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Mégsem a ku ~ íózumok begyüjtésének kétes dicsősége csábhitt bennünket e .,vendég-
szerkcsztett" szóm kiadósó,a Meggy ő ződé-
sünk inkabb, hogy egy _nyitott folyóirat• 
ban olyon alkotói szemléletnek 'is helye le-
het. amely esetleg távol esik a szerkeszt ő  bizottság többségenek szenzibilitós б tái. Ső t, túl oz cs іtétikoi síkon: egyes jelenségek 
Olyan, személyes néz őpontból történ ő  bon- colgatósónak is, ami 	menthetetlenül vftot csihol; Mert tolón jobb o 	tá гsadolmi vo- 
natkozású egyéni sérelmeket kimondani, re. 
mélhetöleg hüvös fővel tfsztózni, mint er. 
bidni 

hagyni őket, hogy — kényszerpólyára 
esetleg egészen 	váratlan he- lyen jussanak el a forráspontig. 

Meglehet: vészjósló 	fellegekbe 	burkoltuk az itt következő  szellemi termékeket. Pedig a vendégsze гkesztö egysze гüen csak „szép, olvasmányos" anyagot ígé rt . Hogy ez meny 
nyire sikerült, annak eldöntését az olvasó-гa bízzuk. Művészeti szerkesztőnk minden. esetre nem kívánta gг fikai anyajegyekkel 
csorbítani oz olvasás élvezetét. 
Végül még egy megjegyzés: Az elképzelés 
szérint pályakezdő  szépi гók munkái, a TAKT átfogó, valamint itbd о imi nemzedéke-
ink összehasonlító, kritikus elemzése képezte 
volna e szóm gerincét, Nos, a fiotaiság гe. tntiv fogalom, a TAKT.ra csak rövid_ eszme-
futtatások e гejéiq ,futotta", az elemzésbe 
pedia mintha némi szenvelgés vegyült vol. 
no. De hб t, ilyen a „tiszta szбndékok" sor-so a valós világban! 
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.. , ez a Symposion: Olombetüs és szintclen. 
A szokásos 15-20 cim és szerz ő  helyett fete 
annyi van jelen a kövctkczé oldolokon, De 
hiányzik sok minden más is, ami oz elmuit 
másfél évben meghotá гozta a folyóirot or-
culatQt. 
la гtós változástói mégsem kell tortani. Az 
Új Symposion folytatja a megkezdett kisá г - 
letezést médiumokkal. 	grafikai foгmókkol, 
nyomdatechnikával, témaválasztással, fel-
dolgozási módokkal. Következ ő  számunk pél-
dául még szokotlonobb küls ővel jelenik 
majd meg. 
Most viszont másról var' szó; vendégszer- 
kesztő  ól "totto összo 	oz idei hetes szóm 
legnagуоb . részét. 	A kiodótanács áprilisi 
ülésén ugyanis, amelyen többen kifogásol• 
ták a szépirodalmi alkot бsok (vélt vagy 
valós) hiónyб t a tavalyi évfolyambon, szer-
kesztőségünk a puszta é гtákelésnél maga-
sobb szintü együttm ű ködést javasolt, elsó- 
sorbon oz irodalmár tonácstogoknak. Kö- 
zülük Tari István volt az, aki néhó лy hét• 
tel később maga is kezdeményezett. 
A vendégszerkeszt ő i munkaforma azt hisz• 
szűk, jó lehetőség arra, hogy olyon szerz ő k 
is szóhoz jussanak, okik egyébként — ilyen 
vigy olyan okokból — távol maradnak egy 
vagy több folyóirat hasábjoiról. 	Ezt tanú- 
sítja interjúolanyunk példája, aki a közel-
múltban egyik cikkében lesújtó jelz ővel 1. 
lette (igaz, hogy csak úgy kutyofuttában, 
minden részletesebb magyarázat vagy ok- 
fejtés nélkül) 	szerkesztőségünk tevékenysé- 
gét. Hasonlóan érdekes és ellentmondásos 
oz itt megjelenő  egyik hosszabb szöveg 
sorsa, amelyet másutt és eddig meg nem 
értésre talб it, 
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A CSÖND 

A csönd fölött a légyhalálla!I 
lavórban tátong {hallgatás-}hal: 
vigyázom egyre, magamban. 
Könyökölök a ragacsban. 

Este közeledik: megváltán: 
penész gyalogol a Le'kvár :tán; 
fehér uszálya meg-meglebben: 
messiás jár a 'kisűvegben. 

Vagy... 

Кezdődjön iin!ká'bb titokban él? 
Merüljön mélybe a szerelőpanв l? 
Vagy ејје l osfiromalni kár, 
s fogoly, 'ki hangyabolyban át1? iBazár:. 

Gyú6naik-mofoznak öngyil'kas nвszek; 
vörös  •sötétbe fű lnek tenmeszék. 
Egyszerre egy vajú.dilk és 
ki éber иегг  a szülést. 

A TÁBOR 

Nyűszít a tűz: 
szerelme borzas kényszerét 
az éj.jel nyomta гá; 
vad sötétlő  iherék 
veszik !körül az árva dolgozót: 
keringő-lusta hordalék; 
árnyéikor ökl ű  fák, 
bozót. 

Kiugrattatván félszt ő l, sebtiben, 
bealta.tga'ti'k újra önmagába; 
fiüzel tovább, bár kékül már a szája: 
meglépjen?: beszakad 
agya hajába, maga fiétovđn a fiájba: 
ne bízzon senki senkiben, 
s melypihén senki sem 
pihen. 

A DANDÁR 
(AMBIVALENCIA) 

En ablakot nyifiok, 
mit sem sejtve: a jбhiszemű ; 
s megrohansz seregeiddel, 

fekete-pampás nagyvezér: 
vđrtalak, hidd ell: 

csak azért 
nyitottaQl ablakot. 

Lámpámnál rovarhad perel: 
mennyi fémes cstn ű  légy, koрjás szúnyoglavagl; 
közöttük imbolyogsz, dongót ű lsz: 

szőrös :bogár- ,nyeregben, lkalapban. 
értelmi kéj, varđzs: 

e kalandban: 
vasvérted a!laft kebel. 
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DEMARKЪ►Сю  

Jönnek-e majd unás idök? 
Talđ lkozцn!k-e, várhegyeik. 
Régi témák a terít&n. 
Az a!b'la.kon szúюyogak, legyek. 

Fák. Emlbere'k. Jv%inden oldalon.  
Szеmiközt. És átal. 
Napfény. Eső , i16. Egy napon. 
5 a vallomás. Vd. 

Aki, éppen, mert a merész: 
nem mehet el. 
A'kiinek van pénљ&I elég: 
nem szökhet el. 

Akinek a ,репге  keиés, 
nem mehet  it.  
Aikinek a  kur&zsI. kész: 
nem szőkhet ii.  

VER јЕ )ЅЕК  

1 
Maródzunk: ;közös nyílásba, ha  csukf&k 

fejűпket bösz, tránáló atyusikák; 
fölsгedték a parkettet a csiszfkák: 

nincs hol táncolni se, 
nincs hol táncolni  mit. 

(Mert fo'lonco6tati+k.) 

 
Torlódunk a áetten, a 'képen, versen, 

s nem találkozunk Majakоvsгkiji6en sem: 
csupa csutakok, csupasz csutkák, 

nem leliиn'k ,nyugtot, se meg nyugfát. 
(A fű , ате'k ha hersen.) 

(Csak a jég folyong, a (ар  
megolvadt ketrecének 

si!kálja oldalát,) 

 
Rák. 

Szibériák. 

CSaK1 MIHeILY—NEMES  KALMAN 
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(részlet) 

Végre mindenütt csend volt körülöttem. Még ttávolrról 
sem hа  1оttann ki 'altozást, vagy lódobogást s most már 
le mertem hever ni a fűre, kicsit kifújni magam. Egye-
lđme biztonságban voltann, de azt már nem tudtam, h o-
gyan lesz tovább. A lovak biztosan ¢mind odavesztek, a 
kísérőilm közül іs, a saját szememmel láttam, amint 
hámпnat levágtak. A többlék szét ѕzóгбdtak a folyó--men-
ti erdőkbenn, de ki ibudja hányuknak sikerült elre(t őzni 
a kamd pakkal hadonászó bósz lovasok elál? Ha élet Јben 
iás maradtak néhányan, hogyan talá urak majd egymás-
ra az ismeretlen táj útvesz't đi1besі? Igaz, már induláskor 
megbeszéltük, hogy m ііndvg a folyó vonalát fogjuk kö-
veteti, de ez olykor 1ehеtetlen a mocsarak és nagy er-
dőik, bozótok miatt. 
Az övemben még volt néhány ezüstpénz, támadóim 
csak az iszákomat és az erszényemet vették el, s miivel 
azokban több kincset találtak mintsem rcemélhetlték, 
nem tépték le rólam a ruhát. Az  is  lehet, hagy úgy vol-
tak vele, ráéгnek a fosxtogaltás befejezélsév еl, ha majd 
mélyen beérünk a náјdasba és egy-két suh жntássa'i vég-
leg megszabadulnak It бtühй . 
Előkotortam a pénzeket, úgy száтnítotitam futja 
még lóra, folcosra és egy kevés élelemre, ha lakott te-
гületre yutцΡnék. Az жnéntі  futás közben nni itha haranng-
szólt hallottam volna: ott nagyobb télepülésn еk ke0lebt 
lennie. Kezemben az еzüštpénzekkkеl viszont azon tü-
nđdtem, hagy alighanem okosalbb lesz a s űrűben ma-
radni, mert odakinn a síkon könnyen ráfuntatok az 
előző, vagy hozzájna ~k hasonló martalóodkra, s másodszo г  
már aligha úszom még épp bőrrel a találkozást. 
Тulajdonképpen azt sem tudtam, mifélék lehettek. Az 
egyenгuhájґіnkról nem +lehetett azonosítani őket, mert 
egyenruhájuk nem volt, rongyos, szedett-vedett társaság 
voltak, de ez önmagában nem jelent semm7t, tanbozhat-
ttak akármelyik tálb оuhoz, de lehettek valamely ingado-
:zó főúr emberei is, akik a zvaros idaket szaibad rablásra 
használták Id; lehettek a katonaság és a szolgaság elől 
eQbuj;dasott, fezi llöфt legények, akikhez még nem jutott 
el, vagy süket fülekre talált a fejedelem kiáltványa, 
vagy a császár mézes-anážaз  ígéretei. Ugyanígy azon-
ban lehettek közönséges haramiák is. A szavukb бl sem 
tudtam a hvatambozásukra ikövetkeztе  аiiy  mert szemmel 
láthatóan ;csak a zsákmány érdekelte őket. ,Elvben Id- 
méletre számíthattam, ajkár kurucok, akár labancok 
kezébe. kerülök, mert !küldetésem megfelel ő  toLmácso-
lásban mind'két fél számára fontos lehetett, de a hely-
zet úgy hozta, hogy elő  sem hozakodhattam a megbíza-
tásommal, még ha történetesen szándékomban s állt 
volna ezt megtikоdk itatni. 
A Tisza vonalát követtük, íwgy, ahogyan lehetett: hol 
egészen közel jártunk a vízhez, hol pedig nagyokat ke-
гi ltülnk az óriási nádasok miatt, vagy átvágtuk a ka-
nyarokat és szikes рusztaságakoai nyargaltunk a távol-
ban zöldelő  erdđsávoik felé, amelyek mögött a folyó 
meg '1јt. Kilenc emberem volt, éhb ől öt harcedzett ka-
tona, fokossal, karddal és tölcséres puskával felfegyver-
kezve, valamint három bácskai legény, kett ő  Sümegen, 
a fejedelem zászlaja alatt szolgáló volt határ őr, s egy 
araagyar, aki Bács váróbál szökött át nagy viszontagsá-
gok között Károlyi táborába, amikor az elmúlt télen 
olyan csúnyán 'kútiba esett a kurucok és határ őrök kö-
zötti szövetség terve. Mindhánman nagyon óhajtották 
már látni szülőföldjüket és küldetésünk sikerét is na-
gyon a szívükön viselték, ami nem csoda, hiszen család-
juk ott bujdosott valahol a fel-fellángoló nádasokban. 
Elnéztem őket, annint esténkénnt hosszan forgalódltak a 
pakrócaik alatt, s ahogyan délebbre értünk, egyre mé- 

lyebben sóhajtoztak, s nappal s, hol ¢nyugtalanul elđre-
nyargaltak, hol pedig sápadtan lehorgasztották fejüket 
s üres tekintettel fürkészték a rónát. Nekem nem volt 
családom, talán csak egy lányka szokott a lobogó tűz-
nél eszembe jiftni, és đ  is messze él ettől a veszélyes 
vidéktál, de azért megértettem ezeket a hallgatag legé-
nyeket, hiszen mémísztđ  hírek keringtdk az egész or-
szágban a Duna—Tisza közi vérengzésekr ől. 
A kilencedik krséirőnn egy jezsuita szerzetes . vo71t, aki 
levetette a barátcsuhát és kardot kötött a futátíizként 
terjedő  háború hírére. Utunk nyugodtabb szakaszain 
sokat vitatkoztam véle a hiut dolgairól, mert magam 
pгatettáгз  vallású vagyok, a szabadabb gond оlkodás 
féltétlen híve. Nines bennem vak gyűlölet a más vallá-
súak iránt, s ha ifjúkoromban elfogult  is  voltam oly-
kor, a fejedelem vallóid türelmét hirdet ő  politikáját 
igen helyeseltem. Ez a volt jezsuita, tulajdonképpe а  
nagy műiveltséggel resxlelkezett, a szabadság ügyét a 
szíviéi viselte, ami abból is látszik, hogy a kurucok kö-
zé állt már abban az idđlbem, amiikor a katolikus egyház 
vékaszám szórta az átkot a felkel ők fejére. Mégis, el-
vakult kolostori neveltetése folyton-folyvást ki. gközött 
belőle, s minden „.eretneket" meg akart téríteni Sz űz 
Mária -számára. Нát ezért vitaitkoztunk mi annyit o.sen-
des ;poroszkálás közben. 
Alapjálbam véve vidám társaság voltunk, a katonák kö-
zött akadt egy nagybajszú szatmári vitéz, aki tele volt 
admával, tréfával és sünűn megnevettetett bennünket. 
Csak akkor fordaalt komolyra aszó, ha a magas politi-
ka, vagy kiilletésünk esetleges csđd)je, vagy sikere volt 
a téma. Ilyenkor mindenki a két hatáг6гге  tekintett, 
s .azok zavartan mosolyogtak, bólogáttak, amíg valaki 
véget nem vetett a beallt feszült hangulatnak egy ki-
szakadó só+hajtással, vagy szilaj nótával. 
Senki sem volt azért igazán nyugodt. 
Időnként vita támadt közöttünk a legjobb i tirányt it-
letđeлΡ. A ibácstkaiak mind nagyon ismerték a vidiéket, 
de csak ritkán egyezett a véleményük. Magam  is  jár-
tam már errefelé, azonkívül té•1képen alaposan felké-
szültem az útra és egészében elég ponntos Lepem volt a 
Délvidék fökkatjzi viszonyai ól. Amfg embereim erd ő-
höz, mezőhöz, nádashoz igyekeztek igazodni és váltig 
hajtogatták; hogy ők ezt, vagy azt a fát, vagy zsombé-
kost ismerik, mert jártak ott ekkor meg ebkor, én a 
megtett távolságra gondoltam, az égtájak segítségével 
tájékozádtam, mert •régen rájöttem már, hogy vezet őim 
bizony sokszor összetévesztik az „is¢ner đs zsombéko-
kat a sohasem látottakkal, hiszen ezernyi hasonló elem-
bal áll az egész Tisza-mente. Rájöinek persze đk  is  a 
tévedésre, ilyenkor el'l vd1gatnalk, s homlokukat rán-
colva kémlelik a vildéket, átengedive aszót egy más'i'k 
okoskodónak. Legtöbbször azután a katonák egyikére 
hallgattam, aki felérte ésszel, hagy mindenvképpen délre 
haladunk, a folyó megbízhatóan vezet, de figyelembe: 
kel vennünk a kedvezáblb útviszonyokat, s őt nem utol-
sвsorban a katonai bizonságot is. Ezért emberem igye-
kezett kerülni minden rajtaütésre alkalmas helyet, ak -

kor fs, ha ez kitérővel járt. A többiek értelmetlen id ő-
pocsékolásnak tartották az ilyesmit, s ketten is sok-
szor nehezen tudtuk őket meggyőzni. A katonák kőzött 
volt égy nagy darab egri legény, akivel sehogyan sem 
lehetett bimm, néhány csatában tényleg vitézül viselte 
magát, s folyton viszketett a tenyere a kardforgatásra. 
A•llandóan tüzelte a társaságot, hogy đ  bizony nem ke-
rül megyényit egy gyanús fűzfaliget miatt, ha ott va-
laki lapul, csak jöjjön elő  nyugodtan, van nekünk is 
kardunk, kóstolja meg, ha arra fáj a foga! Néha any-
nyira megbolondította a többieket, hogy a bajszos ku- 
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cuccal kénytelenvak voltunk engedni, s a rövidebb, de 
veszélyesebb út mellett dönteni. 
tgy történt altikor хeggal  is,  aimikoт  a jól megválasztott 
égszakai ;glhenőnket elhagyva egy mocsaras endöhöz ér-
tünk, s rögtön vita támadt, megkerüljük-e vagy köves-
sük a keskeny dsvémyt, amely minden bizonnyal egye-
nesem itvg a fo'lyóhoz. Veszélyesnek látszott csak úgy 
belovagolni a sörűbe, hiszen támadás esetén se el őre, 
se hátra nem menekiilhetünk, a terepet jólvsmerő  el-
inség számára viszont számrtalan jó leshely kí дiálkbzik. 
Mégis errefelé kellett indu đnunk, mert enbe гearn nagy 
része hallomi sem akart a kiihl őről: már kora reggel is 
tűzött a nap, ku'lacsavnkban viszont csak ikéuaipos rossz 
fezű  Kvíz lötyögött, az зΡls kevés. Engedni kellett hát é  i1-
indultunk az ösvényen. Csendben haladtunk és bah nél-
kül kiijutottunk a folyóhoz, ahol megtölrth еttük vizes-
edényeanket. Ez nini omolt ugyan igazán jó víz, ment a 
Tisza elég alacsony volt és úgy nyüzsgött benne a hal, 
hogy bűzlött még a környéke is. Frissen azént meg le-
hetett inni. 
Innen azután meg szűkebb csapáson kellett továfbbha- 
ladnunk, s a sülppedő  talajban friss patanyonnokat lát-
tam, ami cseppet sem tetszett. A nagybajszú is a hom-
1 kát ránoolva kémlelne az erd őt, de mindegy volt már, 
nem lehetett vikszafo ігdulni. Negyedórai néma léptetés 
utóm megcsörrent a bozót elöl is, hátul is, s kivont 
karddal, előmeszegezett pisztolyokkal rongyos alakok 
rontottak ránk. Tulajdonképpen meg sem lep őidtem, na-
gyon  is  várható volt ez a támadás, szinte biztos voltam 
benne, hogy előbb vagy utóbb rajtaveѕztünk a meiggon-
dolatlanságunikan. Égybal nyilvánvaló volt, hogy az el-
lenál1áЈsnak semmi értelme, nem  is  volt kedvem marta-
lócakkal való csartáro ~ásb.am kockáztatni életemet és 
küldetésemet. Altban bíztam, hogy néhány arany fejé-
ban talán békén hagynak, vagy a fejedelem, esetleg a 
császár tekжi télyéwel hozakodom majd el ő . Minden at-
tól függött, hogy valójában kinek a kezébe kerültem. 
Mielőtt azonban báгanilyan szó eshetett volna, a nagy-
darab egri kardot rántott és egyetlen csapá'ssal leütötte 
a lóról az egyik támadót, s erre általános du4atkodás t -
madt. Ha nem vagyunk úgy ;beszoríltva, jó lovainkon ta-
lán kivághattuk volna niagumkat, de így csakhamar fel 
kellett adnunk a harcot, ha nem akartuk, hogy halom-
ra lődözzenek hennünket. igy is odalett a hevered ő  eg-
ri legény, a bácskai magyar, meg az egyik határ őr. A 
máisiik, úgy láttam lefordult a lováról, de azonnal be-
henteredett a bokrok alá s nyoma veszett. A támadók 
közül is elestek néhányan. éten maradtunk hat, s nem 
volt más kiút csak a anegadáкΡ. 
Valamennyien kisdob sebeket kaptunk, s nem sok .jóra 
száfmíthattunk a halott társaik miatt feldühödött hara-
miáktól. Gyalog egy tisztásra tereltek bennünket és ott 
elszedték poggyászunkat, erszényeњkat. Mint eimlitet-
tern,  csak felületesen motoztak meg, s a sok arany fe-
letti ámulatukban araég a csizmámat is elfelejtették le-
húzatni velem, pedig tudni •való, hogy az ember ott 
hordja a késet. tgy azután jó törek késem szépen ná-
lam maradt. Nagy szerencse volt ez, mert amint a zsák-
mányolt kincseket számba vettek, pusmogni kezdtek 
egymás között ёs meni sok jóindulatról árulkodó tekiд-
teteket vetettek felém. Alighanem megsejtették, hogy 
valami fontos emberrel lehet dolguk, ha már ennyi 
pénzt hoaidoz magával, csak úgy árkon-bokron keresz-
tül. Jól okoskodtak, .mert a pénzt és a néhány . díszes 
fegyvert kiildetésem megkönnyítése végett kaptam a 
kancellárián: mindig kell az a követnék, minden úrhoz 
ajtóik 5akaságán keresztül vezet az út, s az aljtonáillók 
jбindulatárt иеgtіаthаtбѕ a]ььаn a csengő  arany biztosítja, 
de a magasabbb tisztviseldk is készségesebbek, egy ara-
nyozott max+kolatú tőr, vagy gyöngyház veretes pisztoly 
láttám. 
Féltek most már az ebadták, hogy valami magasabb do-
logba kontárkodtak, s annak könnyen veszélyes követ-
kezményei lehetnek rájuk nézve. Éppen err ől tana-
kodtak: vigylsixi akartak, mégpedig úgy, hogy befejez-
zék egészen a pisa~kеs munkát, ha már így hirtelen be-
lefogtak. 
Nem hallottam mit beszéltek, de sejtettem mi töaténik. 
A vezérfélék néhány embert visszaküldtek az ösvényen, 
azok majd eltiintatik a holttesteket és a csetepaté nyo- 

mait. A többiidk, nagy mutogatás közepette, hevesen 
vitástak valamin, :gondolom azon, hogy a vid)knek me-
lyik Piten által elhagyott zuga legyen agyonveretésünk 
és elkapassunk színhelye. Ezt megsúgtam a bajszos 
kunuoommak I, aki mellettem feküdt és csendesen ká-
romkiodva köipködte a vért kiütött foga helyér ől. Látta 
ő  is jól, mire megy a játék, s erre is mondott egy cif-
rát. Köáelebb toltam megkötözött kezéhez a lábomat és 
megmondtam neki, hagy még ott van a késem. Nem 
volt idő  habozásra, amíg elvagodostuk a köteleket, meg-
beszéltük, hogy fut, ki merre lat a küldetés lényegét 
mindannyian tudjuk, akiknek sike тül elmenekülnie, Vi-
gye véghez m5ndenáron. Arra bizony kevés esélyünk 
volt, hogy mindannyian megmeneküliink, de ha szétszó-
rddunk, valakinek talán szerencséje lesz. Amikor az-
után hóhéraink gyanútlanul elindultak felénk, egyszer-
re szétwgrottuлk, mint a nyulak, s futott mindenki, 
ahogy az ina bírta. 
Jamagani kéѕemat szorongatva veszedelmes, de egy kis 
szerencsével esetleg menekülést ib'iztosító irányt válasz-
tottam. Egyenesen a meglepett fegyveresek közé rohan-
tam; amire a legkevésbé számítottak, s csak egyikük 
próbált elém állni, de azt futás körben sikeriilt hasba-
szúrni, s most már szabad volt el őttem az út, le a fo-
lyóig. Hatalmas lendülettel vízbe vetettem magam a 
magas partról, de nem úsztam sehová, hanem a viz 
alatt visszafelé húzódtam, a bokrok alá. A Tiszában 
egészem közel egy sziget volt, üldözőim első  gondolata 
nyilиán az lehetett, hogy oda menekültem. Közben .a 
víz fölé hajló 'bokrok és gyökerek között igyekeztem 
minél messzebb kerülni a veszelyes helyt ől, mégpedig 
folyással felfelé, mert úgy okoskodtam, lefelé inkább 
fognak keresni. Lövöldözést, ordítozást hallottam min-
denfelé, s nagy sokára mertem kanvászni a víљoб1, s hall-
gatózva, futva menekültem észak, majd a folyót el-
hagyva nyugat felé. 
Ez volt hát kifosztásom története és így keertilten az 
ismeretlen vadonban fegyvertelenül (az az egy késem 
is a rabló hasában maradt), de az isteni gondviselésnek 
köszönhetőem mégis élve. Maradt a nagy .  kérdés, hogy 
mit kell tennie a fejedelem követének ebben a hely-
zetben? Leveleket nem vittem, egyedül egy, a küldeté-
sem hitelességét Igazoló papírom volt a mentémbe varr-
va, most az is a ördögé lett a kényszerfZ fürd őzés kö-
vetkeztében, bár ez talán még nem oly nagy baj, hiszem 
a fejedelmi viaszpecsét minden bizonnyal ép maradt, 
s az elegendő  biztosíték kellett hogy legyen a szemé-
lyemet illetően. Teljesíthettem még téhát megbízatáso-
mat, csak eljussak célomig valahogyan. 
Azon .gondolkodtam, mit tenne most Márkus deák uram, 
aki tanítóm és példaképem volt a politikai és hadi 
ügyekben? Ő  adta át nekem ezt a fontos nmegbíz бst 
is, a fejedelem nevében, valószínűleg ő  is ajanlott oda-
benn a kancelláriám erre a feladatra. Neki egyenes be-
járata volt a fejedelemhez, a legfontosabb iratokat fo-
galmazta, s nagy becsülete volt a tudománya miatt. 
Igazi megtiszteltetés volt nekem, hogy ez a tudós em-
ber a páгtfоgásába vett és türelmeseim iktatott olyan 
dolgokra, amilyeneket a kolostorokban és egyetemeken 
nemigen tanítanak. Néha iratokat mutogatott, s magya-
rázta mi van a váradi basa cikornyás sorai mögött va-
lójában, s felolvasta a maga fogalmazta választ is, ami 
nem kevésbé •cikornyásra volt csinálva, de abban is volt 
rejtett mondanivaló, amit a töröknek meg kellett érte-
ni. Máskor meg ingujjban toppant be hozzáun, kezében 
nesztelen kard és felszólított, hogy gyorsan nézzek a 
fegyverem után, mert ő  most megvív velem. Kimentünk 
azután a gyakorlótérre és kemény leckét adott kard-
forgatáaból, hogy még harmadnap is sajgott utána a 
karom. 
Azt mondta, a fejedelem akarja így, ment kevés a 
nult fia a nemzetnek, nem csoda, ha Bécsben kígyót-
békát kiabálnak a magyarra, műveletlen, faragatlan, 
iszákos népsegnak tartják. Hiszen igaz is az, amióta az 
osztrák iga rajtunk jobban lezülött a nemzet, mint a 
török uralta századokban, mert a török nini ölte ki a 
népből a szabadság szeretetét kétszáz év alatt sem, nem 
szított bels ő  vallási gyűlöletet, nem olvasztotta magába 
a leigázott föld népét. Idegen államszervezete, kardot 
vi' lоgtató, érthetetlen vallása, inkább csak ébren tar- 
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tatta a tüzet a leigázott nép szívében , sohasem akart 
igazán törökké válni. még a hitvány renegát sem, aki 
haszоnért, gyors meggazdagodásért hagyta il ke гeszté-
nyi hitt t. 
Má.rkus deák sokáig magyarázta, hogy az oszbrák ud-
var éppen ezt használta ki, a török elleni egységes ii-
lenállást, a magyaтok kzáуz évek szüntiten harcát, 
hogy .a közös eilemség, a közös vallás ürügyén hatalmá-
ba kerítse az országot. El őször is másfél századom át 
magyar vérrel védte a saját határait, s ha a végvári 
vitézeik harci kedve túлnőtt am đ  érdekein, ha esélye 
volt néрülnknek a győzelemre, akkor nem adott pénzt 
a hadakozásra és oktalan békekötésekkel akadályozta 
a hátborút. Az országnak nem volt, nem lehetett pénze, 
biszeл  ásiandó hadszíntér volt, s a kicsinyeke hátország 
is alig fejlődhetett, erre vigyáztak a császári vámok és 
adók. Az udvar csak akkor határozta el a török elleni 
háború megindítását, amikor már saját erejéJb ől is meg-
nyerhette és legyengített oz ѕzágunk már nem játszha-
tott döntő  szerepe. Így álmokul birtokába jutott a török-
tđl visѕzahódíltott magyar területeknek, s a nétp nyakára 
ültette tehetetlen, rabló zsoldosait. Hiába hnzlio'tt a vi-
tézek vére két évszázadon át, a pogány ellenség után 
nyöghette a másikat, a¢ álnokabbat, a körnnömfomtab-
bat, amely nem elégszik meg az elrabolt földdel, a szí-
veket, a lelkeket is magának akarja. Mert jobb a nem-
zetnek az esküdt, kegyetlen ellenség, mint a mosolygó, 
megvesztegetđ... SZeinünkre vetik, hagy műveletleлdk 
vagyunk, de senki sem tör đdik iskalá'k, egyetemek lé-
tesítésével, az udvari kancelláriák útveszt điben elvész 
minden prálbálkozás, minden 'kérelem, minden panasz. 
Az ország vezet őit( csábítják el legelébb. Kaphatnak 
műveltséget, rangot, Bécs minden fényét fe'lkí б](ja ne-
kik, de ehhez németté kell válniuk. Aki neanzetét, nyel-
vét nini felejti, ha a szabadság ősi törvényeit emlege-
ti, mihamar fejét veszti, akár ártatlaneul is. A nagyok 
beháddlása pedig áhattatianul maga után vonja a nép 
szoagalelkíiiségét is. Tehetséges fiai csak küifök h isko-
lákban, Idegem nyelven idegen eszméken nevelkedhet-
nek, de azok is csak igen kevesen. Igy nagy a művelet-
lenség, az e]maadottiság, a gazdálkodás is kezdetleges, 
ami csak a лёp szenvedéseit súlyosbítja. Gyengíti a 
nemzetet a jezsuiták szította vallási gy űlölet is. Ez sem 
véletlen, ez is az udvar érdeke. A jezsuita iskolákban 
nevelkedett kitűnđ  Ifjak elvakult gyűlölettel a szívük-
ben térnek haza és ostorozzák, üldözik a nép nyelvén 
szбló prédikátorokat Hánt nem csoda, ha töikremegy, 
elzüllik az ország. 

Mánkul deák akkora tűzzel szokott ezen dolgokról be-
szélni, hogy órákon át tudtam hallgatni egy ült ő  helyem-
ben. Néha egészem távoli dolgokról mesélt, arról az 
idđrđi, amkor a török megjelent a határokon. Közép-
Euтóipában akkor csak a német, a lengyel és a magyar 
volt erős államalkotó nemzet, s nekünk kelleti vállal-
munk a kereszténység védelmét. A hatalmas pogány 
áradatnak nem tudtunk egyedül el'lenállni, törvényes 
királyunk is odaveszett. Természetes hát, hogy a Habs-
burgokkal kerestünk szövetséget, de bizony drága árat 
fizettünk érte, s fizetiink ma is. 
Igy oktatott engem, s még másokat is Márkus deák. 
Még Krakkóból ismertem, néhányszar beszéltem vele, 
amikor az ottani egyetemen tanultam. Ő  idősebb volt, 
hamarosan el is utazott onnan, de a legnagyobb meg-
lepetésemre nem felejtett el, s aanióta felfedezett a tá-
bori íródeákok között, mindig foglalkozott velem. Azt 
mondta, jól vág az eszein, s igazi kuruc diplomatát fa-
rag majd belőlem. Azokra most nagy szükség van, a 
fejedelem a fél világgal levelez a magyar szabadság 
ügyiben, s csak megbízható, m űvelt és nyelveket tudó 
követeket küldhet, akik mélt бn képviselik oтszágunkat 
és irigyünket. 
Dömtöttean: be kell merészkednem valamely farba, 
vagy városiba. Márkus deák is ezt tette volna. Száz 
alakban tudott megjelenni, bátram bemerészkedett az 
ellenség városaiba, táboraiba és folytan változtatva 
Délmezét, ügyesen forgatva aszót, kikémlelte a csapat-
mozdulatokat. Az emberek között mindig biztonságban 
vagy — mondogatta —, legyem bár ellenséges tömeg, 
csak nyelvednek, arcodnak ura légy. Titkaidat sohase 

halgátással őrizd: fecsegj ki frissen kö Јlltött tiükoКat, jár-
jon a szád, s közben mindenen rajta legyen a szemed. 
Nem voltam benne biztos, hogy képes leszek a vasóság-
ban alkalmazni a tanítást, de el voltam szánva min-
denre, s szinte már azt a határt is túlléptem, amikor az 
ember kész életét áldozni egy ügyért, inert úgy éreztem, 
nincs jogom meghalni sem, amíg küldetésemet nem tel-
jesítettem, túl kell élnem minyien veszedelmet és to-
vábbjutni mindenáron. Ma csak csodálattal tudok visz-
szaemјlélkeani -akkori lelkiállapotomra, lángoló érzéseim-
гe. Mivé vált ez a tűz százezernyi szfwben azóta? Mivé 
vált .a sok hasztalan kioлbott vér, legalább jelentése 
maradt-e? A szabadságharc, mint mán annyiszor, most 
is  kifulladt. Felemésztette önnön hirtelen támadt len-
diilete, leomlottak az alapok nélkül emelt tornyok... A 
szalgaságmіál rosszabb, szégyenteljesebb állapot kövebke-
zett: szolgalelkűség. Fújhatják most már századokon 
át a nőtat a tárogatók Rákócziról, Bercsényir ől... 
Magyará2haјbnám akkori ifjút~ágonиnal lellkasü Јltségemet, 
de hiszen nem is ez a fontos. Milyen ügyért lelkesedjen 
a arai kor ifjúsága? Lбtezik-e égem és földön olyan ügy 
amiért dicsőség lenne az áldozat, amiért halni érdemes? 
љporodott homály ül földjeinken és lelkeinkben, nincs 
szikra, amely ki ne hányna zület'ése pillantóban. Én 
legalább éreztem ezt gaz átszellennült tettvágyat, halmi 
kész kötelességt пΡzdást és lényem legbensőbb zugában 
őrzöm az eшllékét. A mostani ifjúságot mégiš óva intem 
a szálaпnokkal szított lelkesedést ől. Hamis az a tömjén, 
amellyel a szájhősök meséiket fűszerezik: aki túl sokat 
mesél a csatáról, annak keveset forgott kezében a fegy-
ver, s ha mindenáron hálára akarja kötelezni az utó-
kort, vélt vagy valós érdemeiért, akkor már ezer okúnk 
van, hagy kételkedjünk azokban. Az igazi h ősök nem 
fecsegnek sem élve, sem halva, tetteik beépülnek a 
nemzet tudatába és élve tartják az egykori t űzvész pa-
razsát. Minden nemzedéknek meg kell vívnia a maga 
harcát, ha nem karddal, hát óvatossággal, a szólamokat 
és a jelszavakat szajkózák ellen, mert az oktalan jóhi-
szeműség végzetes lehet. Könnyen meggy đzik a száj-
hősök az ifjú nemzedékeket, hogy feltálalt ügyeik meg-
érik az áldozatot, egyarás me11é állítják a történelem 
nagy pillanatait éls saját mesterkedéseiket. A történe-
lem pedig osaláka: az ügy, amiért ezrek h ősként áldoz-
ták életüket, kés đbb megbélyegeztetik, s sötét foltiként 
íratik be a krárиkákba. A leggaládabb hatalom is az 
„igazság" mevébeеі  uralkodik, azt tűzi zászlajára, mert 
a szónak ereje van és gy őzelemre lehet vinni' mindent, 
amit sikerül az igazság .glóriájával övezni. 

Múltunk nagyon sok idđszakára érvényes ez a mostani 
helyzet! 
Az igazságot, amelyben hiszünk (amelyben hinnünk 
kell), jбl kigondolták. Márpedig az igazságot nem lehet 
kigondolni, az igazság van. Legyen bár valóban helyt-
álló az az igazság, kételkednünk kell benne egészen a 
végső  megbizonyosodásig, különösen, ha azt minden-
áron ránk erőszakolni igyekeznek. 
Nem hiszem, hogy az eljövendő  korok mentesek lesz-
nek az igazság kettős arculatától. Legfeljebb majd bo-
nyolultabb lesz kihámozni a tdkéletesen megszerkesz-
tett és elteitjesztett hazugságok sz ővevéиyélbđl az elsik-
kasztott tényeket. 
Arrafelé tartottam, amerr ől előbb a harangszót véltem 
hallani. Lassan haladtain, mert kerültem a járt ösvé-
nyeket és kocsiutakat, csak biztos tavolságból kísértem 
2тányukat. Később már kutyaugatásra is felfigyeltein, 
s aztán már könnyen tájékozódtam. Egészen az els ő  
házak közelébe jutattam, de végig a bokrok s űrűjében 
rejtđzködtem, így ember nem akadt utaanba. Az erd ő-
szélről végre megpillantottam az egész falut, de a lát-
ványtól újra csontjaimba állt a félelem. A templom 
recsegve ropogva égett, a körülötte lev ő  hazak teteje 
is lángokban állt, a nádtet ős kunyhók megmaradt ku-
pacai pedig már csak füstölögtek. Hosszasan figyeltem 
a lesújtó képet, de a vonító kutyakon kívül nem láttam 
egyéb élőlényt. A támadók már nyilván továbbvonul-
tak, a védők, ha voltak elestek, a lakosság pedig vagy 
elmemekült, vagy odaveszett. 
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-- Ütödik könyved , KIT$Rđ  cíii-
mel, a napokban hagyta el a nyom-
dát. Мire gondaltál, amikor kézbe 
vetted legújabb köteted? 
— Nеm ért semmmiféle melіpetés, 
nagyom. jóit tuidtam, nyillyen könyv 
fog kikегUлni a nyoimdából. A leng- . 
újaláb kötetem egészen távdl 1 
eredetli Іeаképzellésem'től.. Nem szép-
Lnadlalmi pell'egű  könyvet, hanem 
hogy úgy mоtn4јаm egy szöveggyűj-
teményt terveztem" фі  

Miért pont egy szöveggyűjte-
ményt? 
— IkJJestavia araár húsz éve jelen va-
gyok köm letünkben. Ű!gíraѕsal íls 
foglallkazoun és úgy gandaltam, el- . 
ёrkezdtit a számvetés di e. 01'yan 
könyvet terveztemm, јmelyben próza-
frái. mnan&kás ágam lélg јe2lenvіј&bb da-
rabjali bolgaфják egyшást, az úl-
ságcifktől. kezdve a meséig. 
—  Tehát nem valósu1t meg az ere-
deti el'képzelésed ... Vállalod-e a 
KITЕBđT? 
— Danmészetesen. Armá1 szó sem le-
het, hagy nem váMaLom, abban az 
esetben vsszaivoa ~ltam violna a kéz-
iratot. A Kitérőt salj ~lált 2nunkássá 
gini jlábál nem itartam ie-
lentekitdlennek vagy födösl еgesnek,. 
hisz hitelesen ál Јціszttrálja,  ml  g min-
dennel КL9ё rletextean, Ћggvan prábáil-
taпn meigoldiamn hízoaryios íгб  —hang 
súlyoaniom kell —, szépírálii feiladato-
kat. Hоgy mért nem vaaósult :meg 
az eaеdеt ellképzеШéѕarn? Tatám, aizé гt 
nem, aneüit a kiiadó'ban azt Igondoiták, 
hogy Ikézinartoanrnail йgazolaaí, magya-
rázel аx+om az eknéletli hitvallá-
somаt.~ nem úgy dolgozom, hogy 
van egy 5modalmi d]képzelésem, ami--
hez ídls körben görcsösem ragi аЈszko 
doni. Utakat kerestean ír' közlben 
— enyh iaz egész. Kitér ő  íaás 
állanldó merésre kёiу zегі  az, íirót. 
Az író sohasem tudhalt(j!a, hagy me-
Qy:isk az arz iigami út, anellyen eiliaaldai -
va igaі ii értékékre le1z a könyv 
titán nalgyiob'b pгб  fгói  vállalikazá 
sok következhetnek. мΡSzámvomra aizért. 

lt foailtos a Kitérő, mert önmagam 
e.lőtt kelll'ett letisztáznom, hol is ál 
lik a pró2 јl аan. No mosat, attá1 füg-
getl еeв  , holgy neon úgy jelent imeg, 
ahogy еDkéipzeltem, összeállíbatttam,_ 
az a kötet .az én számamтa megvagy, 
tehát úgy  is  mолidhatnám, hogy Ie-
tis~táztam rnaigamlban egy sereg dol-
got, szeibenéztean a еdfiШеsmrnáikkal. 
Más kérdéls az hogy уiр6dásai a-
mal nem képhetek is nyiциátvomság 
jelé, hogy vívódásаlinnmiall csalt meg 
nyirbálva léphettek a nyilvánosság 
elé. 
— A KITЕRđben újra közölted el 
ső  novellásköteted anyagának egy -
harmadát •  Első  novellásköteted, a 
GYANŰ  1970-ben jelent meg és azt 
akarom kérdezni , hogy ragaszkodsz-e -

ahhoz a korszakhoz , melyet a 60-as: 
évek végének nevezünk? 
— Еn a 60,as évek végélői nőittem 
ki. Az siskoali prabl'émáktóll, gondola--
toktód, kérdésköröktő l, hatásokto&I 
o em szá ајdјuФha гtak. A mai napig 
faglalkaztatnak ... De ez csak a kér-
dés egyik fele, ha a Kitérő  teljes: 
anyaga megjelent valna, akkor nem_ 
twnne fel az se, hogy sok i ást vá--
lagattam a Gyanúbál, abban az eset-- 
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ben a Gyanúból átvett anyag csak 
cs©1еIty hányadát képezte vdhma az 
egész 'könyvnek, így viszont rá-
nyoanjla !b&yegét. Itit nagyom lénye-
ges iaz, hagy en vrázávan 15 éivvdl 
ezelbtt j,е1enlÚkezјbenm, esz a 15 érv elég 
hosszú ildő  ahhoz, hagy iaz emberben 
sok nmindeem fel]hahnozádj іon, hogy... 
összejjöljüendk a dodk és ahhoz is 
épip illáig, hogy az embber ijiökjiad' meg-
toljevek képirattal. Tehet: volt n ~i-
ből vánogarórvam. 
— Folyamatosan írtál? 
—Igen, fiamnak ellene, hagy neon 
csináltam pmózakбtetdt a Gyanú, óda 
én fiolyanmatosan ímdk. 
— Könyvvel nyolc éven át, 74-t ől 
82-ig nem jelentkeztél . Szándékosan 
hallgattál? 
— H 	 llllgatásdm száaцΡdékos volt, a 
szábaa' fangó'id'őзΡzalkban még versek-
kel se nagyon jelentker~ten, tehát: 
szinte seanmmi. szépi d+alom. Csak 
pwbidilszNЭkát dlviasbia5tott tđlem a 
nagyközönség. Ugyanakkor ez nem 
jelentei azt, hegy nem írtam. Verset, 
prózát, Itaavwlmányt is írtaim. Renge-
teget íMtiam. Ennekköszömhet.еш  azt 
a sok 1Ívny і  anyagot. amii .a f!bk-
jaimbam összegyu"Ft. s d бгkezett fi-
бkj аim ldКürítésének az 5 de'i e. 
— Még nem mondtad meg, hagy mi-
ért írtál a fióknak? 
-- Egymészt kellett nekem a bels ő  
letж  tuiásli folyamat, másrészt, olyan 
volt a 70-es évek végén •az i s оda-
loonpallirtlikaá henyzet, hagy nem na-
gyon sillleittean bele. 7hUd нik én so-
káig е  ÚFj Symposlan, munkaftárѕa 
voltam. Azdkban az tidbkbem áz elás-
nak számátatt, 'ha az ember arzj' 
Sympotstionon kövül arás helyen is 
publűkált ... Na máх  most: én meg-
ргбb 1Вüa¢n ezen a vав  all ~an skövetke-
zetes lenni.... l n nem Iránom, hogy 
ezt cinјántam, mert tényleg ját is 
teitt az, hogy nem kel'leltt görcsiben 
íтлom, hagy nem kehlett haitáridőre 
dolgozгvom. így szűlethеќ tek meg a 
hosszabb tanulmányanan, ennék kti-
vetkeztébem álllatdtt össze vaskos 
tanulinánykötе tem i :aan űt azóta már 
átadtaјn a Idsaldónak ... Persze, az a 
kötet som rjelеnt meg, ment... Mert 
nem jeleaІhetett inog. Annak е7lenё--
re sem, hagy két recenzens is ki-
aldasxa jiavasonita: Juhász Erzsébet 
volt .az ell.sđ, Juhász Géza peldig a 
masoldii!k recenzió szerző je, szóval ki-
sebb-nagyobb  nib  iЈьвоkkаі1 átddl-
zоzásdndkan kiјadásra ilavasdnták. véa-
55 somon klhsztult. тvéglеges fomnát 
nyert az a tanniln вуkёtеtет, mely 
megjsenhetett volna, de nem ie-
lenit meg, eperi az ufialsó ilnamat-
ban úgy döntött a kiadó fđszeгrkesz- 
tđje, Bányai János, hagy nem jelen-
het meg. 
— Ez a hét -nyolc év alatt, míg ár-
ny ékban voltál, lemérhetted azt is, 
bogy hiányzol-e? 
— Neon, neon , ntinas olyan ember, 
aki hi:áaryozna egy fimadalo пnból. 
Egyistlen író sem hiálnylađhat egy 
irodalpaniból, hogy most valamdt tisz-
tázzunk! Еn egy, az enyémnél sdk-
kad markáaisább példát emek> ék ki, 
diixhjkoiljtabb vb sna +róla beszélni! Do-
monkos István eltibit a fjaцgozláviai 
magyar közéletből. Senki: som vette 

észne. Рdd6g a íegjdbb köntőinkegyi- 
ski. Az гд•о,  azzal, holgy nem ír, nem 
pwbillikáФ, nem jelenst5kezik, hogy 
nmcs jlelen, azzal sdh+asenn dsacőthat. 
Az frb .mm i bejkottá:lhatjla az irodal- 
mat. Az imoldalam lbajkottá9ha•+ја  az 
írót! H'a'  ezzel nem иagyiunk tflsztában, 
a.kkolr azt hiszen, io(l тan kudtшиpoli- 
itikasi baklbvéseket köиetlmetünik е1, 
melyeket amn lehet jóválteaшmi. De 
haaгgsúlyozaгi: szeretném,  hogy az én 
haіІІgaltásoan egy pillaaгa11lі1g sem volt 
ьojlkiott. n  tudtam, hogy edđbb- 
utóbb meg aJcajroim jeneaцbeÍSni az írá- 
saismalt, és még m oot is iazt momldloan, 
memt roriszomllag elég ауааlgadltan vet-
tem twdionvásul a Kitérőnek a rneg- 
fel;azéisét, ia tamnz4lmáaykölbetemnesk  az 
elutasitását, hogy nem olyan insagy 
ргоь 1 !еппа  ez,  mutt aneggyđzđdésem, 
hogy ezek а2 anyagdk eslnsbfb-su(tább 
nmeg fognak 'jellemrш . Ёs ezt aean azéтt 
mondom, hogy bárk& felé rúgІjsak. 
Szeвenicsére az az íayoltt szöveg sajá- 
tosзága, hegy 'ha közéгidelki'x, ha ér- 
deklőd&s mnataltkažik wránta, akkor 
előbb-+urtdbb a felszínme kerUil, kfievez. 
ј~in nim ~cs az аz.

5sten, saki ia szöиegtál 
elvehe.ti az olиassdsttság jiogát. Csosiidi-
lom.,  a könyvégetések sem еzetit,ek 
soha sebbtva. 
— Az önиviЛkossáahoz vezettek. A 
dsönyvégetők öngyilkosok letteik . . . 
— Maavalpsá)g твngeteg szó esik  a 
cenzíurárról, aiz öncenvz'uráról, az esl- 
ha]llgatásakról, sz е1наШ]1gaФtaltá•sakról. 
Nem ца(jdaságra gondaldik, 'hanem +a 
i.u(glasz1áv51aali dahnaki"a. Va,jidaság- 
ban ujgyasnis, val!ahogy ипг  mádon 
megfeledkeziizik mflnderről, úgy te- 
sztink amámltha náluamk nem 'lenne 
ilyesnгli, редШу  ná7swnk is 1étezіik, sđt 
nálunk veszérlyelsebb fommában lеüег- 
het, mea+t a köaгyv!ldiladáls nvcuvdlaolh.sz- 
tikus helyzetben van. гvґmheliyt csak 
egy kdn.yivkiaidónk ivsn. az annyMt je-
lent, hogy akik a kisaidói prdg.raжnát 
meglmabámdzzák, azok 'döпfienelk iaиról, 
hиgy mely kđnyvek jeliennek meg. 
F7!a lemne anég egy könyvkiiadó . . . 
Nérгd inog  a fol.yóílratokalt! Mihelyt 
több fidl~тóгΡ1rat van, mi dljsáгrt érvé- 
n.yesülhetnek a ktinömsféle ilnadralam- 
szeгn1é1e1tek. J;s ez smeiiirntem jb. Az 
csak фó lehet, ha többfiébe Iiroda]bnn- 
szenvDél~t üRfi fesl a fe+iét. Mé1g •akkor 
is, ha a  'hivatalos iroda+lonзsp!olirti,ka 
monolit ,imodanonvról ál+nvadilk. Párbe- 
széd nélkül nem :létezhet kuntúra. 

•5aimos a kézira<Cak soiгsá.rál olyan 
emberek 'döпtenelk — a más ti~pnгsú 
k2*astdk sbmsáról, éss 'itt nem émték- 
rendrSl. van szó,  hanem :beálílbostt- 
ságról, szemléletről, s1Hb. — anein+ 
nem twdiák vagy nem  is  akarr гják 
megérsteпц  a másfaj;ba szemlél'etet, 
mgg кеиезbе  akaraak annak teret 
adnli. Minden kö~nvvnеk, uzycbbx. 
van recenzense. Ёn nem tu гdlom, 
h:aw elsDonnomadljiaik-e vagy mevesseik 
azon a recemzión, mely a Bitérőről 
szó1. Láгbom, hogy nem rosszfгпdunatú, 
hanem гtвlhеsesn éx+terEl+ear Fogakna 
sincs a reoenzensernmek arrбl,  mit 
akartam én azzal a könyv иen тbег- 
dani. A kön.yvrđl eg.yébként nem 
esik szó a recenzióban, hanem végig 
ax  ra megy a játék, hogy valaki 5га- 
mon kénje tőlem tételeimet, еlтеlе- 
ti i:ejtegetései.met a kötet üriigyén, 
атд  nonszensz. II,yena a5acs a vwlá- 

gon. Ez eQkápzej] јhetetlen! Még akkor 
'is e hitetlen, ha könyvem tel-
jesen ellentmond amnalk, amit az 
elméeti írásoanbn kifej ,tetbem. En-
gесite~ék meg az íirónak, hogy író 
legyen. 1±]n nem kiskatét í -ok az el-
métetii szövegedanben. Nekiiazk tisz-
!tába¢x kellene azzal lennzi, hegy az 
drodaLlolm kratja az esztétákkal a 
kiskátét és nem iaz ersztetlák szabpa'k 
meg, hogy milyen legyei s iroda-
lom. Hagy egy szemléletes ,pélldával 
éljek, vám4 csak, anindjárft zneg!balá-
lom ... Itt a kezemben Balázs Attila 
recenziájla, melyet a Kitér ő  kézira-
táról írt. Többek között ez áll ben-
ne: 
„Tehát akkor tájaink lokál -kolorit-
jába kapaszkodóan a Valóság-iro-
dalom kifejezIIs mögött ml lapul? 
Meghatározott írói st іІusákat, mód-
szereket elvető, önmagát automati-
kusan felsőbb régiókba utaló, kizá-
rólagos és önmagával mérend ő  fo-
galom, a jó irodalom rögtöni szino-
nimája? 
Erre a kisebb gondolati ugrással 
előpatrtintott kérdésre , némi para-
doaonnal és — ezen a helyen tatán 
kissé sután ható — mosollyal ezt 
mondhatom : ilyesfélét gyanitottam, 
egészen megnyugtatót nem kaptam 
Padalszki József elméleti fejtegeté-
seize következő  szépirodadmi , ponto-
sabban : valószínűleg vadóságlrodal-
ml, vegyes, törzsa'nyagában azonban 
kétségtelenül értékhordozó gerincet 
képező  válogatásából '„ stb, stb. 
Tehát Babáz+ Attila azt иΡáatta el tő-
nеm, hogy irlod'adoenzeanléletenet a 
beadioiüt kémY аto еmmal sigazol[jam. Hát 
.kikérnem anasgaannak! 
— Mostanában . a recenzens neve 
megjelenik a +könyvben .. . 
-- A ігeсenzвms neve fiazárt jelenik 
meg, mint a .tönиény enne költelezi a 
kiadást. A recenzens felel a köny-
vért ... 
— Azért a könyvért , mely napvilá-
got lát. 
— Igen, de szerintem nemcsak ez a 
хeaenzе  вв  feilaldsalta, táisadanánh szere-
pe. A meeenizensndk kutya köt~lessé-
ge tele]іr іі  azérit a kéznratёrt, amiit a 
kezébe kapott. 
— Tehát azért is felel , amit nem 
ajánlott 'kiadásra 
— Igen, hJgeai, amiit anenn anlott'ki~ 

adásra. A recenzensnek mindem pil-
lanatban mzámolt kell eini. arrród, 
hagy a ilt, miért nem, és miit miért 
igen. Az ilgarzi tássadanand feleiőaaég 
ott kezd&dnе, ha .a meceniбk е  yу  I-
vánosak kвnének, ha m еgbelemn4-
nek; akós a kötеtben, asn. nem min-
di~g jó . Az a liémyeg, hagy a kiadó 
nm amden évben megjelentetheltne egy 
ftzeibecslkélt, melyben amapvlinágot lát-
na л  udegyik recenzió, tehát 'azok 
is, melyek alapján viszaultasítottak 
egy-egy könyvet. l ah olyan borzaji-
inas reoenziókat láttam már, olyam 
hányavetien, felelőtlеіziin megírt re-
cenгiókalt, hogy ne mondjam badar-
ságakat ... Nem hiszem, hegy az em-
berek képesek lennének aa y~ixa fe-
üelőtlenül viiszonyujilni egy-egy kéz- 
irathon, ha azért mуin иΡámosaai h's vál-
lalni kellene a felelo"++éget. Mert ez 
Igy nagyon egyszeгü: a köitetben 
nuegjelenuik a recenzens neve, van 

8  



egy allvм  ugycbk, az elđíпásoknak 
is eleget ttettiink ... A reoeriziókat 
m demképp nyđlwánosságlпa kellene 
haтail!! Akkor nem törtiénhatné meg, 
hogy össaevissma besaé еlek, vagy med-
gébeszé0.eek . De, hagy én I кnagam 
se beз7Ј  J)Vek melyé, nézd ejt a re- 
cennzibt. Ennek a meet megljl lent 
kömyvtennmеk a гecenizió%ban dhіa-
som, hogy tipor tdkat navelákkémt 
kezel a aeeemzens, elbeszélésekként, 
cikkeket szépiradadamként, fel se 
merül bemne az, blogy a cikkek, ni-
poiibdk másféle eQbímálás a"iá eshet-
nek sitb. Sаimlos, a Irecemr~еns meg-
emgedheN ј! magárnak a telies пΡnűfaјi 
tájtkoza гtl.anságot. Könyvelmbđl: ki-
marraldt rpétldául a Ne legyek tenge-
részgyaMgos Vietnamban c4теtn, ko-
гábban megjelent riport, mely a 
kéziтatban más, Hiába dobbantasz 
az iszapban cím allalUt szerepel. Azt 
írja sóba a recemzems, Ib ogy ... Várj 
csak. Itt ram: „... a HIABA DOB-
BANTASZ AZ ISZAPBAN , az egész 
leadott kötetanyag talán egyik leg-
szilárdabb téglá}a, legjobb NOVEL-
LAJA, a hеRyét nem találó fiataltik 
csoportjáról..." stb. Nos, kérem 
szépem: ha egy recenzens áltadhat így 
egy szövіgett, 'ha ezt elfюgald(ja a ki-
adó, nnimt ménvaldó szakvélemémyrf„ 
a•kkar aizt hiszem: félelmetesen mély-
re sl(жy'edt a recеnzáó intézménye. 
Akkor mim9 m t51s igényeket sem  t-
maszbatn.ink a mecenzlóvd szemben. 
Most, hogy kllneik .jó ez? — aiz már 
rnás kértdéls. Azért mehet Igy, mezit 
gy~aklo г 1)аtfilag a recen7Јió mint intéz-
mény — csak allilbti. t бt, azt nndr da-
mám, boly a könуv еzе kеѕztёје  is  
alibi.  Olyan értelелnbеn, hogy a szer-
keвΡzltđ  végzti. efl a salittó alá trendezés 
munkáját, de đ  maga +v4gs6 soron 
nem batározza meg dön ~tđen, mi fog 
megjel>~na ö a kötetben. Illetve alb-
ban az esettben nem halbánozza meg 
döntőelv, ha a szemkelsztő  fölött álltó 
emberek más a véleménye. Igen, a 
kiadó ani~nderikori fősze іüiesztőyéгő1 
vagy igazgatójáról beszélek. Ez 
a fölöttes, ez a felülbíráló meg-
teheti, hogy kihagyat részeket, át-
frathat részeket, a szerkeszt đ  és 
a recenzensek által jóváhagyott 
kéziratokat vissza is utasíthatja. 
Atom, hogy igy van. A tanu2- 
t nánykölteJbeпnelt, melyet Mutatvány 
cfnnmel adtam le, a szerkeszti is 
jóváhagyrba, a két гeceаzems is jó-
váhlagyba, mégsem jelenhet еtt meg. 
Pedig mvihnden változtatásba bebememr 
tern. No nvoe, siz  is  ide kötödlik, hogy 
amíg egy meoennzens Itaato~lik azzal, 
hogy egy tessék-lássék kézi гatat li-
аdj>on rа  lс  жуvrrős, amelyben megisi-
dakdlс a valahogy a véleményét, mna-
gatamíását, a szezlkeszt đ  pedI tár-
gyalgdt a szerzővel, е  dd7g ez a fö-
1óUtes szerv, a fđsze гkesztđ  megeпn-
gedheti magárnak, hogy ammy7 fá-
гadságdt se vegyen, közölje a szelrzđ-
vel, hogy nem fog megÖlellenn' і  a 
könyтne. Axmól nem beszélve: mént 
nem fog megtielenmi. Lehet, ahban az 
esetben szóba állana a szemz đvel, ha 
az makacsul ragaszkodnia; bekopogna 
a fđszemkesztđ  dnodátiába es követed- 
ané a magylamázatot. De szerintem a 
szeгző—kіadó dmnokratikus vfiszo-
aiyához hozz tormk lalz  is,  hagy az 

i:rók fI edđsлdbazzanek a kiadóiian. 
Inkább а  szemtkes2Jt&k eileszobá гr,,,a- 
na•k az h.тadaloгrmbam, az :irtodalorn- 
ná1. Ahníg ez nem ltisztázó кiik, addig 
egy-kélt ember, akiinek іmásfadtta el- 
képzeléвei татіъак  az inadalomxól 
(melyeket niakiacsul véld), zsaиnokos- 
kodhat. Egy Іkđaldónvak szeximtem 
mere lelhert  ilyen irányító stálbia, 
amelyik nem tuwdia b гi.ztositarrii az 
iтodalllom slokféleségét. 
—. Ugye, te sYmposionis•tának vallod 
magad? 
— Nem tudom . . . Gomldolom . . . Na- 
gyon &kielcets a dtdlog. Arról t'vlam szó, 
bogy s.ymtpoв~ьomб;зtárnak talrbarn  ma-
gam abban sz értelЛemben, amvi; a 60- 
as évek v!élgén jelem tette a Sympos6.- 
ant. A Symposiomt, mint imodaclmi 
mazgailmat. Azokban az évekbem a 
Sympх lsilom 1a1z ölsszes tiltasak él'lem, 
sz összets kо rlábdk ledörntéskért hair-
colt. Az öaszes haltallrr>L pazíciók meg-
7ri¢,u+atásáéлt  harcolt.  A maximёл!is de- 

nvokmáюiákrt az iirodatllomban, >;s 
ugyanakkor mindezt tárr5ad!almi té- 
аеп  1's szangallmazta. Közveltetten, i2- 
letve közvetleлiil. Goruddllj, a pulbln- 
cisztákai 1151rára, Tolnai  Jan Pálach- 
jѓra stb. Ilyen éntellemben ёn sympo- 
sicmistámlak tartom magam. Mert  ma 
is ez.ekort a céldkkért szeretnék har- 
пo!Ini. Lehetőleg követtkezetesem.  Eze-
ket  a céđóka~k  nem én rta1á11tam ki, 
belém neve1ték és snemcsak a volt 
sympot~ilomШSták, hanem s>z  egyete-
men  is;  idđsebb tamámafitmlra gemdo- 
d~1k, habár voltak symposi.eпttista ta- 
náгaim fis.  Nos ké+rlekszбpen, ott a 
bökkenő, hogy ezt az alapesz пném.yt 
maguk a volt sym,posionvцsták hag.y- 
tйК  di.  Tudniillik, ahogy fokozato-
san meghóditatták művelődési éle- 
tiink bástyáit, beii'ltek +azokba  a forte-• 
lokba, olyan helyzetbe kerültek, hogy 
đk képviselik a hatalmat, ők dömrt- 
hetnek anról, kinek hol a helye iro- 
dalmumkban, azaz ugyanolyan szí- 

vássággal rаgѕzkodnlak •a sati гát'po+zí- 
aiójiíklnoz, elképzelésükhöz; mint az 
egykor nn.yбma bi:nádt időselbek. 
Legalálbb annyira. Azaz mélg sz і!vó- 
зabbarn. кііz х6і1аgоѕаіььаn. Hisz a 
valamikotri hatailmon lávő  rdteg  meg-
engedte a S.ym,pos'vomm,aik,•hog.y kife- 
jezésre jhaf.sвom. És  fi fededji:ik ik 
hegy a 60-as évék társ7adaluna kü•1ön 
meцékletet, kiilen folyóinnatdt aldoltat 
a +syrrtlposiionistáknak. Szép dolog azt 
nondainli, hogy kiha>rpollrták, persze, 

hogy kilh•arcalták, Ide — KI-HAR- 
COL-HAT-ТАК . Most ,arnó1 szó ве  
lehet, hogy igy másfapta hamlgnem ű , 
sze m] élletű  ilrodalmf fóтuan, a hiv ata- 
1os udallind fónumok ltámvogaltásátvan, 
meg'szüleNhessen.  Itt tartunk. Ёs ezt 
511usztmá]mli' slzelnetném. Nagyon kocki 
összetű2éstbe kertiltem a rég!i! sympo- 
si0m1L5it1a gѓrtd•ávlal. Akkar, lamikor szlт  
szerint &tel4n>etdtem a 7rneghkiMd~atett 
olveket. Tehá,t,  hegy miiдvosemék ta- 
butémák. 'Hogy nin+c зΡenеk sélrthdttet- 
1e1rn emlberek.  logy  minden alkadlorcn- 
mnad őszi¢ntéQn, vidágosгan ekoedbatia 
sz emlber azt, amit gtontdloll. Az első  
összeitű>zésem az egykori sym,poaio-  
mista nemze+dёkkel Okkor volt,  ami-
kor Tolnai Ottóról megírtam az е1- 
ső  elmaiгtasdbaló tannu`llmányomalt.  Az  
a tanuknán,y azóta. is fiákban van. 
Nem plelleлhelbett meg. Persze, aa&rt 
sem jelenRnetett meg, mert olyan he-
lyen fe1 se kfnáltam, •ahol káröröm- 
те1 fogadták volna. Én azt гtalrtat- 
tanl természetesm,гk, hagy ott jelen-
jen meg, ahol a fenti i!livekdt meg- 
lцfideüték. Навотlо  dobog történt 
később is, artnmkor а  fnaiballlaъb szer- 
ke5ztőh' garirni,túra kezébe került a 
lap,  Danyi Magdolnára és Bognár 
Antalra gondolok. вiitzanyas tranár- 
tdkintélyekrđl szódtam elmamasztaló- 
an és hasonilló elrгánikózástsafl talállbam 
szemben magam. Tehiátt a filatallabbak- 
nak"ns nlgglvloQtak а  senthetetlen  em-
bereik. 'Később a ];egfiartaaílaibb nem- 
zedékkel is  összetűztem;  a 5ziverd 
által szertkeszltett 1ар  gárcld!áj áma gom- 
до'lok. Megir*taan egy hо szú tanul- 
nná•nyt. 
— Rendelésre frtad? 
— Mеrndták, јó leпm>e, ha nvenlzedé- 
ktikrđl késziilne .egy komolyabb  fel- 
méres, össze гgezés. VaflJa'hogy ьdІeirl- 
lett 'a kan гcepćiбmhay  mert foglalkoz-
tam  a Sylmlposibm, történetével stb. 
Tehát megbesz&item veldik, hagy 
metgíndrn a tanulllmán:yrt. Ё.s  amiikor 
klde1rü11t,  bogy  az nini idiмѕhlцtnrnusz, 
akkor áđt rnoaцddták 1rá: Ihols.5zú. . Az- 
tán azt momldták: QLean twdhák közöl- 
д•i. Nem akamk. Ёs amikor azt 
enonldtam nekik, he gy,  no, g.yeгelkгk 
üljünk 1е, és beszé]ддrk melg a  dol-
got,  a kéndéses xészeket, a vllltás k'er- 
cіёseket, akkor azt válaszdlták: ki a 
fene fog veled vitatkozni. Muszá(ј  
volt veliik szakítanom. 
Itt 'kell kitérnem a Hídra is. Egy 
liкlőben állandó mu2 гkatársa voltam a 
Bányai  szerkesztette  Híldm'ak. Írósá- 
gom :legildill'likumalbb korszaka  volt  az 
a koтszak. A Hid mindem egyes szá- 
mába irihatttam; megírhattam azt, 
amit fontosnak tantbottam. De idővel 
a Híd fđszerkesztőjéиel is összekii- 
1örLböztem. Elvti аlарan. És akkor 
ki,derü➢t, ba udLiat húzok a HId fđ- 
szerkеѕztđliével, kko гr nem közölhe- 
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tik toválbb aь nian a fal.ybiratban. 
Igy töпitLmt meg, hogy a m~glkeтydett 
versafkLusam hammad6k follytatása 
апат  nenn 7 elenuhetett mRlg a Hídban. 
Ez е1]lená se+m 1ti]Фakorztam külбnöseb- 
ben. Flg.yies ddlgokkal Itđsztában va-
gyok. Azzal, 'hogy mui,t  d  enged meg 
a pi,ltlaиiatny,i helyzet. Na, mo6t hová 
is lyukadtam Кј  . . . Háft  igen... Ha 
végiggioindolla  az  ember, aklcor 1át- 
ja, hogy én wégsđ  soron anrnak az 
egykoпii symp ol~ilomiirta szeml~letnelc 
a levét Шszoan. Hát ilyen &rtdlem'ben 
vagyok én sympaalеnnii6ta. 
Nem vagyok sуmpкxsibtnista akkor, ha 
az Űj Symlpioon m3iboszadt кеИ  tá- 
m.ogaФnfi. Ha a fialyóimat  sorsa föld5t 
kell kesereagnli., mгinldeavt5l dlvonat- 
koztaáиa. Mert azzal is t піstában va- 
gyidk, hogy az egykomi symposionis- 
ták jlálпuШbak a leignagydbb mérték- 
ben hozzá,  bogy  az Úl  Syтnlpio6l~n 
att legyen, a!hal van. Ha  valald azt 
tartj a symposhonista ]lelkületnek. 
hegy mLUSza!$ зn imidahhoгг  lbalpsikollln3l, 
ami a Synuposibnbam; jelennilk meg, 
vagy emil a Sympoaiiari ikésđbbi. kinő- 
vése nett, akkie nem vagyok  sym.po-  
süos>i6ba. 
— Szenvedélyeв  vitapartner vagy, 
pályafutásod kezdete úta írod n vi- 
tatcikkeket. Mi vitáfnk legfőbb ta- 
nulsága? Tudunk-e  vitatkozni?  Le-
hit-e nálunk vitatkozni? 
=- Azt niem maionzdihatonn, hogy  aim 
3lehet.  Hogy ez embernek betömik a 
.szá:ját. Misidig ,akad  valahol  egy рó- 
дiитг , гатпе7 уiikre fellállhalt az ember 
és  e oindhatjla a véleményét. Hogy 
and a taanulság'а  a vhitákava(k? Taliáп  
az, hogy nrгásképp gaпudo7koidlcи  . . 
Igen...  A anásképipgpandiolkodás anin-
dig  az elgyik іagveszélyesebb értel- 
mfségh gesгlагв . A m sképp gonndol- 
d~лdák mindig klacká~tгrtдlák  a  kilre- 
kesztést. A kiközösíltést. Die ez mniind- 
addiig nem gond, aniig az ember ед- 
лionndhatjla a véleánén.yét. Náluлk az 
a beelymeJt, hogy egyesek g•ömcsösen 
igyekezndk nnlnden tt 1eá111ftan:i, 
eltuisso$]lniii. Maga a viba semmit  sem 
old  meg. Az a legboarгasztább — 
mert milinvdeгΡvt  meg tud mLagy'aráznг  
:.az emilber, nniomкЛj іam  azt, hogy meg  
is  tud bocsátand —, ha aiim iazzal 
akarnak vitaltlkoznii, annilt mond, ha-
nem  niиfiog1j ák, ezt aneg ezt állítj a. Ez 
jellemzi a rt>liltlag.yakorlatunilka č. Olyan 
címkéket raggatnak rád, ami ерр  a 
kezük ügyébe akad. 1;рр  ezért so- 
'kam haM!gaitnnak a nyivvánosság elđitt. 
De csalk a my,ilvániosság elđltt. Mert a 
klubasztadoknáll  rengetegen  és sokat 
beszélnek. Ne higgyük azt,  bogy iro- 

.кiadmni közéletün.kben nimcs egy ,más- 
f,aja,a véllemén.y. 1`Tean  azt mondom, 
bogy az enyémhez hasooló. ]šn ре1- 
dául meg se merem kookáztatni, 
bogy оззгевгеддет  a visacikkeknet, 
és átadjiaim a kiadónak. Hogy vihe-
tem el arшvak a kiaidón•ak,  mellyel  a 
іegtöbbet vttatkozoni? 
— A másképp gandolkodók kisebb- 
ségben vannak. A másképp gondol- 
lcodókhoz való viszonyuiásunk tu- 
lajdonképpen a kisebbséghez való 
viszonyulásunkait mutatja. 
— Az az én~dekes, hogy azok az em-
berek, akik tegnap, tegnapelđtt még 
szembeszálltak velem és mindent 
megtettek annak érdekében, hogy 

vélemiémуem ne kerшjiön napviláigra, 
ma mбr kezdenek hioizzáim hason гΡlóan 
gondođkoгјii. A 'legfrissebb példa. Az 
1 j Syпnipoíiom leváltott szerkesztősé-
gének hiába mondtam én vallamlikar, 
hogy gaz irodalmi hatóalom pá гtjána 
álltak; ekkor ikeményin tagadták. 
Most, miután 1eváltották đket —
aem mennék bele, nviiért és hogyan 
történt az egész —, đk a legha ugo-
sabbak, ák snondogatјák a liegtöb-
ibet, hogy itt VAN irodalmi bata-
1om. Kérlekszépen, nшért kell vala-
kinek a tyúkszemére lépnh! ahhoz, 
hogy eszébe j џ9son: tapoі ák .az em-
bereket. Ezt a miagatartáslt én nem 
tartom hilteflesndk. 
Mi anindlig arra paauaszkdd luink, hogy 
a vitáink szernélyesek. Én személy-
telen vitát nem tudok elképzelni 
Olyan viitáft, melybđl ihiámyzik az бn 
személ!yes á цΡlásfoglaláronn. Ha nem 
válik személyes sneggyđződléseimmé 
az, amiit snoodok, inkkor én nini tu-
dok beszélmh. Szбva1 „fiudoгΡnáaгΡyos 
énelktelenséggel" nini tudtok beszél-
ni. A  vita  anem szajnaizás hanem meg-
győzőidés kérdése. Na, most ltt van 
még 'egy ledonog: a köivetkezetesség. 
Azt  is  az ember orra еtб  szokták 
dörgő  lnil , hogy mi!t mondott példáud 
15 évvili ezeiett, és  milt  mond mioslt. 
Ez csak ekkor helyénvaló (mármint 
a köveltlkezetesség számonkérése) ha 
gondolkodásában, szellemi fei lđdlésé-
ben is vбgigköivettik az embert Min-
den gondolkodónak a legszuveré-
nébb joga, hogy nddklöцben anódosít-
sa, гnegváltoztaissa szemléletét. Az 
lenne a borzasztó, ha kész gondolati 
klisékkel] szü2etnénk és halnánk meg. 
— Te az újságírásból é1sz. Arról 
most nem beszélnék , hogy mit adtál 
az újságírásnak , inkább azt kérde-
zem, miit kaptál az _újságírástól? 
— Hu"ha! Hát a ixu tudom. Nem gon-
doltam гnіég végg. Egyvalami bizo-
nyos: ha én nem ` vagyok újságíró, 
akkor nem látom ezt a kö гrüiö гttem 
zajló életet. Akkor aem így 1 бtom. 
Akkor nem találkozom annyi embe-
ri sorssal. Nem látok ámnyfl társa-
dalmi ősszefüggést, annyi mögöttes 
dolgot, melyeket így kény!tellen va-
gvok regisztrálni, és ... Mit is 
momi4јеk? Tizenhat éve vagyok új-
ságí•гб  és ez a tizenhat év alatt fel-
g'vülenrlett tapasztalat .nyilván arra 
l~ nvszeгΡft, ne hihetssem,. hogy sajtón 
. közegiiktől függetlennül élhetne!k az 
emberek. Ezt adta az úisбgfrás, és 
ez az az alap. ami miatt .én az úgy-
nevezett valóságirodalloai і  mellett 
török lándzsái, de ez a valósái?i!moda-
lom nem a szocrealista dolgokat ie-
lenti. Nem azt, hogy mittudomén, 
ragaszkodni a tбjiszólá 1hоz stb. Csak 
azt, hogy minden egyes mű  mögött 
ott legyen az író személyes tá пsadal-
mi taipasztalaita. 
— A fedezet! 
-- A fedezet. És, hogy az író hogyan 
oldie meg a feladatát, már egyéni 
kérdés. Nemi lehet jó irodalom az, 
amel'~еt Úav kavarnak ősze a le-
‚лegđbđl Amelyik mögött nincs em-
ber, élet, szenvedély, szenvedés. Bá-
tor vagw k elmenni ezekig a megve-
tett kateuóriákfg mert a kvázi mo-
dern irodalomszemléletb đl igyekez-
tek kiiktatni az érzelmességet, a 

szubjektl» 	eltielt, soiiidazt, aiad 
ember, lelki gyöngeregre !va1]hax. 
Mert tudin lilik a giccs jј  áбtsZik ezek-
re a laipolara. Kövеtkezéské+pp: mi-
kor szabaldiullhatunk meg a gccstđl? 
Ha neon foglalkozunk az inzelauiik-
kel. Nemi! A giecst đіІ  úgy lehet meg-
szabaldJ ullni, 1ua nem giccoesea fog-
lUalkozunnk az émzelmеlvnkkál. Ha az 
érzelmdiáilk i kolájába j,áтunk. 
— Tehát az újságírás betekintési le-
hetőséget nyújt .. . 
— ... és tаpasztalatзтemksi lehetđ-
séget.  Anti  nagyon fomtols egy firб  
szómálna. Persze, ajz hóik különféle 
módón szememhetnek tapiasztalaitokat. 
Ké1nyveКbői is Mehet. Sőt ... Érci nemz 
azt akanam mondani, hogy mollt vi 
gyök ki az írókat a haitástbia és dár-
~ák be keresztiil-kasul. Nem! Ha-
.nevn tegyek azzal tisztában, hagy 
hol élnek, 'kikkel élnek együtt, mit 
várhatnak a közösségtől, mit vár tđ-
15k a közösség sib. Sltb. &b. Egy' kis 
int dаtosѕбgг&І  van szó csak, ha 
már a anuа  јkásosztáliytál számon 'kér-
jük az öntudatosságot, az íráktód 
sem árt. 
— Szólj a nemиedékedrбl, a balóglal 
nemzedékedre gondolok . A te nem-
zedékiednek nem jutott irodalmi-ha-
talmi pozíció. 
— Vagyunik néhányadi, akik egyűit 
jártunk egyetemre, illetve együtt 
nőtűink fi, bűológdlalag egy nemze-
dékhez tartozunk, de szemléc űink-
ben mnár külömlbözü iК. Irradallmi nem-
zedékü ik mylván nem vidít és azt 
hiszem, ma sines. E+ndeikea mбdюit, 
miután végmgjáгituk azt, miit szük-
ségszeгwеm végigtár az ember, a 
kgzennlbe г  — az iгб  számomnrа  köz-
életű  iiber — eikezdtünik egymáshoz 
közeledni. Valahogy kialakultak a 
közöcs gonvdiollalti gócok és vliszomyu-
lási minták —útit találkozunk. De 
nemcsak is mh bШdlбgilalв  pemzedé-
ktink tagfal tömörülnek, hanem az 
elđttiink levđ  nernzed'ékb đl' egyre 
többen és az utám2иik jövőik kőzni is 
jó néháinyenгΡ. Tehát itt a nemmedék-
.kérdés gyaakorlatil1 јa nini nemzedék-
kёгdéskémlt merül fel, hanem szem-
iléletri kérdéskénit. Irodalomszemliéle-
ti kérdésként: > n, ha valamiit fon-
tosnak babtok, fontos nтio.zgásilгány-
nak a int kuiltúmánkban, irodalmunk-
ban, akkor éppp ez a 5ZEMLЕLETI 
ĐIFFERENCIALODAS — hagy egy 
divatos srzót is bedia аk. 
>`Tgy érzeni, amii nennze&éküs зk jól 
járt, hagy nem vált az első  sympa-
siosiista nemzedék kö гveгtđdiévé és jog-
utódjává. Mi nem voltuk jogutódok. 
Senkinek sem voltunk .a jioguitódа i 
Mert a iiheilyt fingutódlásra keriil sor, 
a gondolati korlátokat is $rok11 az 
ember SzükSégszerü;en. Amál már 
nem is szólva, hogy egy megmereve-
dő  avantgard szembélit hogyan ta-
szftotta légtires térbe az unóiunk 
jiivő  nemzedékekeit. 
-- út könyred jelent meg. Кбnyvеid 
kritikai visszhangjáról még nem 
beszéltünk: 
— Nagy felfedezettként indultam. A 
Gyanú nagyon f ó kritikai! fogadta-
tásban részesült. Utána a versek már 
nem annyira: Szóval se hideg, se 
meleg. Ha a kritikát figeidük, nem 
hiszem azt, hogy én kifejezettebben 
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jelen lennék a j гugos2Uátvіјаi magyar 
irodaionban. Hogy nzi гt, miért se, 
mas k&idlés. A Barna című  verses-
kötetemnrđl egyetlenegy figyelemre 
méltó mёlltatás sem jelent meg, ami 
a legrosszabb dolog. Az ekІaraѕ?іta1б  
bírálás иs jobb a közönyinél. No, 
mnost gaz sem melbékkes itt nálunk, 
hogy hol és hogyan jelenm:ek meg a 
kritiјĐák. Kritikánk jószегr ve4 nincs 
is. Nem meveahetem ka+јi st ának azo-
kat az fгásakat (solkaar magam is 
mfvelem), melyek lilét-hámom gépelt 
oldanom eЖnaлdianak vaaaa lt. A mi 
iхоdalmыnk rendszeres fеldolggozásá-
val, 'rendszeres követésével szerte 
senki sem fogtallkozik éгdemében. 
Azok sem, akiknek az lenné a dol-
guk. A foayóvnatatink se vállaldёk ezt 
a mmrokát. Tapa іsztailtam, hogy йгo-
datmi meri kletelíknk, fddyóira'tank, 
knitikaјi i7 vataimk sz)eike5ztői azt 
marnddák, amikar felkínál 0  ember  
egy-egy dex ertetđt, kritikát: еггбd a 
könyvről mar ívtunk egyszer stb Te-
hát foaцnádiam teszünk éleget vala-
•r~inek. Altalános iеlemség nálunk 
az is, hogy elegег  dđ  az edhatámozás 
ahh0, hogy knitiku leegyen báтkd- 
bői. Hogy kritikust' faragjanak bé-
ađle. Attól függetlenün, hogy meny-
nyalre következetes a szarnléletébeai, 
ítkletei;ben, stb. Semmiféle k đvetól-
mény rvinvcs. Nálunk a szándék ele-
gendđ  aihhorг, hogy valakiibđl kriti-
kus legyem. 
— Az elmondottak alapján jogosan 
auerűl fel a :kérdés: nagykordnak 
tartod-e a jugoszláviai magyar iro-
dalmat? 

— Vallanвikoг  úgy gondalkedtam. 
(Minden gomdodatoannak oz volt a 
kh diulfápomфjа!), hogy a jugasz1ávi:ai 
magyar anвtonóшia a fő  cél. Tehát, 
hegy anafiompmmá. auitoehtonná kell 
vќы  mmeek a kuntúrának, hodalban-
nak. Az elmúlt 15-20 év alatt sok-
ban módo&udt szenlаёetem, v lemé-
nyem. Meg kedaett győzđdnöm ax-
тól — tapasztalati tények gy őztek 
meg róla —, hagy ¢nemi biztos, s őt 
nagyon iš kétséges, az-e 'a md iиodai-
mwnknak legfđbь  fediadalta, cédklitfi-
zése;  hogy autonбцn iirodadbmvmá.vál-
don, minid a' jooszláv uradalmakkal, 
тiвd .az úgynevezett anyaimad јalюm-
mгad, tehát a magyar imodalomтanal 
szemben.. Ha .úgy kezelftümk irodai-
niunkihoz, hogy autonóm-e, akkor 
semmiképp se lehetünk vele elége-
dettek; nem tаx thatjník nagykarúnak. 
Ott, ahol úgy kelli 'a regényeket ki-
préselіnd ars emberekbđl, ott ahol 
nincs egy pezsaő, 'gedolat іdag friss 
kritika éle , ott, ahol mindennapo-
sak a hdáлymüfajok ... Most beszél-
gettem a tariyaszf házasokkal, pa-
naszkodnak, hagy évek óta hiába kö-
nyörögneеk a jugоi zlávi а i magyar 
iгбЈеnak, hogy írjanak egy drámát: a 
kísérletek nem sikerületek. Szóval 
ott, ahol ez megtörténhet, ott nagy-
ko~úságтód nem beszélPhetünk. Még 
az imtéznnénye5mk ellenére sem be-
szélhetünk Még annak ellenére sem 
beszóYhetüчik, hogy igenis vannak 
kiеmelkedđ  alkotások. Az aubonómi.a 
nуf gétől meg kellene valahogy sza-
badulnunk. Ha mi autonóm kultúrát 
akarunk mknde náron (nálunk az au- 

toгnóm 1cuNtíггta kitfejezés  alatt  ii'em 
azt áni6k, hagy önálaóan d јо]kodó 
és csekkvđ, azaz szabadon válselked đ  
kultúna — melyben az írók senki-
nek  sem a szál!gá-i. — az aiutonóm 
kultúra паlumk ömmvagának vaaó, 
önuna,gá ént vaab kuntúra), nos ha mi 
önmаgálbiaпг  léteađ, megáLlható és 
helytálaó kultúrát fa ánuпvk,  ak-
kor  sziikségszerűen j,ulttuumk  ii  az  eцi- 
tizmuollg, a tírizott követеlésekng, eti- 
várásoktg. Mi, ugye csak remгekmű- 
veket válnunk az aakotóktól.  Miner  
engedjük meg az ía•óknak, hogy 1е- 
legze(bet vegyenek! H,agy fielké.szülje- 
nek a mnunkáma. Md egyesektđl csak 
remekemfiиeket vagyunk haljdiand'ók 
kiadni, vagy csak azokit  a mfxvekót, 
теlуектđа  felltéteaezzük,  bogy  гв- 
mekmfxvek, Köm:yörgöm, mwtassa- 
nak  a иiaágon egy  olyan imodallanat, 
ahoa  csak  a+emekmflvek sziidetиггek! 
Engeкljlék meg az firákmak, hegy đk 
maguk legaillább akkora felelđsséget 
vái11a1i91anak sajált nunik&iuk megfté-  
lésébeas,  mint  azok, akiknek nem 
biztos,  bogy  van esnitétúkai gyakoгĐia- 
tuk, csak esztkltiaĐaá szennléletwk  van.  
— Az elđb'b szó esett a fiákja.idrál, 
Напу  könyv kézirata hever a fiók- 
jaidban? 
— Sok. Több kéximalt van a fiók- 
j aiтban, roliiiгnnt amemanyilt i1d!áág, 
k&yvoljakban рпгъtiákáltam. Тa1án 
csak  a veLrseket söipötsftean k i  a fió- 
dĐak4bó7. Azért 9>,s tairftanak ködtőnek. 
Mert a költđk közé a legkönm:yebb 
ingem besorolln7. No, .meg az öt meg- 
jelervt kiteteen közüll hárem verses- 
könyv. 11n viszanit közfгónak tartom 
magam. Ol'јan kdtetrđa а]цаодbтг, 
melybem, versek, kiiittikák, cikkek, 
movellák leiznek. Nem ömill'esгЈtavie, és 
nem azért, mert vastag köteliet sze- 
а•etтnék сѕlІnјѓ ilhг.i, hanem aaémt, mert 
02 a könyv, aтrnelyrál ád¢nеdеm, egy 
másfajta vдlág:ot mutatna be. Sгóvál 
én  art  szeп+elttіё,rn, ha  az olvasóilm 9s 
tudknák róalaan: nem  csak verseket  
Ink,  nemcsak versbean gomldmdllkloldam, 
és  azt  is  szeretnбm, ha megtudhlák, 
hogy a  versekben  is  dvasomlóa•n gon- 
detlkbdam, mint реадаиа  a dkkei,m- 
ben. 
— Hogy a  verseket  is ugyanaz az 
ember frja . . . 
— Zgе  
—  Ezt-azt már elmondtál a terve- 
idbđl...   
— Kát, tairi.  Akaratlanul.  Ss.  Egy  
~taanutкnám,ykötéteit mјіndenkбppen ki 
szeretnék adai .  A puЫáciiszti.'kámat 
úg.yszntén.  Legtitkosabb iиág.yam az, 
hogy kiaidljam ia visszatutasitolIt kéz- 
drataülmat. Persze egybegyfljtive. Mi- 
бrt ne jáltmzana az  ember a gondo-
lattal? Mel7esdeg TANULSAGOSABB 
könyv аетае ,  mint  az eddig megje-
lent kötetedm közül.bánmeayik! Igen! 
TIog.y mlit mviiért adtak vissza.  Az  em-
berek általáibaaг  azt hiszik,  bogy a  do- 
7o,gnak politikai тnellókíDe, hiJilteri 
van. Alaftom, hogy nálnunk az iroda-
lomban legkevésbé éa+dekes a politi-
kai háttéт. Engem ál.lanid&am zavar-
ba hoz egyes szerkeszt đk едаетállа- 
sa, mert az  a legféІеlmetesebb, ha 
nem tudod,  mriwel  is  áalsz szemben. 
Mert szeszélyes a hatahbom,  olyan 
szeszélyets, hagy a fene se tallálja 
kedvót. _ 
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I. 
A FILM KOCKAKB0L ALL. Ezt olyan nagyszerűnek 
tartom, hogy alig tudom folytatni, •mint az egyszeri 
bóher, aki nem tanult semmit, mert amikor a rabbi 
elkezdte, hogy: „Еs így szólt az Úr", ö г6mében kiszaladt 
a kertbe táncolni. 

I. 

KЕT KÉP a mozgókép legkflsebb egysége. A köztük lev ő  
k ilönbségből adódik a mozgás, az azomosságbáll 'ped+ig a 
mozgó dblog (és körniyezete). Ezt az alapegységet hasz-
nálja fel gyerekeknek az a játéka, a.milko х  félbeahaitat7t 
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раlpíresíkra egyanás fri Шé nahhlzolirnak •példáull kélt emberkét 
és а  fölsđ  gyors mmorgglaitásakor az emberke ugráP. 

1. ábra 

A két kép azornosságá хііak maхilmuma az ,á9Јókép, a kü-
lönbs!ég maixmuma a káosz, (De ezeket nagyon nehéz 
Venne 9létrehozni, mert mliándig becsús7lik valami külöanb-
seg, illetve hasonóság.) 

ПI. 

A VETiTETT .FILM аllákép—sötétség— зállbkép рeri уd'3- 
kus váltakozása. A lképelk  egy ildő  egymá~t köveitő  pi1- 
aanatafшva•k látványaШt ábrámo9(já1k, és a sötétség alatt 
észrevétleni.il klсѕеrélődhгiek. 

.c New 

2. ábra 

A mozgás a .képek között vasi, іegalábbfs ömkémrtelenül 
erre kövеtkeztetüsik megváltozásukból. Ezt az interpo-
aáof!(it agyunk medhanikusan végi és a képek mozdulat-
fanságát föl se fogjla 

IV. 

Ugyanúgy, ahogy a (Legkilsebb mozgás a két kép, a leg-
k`isebb !trükk !a két kép kömti szünet. STQPTRÜKK, 
arnfkor ebben a sziitnetben a fe!lvétel tárgya Ikülönösen 
változfk. 
A felvétel'táтgyámak változásá!t többféleképpen érhetjük 
еQ. A látott mozgásból nem feltétlenill jövi nk rá, hogy 
me9yfk volt alkalmazva. 

V. 

és az egyiket a m гnási(k utási úÍgy veÍtítli е!1énk, mintha 
na,gyanaz lenini. Közveltleniiil a fillmszaaag koakáina пај-  
zolt, egynvátshoz hasoиló foltdkból, vana];akból is moz- 
gást cslinál. A rajzf1ml kéѕzítésekor két fe9lvét еl köгti 
szünetben kicsenélilk a kamema allaltt га  rajzot g,y má5ik 
hasonQóra. KicseréQ ~ésQnél s ké ~t dkJjog különbségé"bő1 és 
azornos5ágából lesz a moгgás, mlilnit рélдаиl a korábban 
em9ített  (H.)  játéknál. Fdihixre egyгnáis и lнапг  fe9lwéve m!in- 
den sorozat tagyailbóa maтagáts 9esz, ha azok snéanileag ha- 
sonlítam ak egymásna, ре llдаиl paladkok, diipdk, szobrok, 
emberek, fal•evd9eík sxtib. 

VI.  

HOZZÁADAS—ELVEVЁS, amikor 'kté felvóte2 között a 
kamera ,е161 elvesztiink  egy  !tárgyat Rrag .y egy újabbat 
heil.yezümk oda,  be hrozzáтagasattunk vagy Фe uk va9ia- 
mi.t. Ilyesmi történik  a  te9 ~avízf5 iképernyójé7г  đLs, amlikor 
а  képek pontоkra ibo¢n7,anvak,  a  positrács bilzonyos  pont-
jail  иilágasak ( mások sötéltelk) és ezekhez adddn'ak hoz-
z,  711etve eт,ekb61 vevödsiek ell úja!bbbarі  (1/25 гnásodјper- 
cenként).  Igy  mozog ;a pontokb6l öa~rr.eál]р  kép, bár a 
pontok mozciulatlamiok. (Va(llameQ.ydst így vasi ez a fi1ai 
szemcsélirnél is.) A  kamera alatt fejlesztett fi4mnél apró• 
részletenkénti hozzáfedtéssel, 'törléssel alafldtaaiak ki és 
változta!tnak meg egy képelt. Rács а]ikađаn!arzásávad mo-
zaikot, keesxtszemies híxnzés-, sz őfltes- vagy szđlnye.g- 
mfntát — geometrikus és fig гumáдÍis ábrákat  is  — lehelt 
mзozgatпtf. (Ez persze konnputeamdl is mvegGStimiátlható, 
aminek vannak еllđmyeh és hátrányalf.) 

yr. 

A felwétel tárg.yáavak ezt  a  háxiamfé]е  megvál)Loт.tatási. 
módsz•erét (V. megváltoataltás, VI. kicserélés, VII. ho¢z(t- 
aјdás—еivevés) neve'гheгtиnénk taФám a¢  ismert trükkfil- 
mek háxam fajtátjának, báir kgidisztább ttilpusalikbán  is 
е1и"fordulnak keve!redések. (A bálbflillimbein 9i1'iiaserélhetnek 
egy fejet, felragaszthaltnak egy diudiart. A  rajzfiliniben 
gyakran húzzák a hátteret és a külön iellem mozgatott 
тésžleték іmlékezteltnelk a hюmzáadás—eliиeиésre. A ka- 
mera alatt fejleszte/tt fli0:mméll is szélxken тLek már •oltt lг- 
vб  festéket vagy átalakítњk ат¢гyhlra a  képet, hogy az 
пгат  inikább kicsereФёѕ. Valószínü, hogy  bánn юely e4kép- 
zelt trükkmozgást mliirldháno пn rnálszetrnel meg lehet  ii-
dani, реlдаид  egy gyummatflallt növeikedlését 1, fdkozatos. 
e9ilapítással, 2. egyre niagydbbakra cseгéléssel, 3. újabb 
дап•abkák hozzáaddisával иауу  in  dh(тommad egyszer- 
re úgy, hogy k+iemeleun a  foltot, hozzágyúrok még egy 
кiaтabkát és vdsszateszem a неlуеле .) A triilkkfillm a natur- 
filmmel is keveredhet. 

Ix. 

A fdlyamatas fеQvétdlnél a kamera szabályosan fsnnét-
lődő  mozgást végez, beengedi a fényit, nia;jd to пnábbцt-
ja a filmet Ha ennek a pe гri sсlilkus fdlvété➢nіёk a perió-
dusa (norm(xl sebességnél 1/24 nip) hasonló a felvett. 
mozgás perf6dusához, akkor a film vetítésekor Barnás oroz 
gást látunk, fellép a STRĐI3оSZK6РIA jelensége. Egyik 
leggyakoribb példa a küalős kocsikеrék: 

A MEGVALTOZTATÁS a Па tuтfflmhez hasosiló, ahol 
például az ember mozgását 'két exponálás között ónma-
ga .megvállitoztatásám!ak telkinifthetjük. Ilyen a bábfilm. A 
drót végtagú bábu)kat a felvétele!k között egy ember fá-
zisomként niegmazdítjra. Fá ііsonként mozgathatóak a 
papfából kfvágo!tt filgwrálk ( ѕјЇkbáb- és árayfi1sхi), tárgyak, 
gyurma, homok. ember ém báацΡnif, amin 'kfle с  fikét lehet 
mozdítasii rés mаgátó'1' úgy marad, amf g fillmre veszik. 

VI. 

A KICSERЕLÉS a vetítés гΡriechamízmusáhaz hasondtt. A 
film :kockáit a vetítőgép a sötét szünetekben cserélgeti 

Vadádi mozgás A bó1 A be 
AA=AB 
látszólag mozgás A bó1 F'-
be mozdulatlanság 
Azonos  p г  бdlusú mozgásn:á2 
á9I1. 

3. a ábra 
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АА  >АВ
mozgás A ból A be 

látszólagaá mozgás A bó1 F' 
be AF'<Ag 
Kicsit  gyorsaabb pe і iádusú 
mozgásná4  lassan  előre  fo- 
rog.  

3. b ábra 

ValádY mozgás A ból A-be 
AÁ<AB 
látszólagos momgáіs A ból  F'  
be  
Kicsit lassabb pe іtiódusú 
mozgásnál lassan hátra fo-
rog. 

3. c ábra 

A valóságas mozgás A-ból A' be, a 1á±szólaagos A-ból 
F'-be tart. 
Ha egy periodikusan ismétl ődő  mozgáshoz alkalmazko-
drik a kamera félvéttdФi sebessége, akkor újtfiadta mоzgásгt 
hoz légre. Példáuwl egy járó ember, ha mbvden l ёpésé-
nek ugyanara a fázislába exponálunk, merev lábbal 
gyorsan csúszik, komcsolyáztik, vagy, ha az országút kö-
zеpéл  felfestett szaggatott vonal egyes szakaszai a kép-
nek mindig ugyanaea a helyére kerülnek, akkor á11rni 
látszik az út, a felfestés klssé ficánkol' és az útszélli táj 
rohan, de a felfestésit moagathat јіuk akár a tájjal ellen-
kező  irányban is. 
Ezt változt аtásn Іak d nevevјІ•etem, ment az ember folya-
matosan változtatja magot, illetve az úton folyaimazto-
san halad a kamera, de az egymás után következ ő  ké-
peken nemcsak ezt, hanem a haso иΡló fázisok kicserél ő-
dését is lát јj'uk. A slbrdbosгlkbpia az élőző  részekben 
(V., VI., VII.) leirt Itarükkтnozgásdknak egy olyan speok' -  
u s keveréke, amiit neрezhetnénik egy negyedlik fajtának 
is. Hasznáлható folyamatos ismétlődő  mozgásoknál, pél-
dául embernél járás, kalapálás, kaszálás vagy gépnél 
légkalapács, dugattyú, pala оkozogép mííködése. Ehhez 
hasonló az ismétlődő  motívum, .például ha egy elhaladó 
kocsisor minden koesi(j•át felvesszük abban a p ~illdanat-
ban, armiііut a kép közepére ér, akkor egy vázlatozó, alaku-
ló kocsi fog a kép közepén állni. Ugyanígy felvehetjük 
egy falu házait vagy az útfe еlfestés szaakаszant vagy egy 
kerítést, amikor mi haladunk el •mellettük. 

X. 

A naturfilmnél nornnál SEBESSЕG mellett a felvétel pe-
riódusa megegyezik a vetítés periádusával. A filmi moz-
gáѕnak ez csak egy speciá7i esete. Lassított mozgást 
látunk, ha a felvétel sebessége gyorsabb. Gyorsítottnál 
lassabb; hosszabbak a sziinetek az exponálások között. 
A nem látott idő  hosszabb a felvételkar, mint a vetí-
téskor. Ez előfordulhat a stгoboszkópi.ánál is. Ez van 
a triikkfrlmлéd is. A kihagyott idők nem feltétlenül 
egyforma hosszúak, lehet egy másodperc töredéke, pár 
perc, egy óra vagy több  nap  is, d•e a vetítéskor ugyan-
olyan folyamatos lesz a mozgás. 
Gуюrrsításnál a nagyobb szünet az id ő  sűrítésére szolgál, 
a mozgás ugyanaz marad (csak például a virágnyílás 
jobban látható). A m,azgás „helyes" értelmezéséhez szük-
séges részek kimaradása straboszkápia, a mozgás bizo- 

nyos elemei megmaradhatnak, mfg mások eltűnnek 
(például a járásbál a, lёpеgdtёs eltűnik, csak a haladás 
marad.) A trükkfilm lehetne gyorsftás i5, hiszen s ű-
rűbb az idő  és lehetne stлnobosтlkápшa is, merít a változ-
tatások kihagyásával veszi fed a megivált еzоtit képeket. 
Ugyanakkor a triikkfilzmnél, a két felvétel közfai szünet 
1•ehetőség arra, hogy bárnnilyen ј  hegű  és gyorsaságú 
mozgást lehessen lét гehozl bázrmennyi! fildő  matt. (Ma-
gás egy olyan időben, amiben ugyanјakkaar nem is va-
gyok benne, ajz egyik időben a másik iidő  elképaelhetet-
Іenül rövid pillanartát (1/24 mp) addig élhetem, anníg 
akarom. Milyen lenne, ha ugг  з  közben megállnánk 
meghallgatni az idáj'árásjelle вiltéí~t és csak aztán é гілreлk 
földet? Еs még ezen túl van a megtörténhető  események 
szolvadsága.) 

 

A7. EXPOZICIOs IDđT eld}dlig panQѕzeтűnek vettem, pe-
dlilg az 1/24 mp-hez képest nem elenyész ő  (általában a 
fele). Egy képen is van mozzgás, amit a• mazgáséleatlen-
ség (kisebb vagy nagyobb d гΡnasódás) mutat. Ha egy 
gyors mozgás filsnkockái élessek, akkor szaggatott lesz 
a mozgás. Ezzel a rajzfikт készĐtők 'is számolnak. 
Тгi kkfi]ann Lél, illetve gyorsításnál bármilyen hosszan 
expanálhaatak, megkérhetek valakit, hogy kenje szét a 
kezét a falon, lehelt matjmdlzni lá гΡnpával vagy felvehetem 
az utcai forgalmat egyre јкљb an elkenődve és csak az 
marad meg, aki áll, de ]ehet ott egy szerepl ő  is, aki min-
dig két felvétel közt mozdul és így mozog is és éhes is. 
Ha csak egy mozdawlarblan teret, például szobabels ő!t vagy 
tájat veszik fed egyre hosszabb expozícióval és ezért 
egyre sz űkebb blendével, akkor is desz maozgá>s: a mély-
ségélesség növeksz дk. Növelhétő  az expozíciós idő  a 

élységesség változása néLkül is szürke sz űrök arlkalma-
zsával. 

 

Végtelenül sokféle képet lehelt készíteni egyazon dolog-
rál különböző  élességgel, expozícióval, megvilág гΡftással 
stb., vagy, akár egy negatívról is, ami mást és mást mu-
tat, illetve nem mutat rneg. Miért csak azt a sz űk ská- 
lát lehetne ebb ől használni, amit tökéletesnek (tarta-
naik? A „JŐ  TECHNIKA" szinte 1ehеtetlenané teszi a 
trükk és valóság keverését. Nem hiszem, hogy Méliéв  
meg tudta volna csinálom fihnajeit „a technika mai szin-
vonall a": például a2 asztalon gгimaszoló, felfújható fej-
nél és biztosan észrevehet ő  lett volna az illesztés, de ha 
meg is lehet oldani, .akkor is jobban illik ehhez a világ-
hoz a gomolygó fekete foltokból kialakuló kép, nyint a 
hideg élesség, ahol még az asztal faapjának erezete is 
jól klveheitő . 

 

Nem folytatom. Nem túniik elég jónak. Az általános ki-
jellentések csak a példákon keresztül .érzékelhet őek, a 
jó példák viszont érdekesebbek és fölöslegessé teszik az 
általánosságakat. Egyébként is tovább kellene kísérle-
teznem ezekkel a trükkökkel és filmet kellene csinál-
nom Azt sem szeretném, ha az ötletei,• еt másak ha-
marább használnák fel, mint én. Írna pedig csak gyere-
keknek érdemes, mert akkor igazán el őlről lehet kezde-
ni. 
Továbbra is nagyszerű  dolog, hogy a film kockákból 
611.  
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„Most éppen mit сѕinálsz?" — kérdezi a telefonban ba-
rátmdm, olyan hangon, hogy még anosolyát tis közvetíti 
a drót. „Nem anondom meg" — vágom rá a kurta vb.-
lasrit. 5 .đ  most nуіtvѓі  elmélázik azon, hova és hova 
nem er el hosszú kábelén a készülék. Ki is találja: 
„Nemde egy sarokban ülsz?" — ós 'kunezog hozzá. „Ott" 
— vallom meg, pedig füиenbhеttem volna, hogy udva-
rom új ci uscsemetéinek loasolása körben é тt a tele-
fonhívás. 
Te sem lá гtsz , nem (tudsz az első  leírt szó előtti ásítás-
rel. Meg arról se kéne 'rjékoztatnom téged, hogy aana 
a'јárridékb.a kapott mintás zokni van a lábamon, melyet 
pusztán аnkitássága miatt nem kedvelek. De tömedelme-
sen bevallom, hogy ímás és ásítozárs közben gorrdolgartak 
Agixa, Li2іјгe, Mélindára, Oliiviáma, Zoliтa, T. Pistáék 
holnapi irodalmi estjére... Ma délután az aláfalazás és 
a bepucolás végeztével két szobában is helyre kell ál-
lítanom a rendet ortthоn. 
Levélтegényemnék ez az elsđ  fejezete — meg ha lesz 
még, a töfbbi se — nem a válagatottan szép és szórakaz-
tató híreket gyűjti csokimba. 
Az írk, mint a legtöbb alkotótevékenység, a ktihagyás 
művélszete . Az egyszeri szobrász is azt nyilatkozta mód-
szerérđl, hagy vesz egy 'kntömböt, e}távoli"tja i бla a fe-
lesleges mészeket , és kész a szobor . Az ímó eseitében is 
adva van az át köгiilvеvб  világ; (tárgyak és él&lények, 
melyeknek kiterjedésük , sú4yuk, színük , szaguk, mozgá-
suk, gondolataik, érzelmeik, reakcióik varrnák. Ezekb Ől 
ment át valai~két ipapírra az író, de csak elenyész ő  
hányada a kihagyott résznek. Az az edenyé ѕzđ  hányad 
maga a mü. 
Igyekezni fogok másit beemelni levelembe, ifi. mást ki-
hagyni, mint amiit éppen szokás. A levelezesben minden 
másaféle kontakbuanál nagyobb léhet đséget látok. De 
szinte semki sem él vele úgy, ahogyan én elképzelem. 
Igaz, a kapcsolat eélba, mfinősége hatámozza meg az írás 
mikéntjén. 
A mi célunk az isцnerkedés. (Felületes érdеklđdđ  az, aki 
megelégszik a másik eniher kedvenez éte(le, színe, iki ő-
tdltése, hobbija ismemetével!) Nem üzletélvi akarok 
veled, nem fogok ndvamo đni, nem eszmét akarok csen- 
pészaхi . a fejedbe, de mindurnaian kérde лgetmélek hogy-
léted felđl, s minduntalan táryékoztatni óhajnalak ma-
gamтól. 
Nehogy azt hidd, hogy a szerelvei levelezés f ő  czétja 
egyarás gyors еs tdkéletes megismerése. Aki ilyen ügy-
ben vesz, igényibe a posnát, az jól teszi , ha bújócskát 
játszvk a borítékokban, s alkalmanként csak kömön іnynt 
mutat meg magából. Teljesen mindegy, hogy milyen-
nek szeretnénk látszani, a szerelmes szem úgyss önké-
nyesen aggalt mánk ékszereket. 
Tévedés azt himmi, hogy valakit mái teljesen megismer-
Ittimlc, kincseit kibányászbuk, kiüriteittük. 
De elég a bevezet đ  eszmefiuttatáзiból. 
Egyedül vagy egy helyiségben. „Illetlen" mozdulatot 
teszel; vakarózol. Engedd ezt megiádnom! 
Félsz, sеoгongsz valaminek a bekövetkeztétđi, befiеgség-
tđl, sikemtelemségtđl... Tudhassak •róla! 
Titkos gondolataid vannak, ábrándjaid , melyekről soha 
senkinek se mesélnél. — Avass be! 
Ne legyen olyan ajtó , melyen árt ne 2éphetnék be utá-
nad, ha mégoly egyedül is akamsz lenni, és ne legyen 
pillanat, melyben ne kukkanthatnék koponyádba. Te 
is megtkapsz minden jogot iгántam. Ilyest még úgyse ját-
szotitál . Másként nem is érdemes levéls ,orozat`a kezdeni. 
Ha valakivel kettesben bántott már az a kínos csönd, 
amelyben felszólítani szokás a másikat : „Mesélj vala-
mit!", akkor tudod, hogy a „Mint meséljek?" visszakér-
dezéssel végképp beáll a hallgatás gö хcse. Ha ars inform-
cióra éhes fej azt nyilatkozza, hogy őt az égvilágon 
minden érdekli, attól még nem szabadul el a másuk me-
s@lőkedve, ment joggal kétd]ikedik a „mindenev ő" be-
fogadóképességében. 
A bedobott téma — tessék nekem err ől meg erről be-
számotlni — olykor úgy hat, mintha házi feladatot ró-
nánk levelezőtársunkra . Mégse állítom , hogy nem sza-
bad javasalni a megtárgyalandó kérdést. A levelezésben 
is mindenről lehet és szabad értekezni , mikét a társas 
érintkezés többi csatornáján. 
Amint látod, foglalkoztat a levelezés elmélete, esztéti- 
kája . De jó lesz, ha nem nyomasztalak tovább eknénc- 



kedésenvmel , aneі t félđ, hogy célommal eliemkez đ  hаtást 
váltok ki vele. Azt szesretnéan ugyanis, ha tollad köny-
nyen iramodna a papiros. Ha „megrendelésem" nélkiil 
is hinnéd, hogy engem éptpen az érdekel, amiit közö гlni 
szándékozol velem. Reagáláson іlból aztán megállapítha-
tod, miivel indítottál el bennem gondolati hullámzást. 
Szélpírásodait, nyelvi igényességedet és pedaaltériádat 
már ismerem. De nem kötelező  mindig a gondolati el-
rendezettségire törekedni. Néha szárakoztatóbb és üdí-
tđbb a ІеѕеґйІ  odavetett, szabadasszoaiációs fecsegés. 
(Erхői esetleg meggyőzádhetsz 5 đvendđ  leveleinvbőd.) 
A válasz mindig másmás formát ölthett attól filgg đen, 
hogy melyik időpanrtiban látunk hozzá. Еgészen mást tar-
tunk fontosnak megírni postafandulatávad, a kapott levél 
igézetében, és megint mást két nap vagy egy hét múk-
va. 
Meghámozok egy almást. Tíz és tizenégy ára között meg-
eszek néhányat.:Ez itt egy iroda. Most az teszi erlvisel-
hetdbbé, hogy neked írom bemne a levelet. Szerencse& 
ri!kán nyitnak be. Еbrenléti időara felét töltöm istt na-
pomtta, s délutánonként nehéz visszatalálni. magamhoz; 
altihoz, akinek Hiszem magamat, vagy akinek azok hisz-
nek, kiknek adok a véleményére. Akik között dékel őtt-
jeihn éteknek, •azoknak se nyelvifk, se gomdalatuk ahhoz, 
hogy &tekezni támadjon kedvem viliik. Innen most 
ínak először neked, és mondtam már, hogy itt másmi-
lyen vagyok, mint másutt. 
„Mások lennének déled đttjevm, ha az ablakon nem osu-
pán egy kis darab égbolt látszana be." Pl. ez lehetett 
volna levelem kezdđ  mondata. Valб  igaz, hogy ezek az 
ablakok a hűtohбz rideg vasfakára nyílnak, s fölül az 
ég ,picinyke kétk csíikján kívül sennni, de semжni. mást 
nini lehet 1á16ni. T6bb éve ez a cellám. Azel őtt jó három 
éven át egy mácsik tufában ültem, a folyosó túloldalán. 
Đnnan bámészkodhattam kifelé a gyánudvaгray  a szom-
szédis i zemelkre, az iipa а'i útra, s a hatalmas szánt бföl-
dHken túl a délre tartó közútra meg a vasúibra. Az 
utóblbi száz eszte вdős diósgyđгi sinékből  611, melyeken 
fülstös gđzmozdonyok már csak tehervagonokat vontat-
nak, ionhám. A vasúttal páљaxzamos műúton skabulyá-
nyi autók mozgását figyelgethettem el őző  irodámból. A 
látvány áldásos mementó volt: lám, mégiscsak létezik 
az Utazás, egyszer-egyszer még én is útrakelek. 

Kedves Kaxiin! Belegondoltam, milyen játékba is kezd-
tiж  k. Nem akarom dics ёnni saját ötletemet, de öтülök 
és nagyon izgalmasnak tartom, hagy elfogadtad ajánlja-
tomast, miszerint kezdetben egymás nemének ismerete 
nélkül folyik közöttiink a levelezés. Megismételhetet-
len alkalom! Mert ha helyetted Péterhez, Gáborhoz 
vagy Boxtbálához ímnék, akkor nem lenne kétségem afe-
1ő1, hagy fiú-e vagy lány a címzett. 
Megvallom, önkéntelenül többször is be зnutattkozásba 
akartam kezdeni, de észbe kaptam, hogy ezt kissé el-
odáztuk. Most tapasztalom csak; mennyire lefojtja fan-
táziбmat, szinte közlésvágyamat is elapasztja az a kö-
гülsn ny, hogy nem tudom, milyen nemű  emberhez 
szólok. Hogyhogy, krát nem elegendđ  a tudat, hagy egy 
viszonylag értelmes lénnyel teremtettem kapcsolatot; 
fomttos volna a másik testi szerkezetével is tisztában 
lenni, meg hagy viselkedésrendszerével az emben цΡség-
nek melyik feléhez tartozik? 
Kilbirsz-e még egy levélvoltást egymást illet đ  további 
tájékozatlanságunk ellenére? Négy változat lehetséges: 
fiú  in  fiúnak, lány lánynak, fiú lánynak, lány fiúnak. 
Amiikor jónak látod, majd szólsz, hogy már szeretnél 
illedelmesen és szakváлyosan társaligni partnereddel, 
aki szabályosan bemutatkozik és rendre elmondja, hagy 
mit csinált tegnap és mit fog csinálni Holnap. „Bemu- 

tagtikozás." Minden egyes szavunk ezt szolgálja, vonat-
kozzéJk bбтmm re is. Légy .türe'lemsnel; egymás testi lelki 
jegyeit ilIletđen ismereteink egyre .gyarapodnak. Ne le-
gyen szokványos a megismerés sorrendje. P1. mvánt ne 
tudhatnád eláblb azt, hogy szeretem Srhubemt impaoan-
tuit, s csók a legvégén azt, hogy kék a szemem. Futtá-
ban, felületesen nádunk van számtalan embemt megis-
menni, de a lélek mélyvizét kutatni már ritka az a bka-
lom (tán igény siаcs sok тá), s a magunk ,piszichés sze-
metét se igen tudjluk szolidáris szemek elé sepenn т . 
Hétfőn, hajnali fél hétkar megint az irodában ülök. 
Mellettem egy vlillanymelegítđ  duouzsol. Alig van bent 
tizenöt fok, odakint meg ugyanennyi, mínusziban. Ma 
kisvételesen gyalog jöttem munkára, pontosabban: a 
munkahelyre. A konzervgyár jó hámom kilométernyire 
lehet otthonomtól. Idejövet élveztem az id őről-időre fris-
sülő  hó mopogását, a tiszta kevegđt, a mozgást. 
Szomlbaton déliután akartam folytatni a neked szánt 
írást. Most pedig lejegyzem, mi •miniden térített e1 a 
szonilbati költéstől, s ébből kerekedik majd a levéd. 
Nagуnénénіаxél (ott lakik anyám is; mindketten özve-
gyek) megebédeltem, aztán eltakarítottam a ház körül 
a havat. Utána гбрke vizitre térem be a közelben lakó 
„öreg" baгбtnémhez, Katihoz (30). 1Jppen hósepréshez 
készülődött, így kénytelem voltam kivenni kezéb đl a 
szerszámot. 
tTgy döntеttiiáilk, hogy szombat lévéln csavamogni fogunk; 
Kа¢vizsára autózva uszkálunk egyet a gyógyvizes me-
denceében, aztán meg az ottani kocsmákat vesszük sor-
ra. A portya elбbt otbthom is elsepertem, -túrtam a ha-
vat. Kati meg Aresz (18) már sötétben érkezett hozzám. 
Az útra k'ét tdmlőt  is  forró vízzel tölténk meg, s pok-
rócokkal felszerelkezve i г  ny a hófúvásos bánsági sö-
tétség! A jó húsz kilométeтes szakaszon alig két kocsi-
val találkoztunk, .meg egy hóekével. 
Este nyoldkor mбr csak h&iiiaai vo9;tak az uszodában, 
meg az unatkozó személyzet. Leúsztam a szokásos лб-
hány száz métert. A lányok a seké'ly és melegebb kis 
medencében kuporogtak. Korholtam is őket e tespedé-
sért. Üтes du вбјukat, amennyire lehetett, tudatosan re-
kesztettem ki fiigye]Imesn тből, szinte bántam, hogy útra 
keltem viliik, kis időre sikerült ellazulnom mozdulat-
lanul, majd visszatértem a nagy medencébe még egy 
sort  úszni 

A BON JOUR-ban nagy a htamge'rő, az okгándkan meg a 
fall vásznon lehetetlen sizínegyveieg, akoió, száguldás,. 
romboslás, veszélyhelyzegbek feszültsége, nneghölkkentő , 
harsány i.nigeгekkel dn kіgdІб  képsamolk ... Lelkeink 
ájtatosan egyesiilnek az egycnzajlban, amott tö lVJ nümk 
a fantasztikumban amliherz csak ráadás asz !talunkom a. 
szesz s esetenkénit a partner közelisége , alшhez még csak 
szólni se fontos. De én mzб  tam Anesz hozzánk csap бdatt 
osztálytársaihoz, kiét Extikáh оz. (,‚Rangos" neviik van; az 
egyik Major, ta másik Káplár.) 
Második stáoiánk az ugyancsak híres PATIKA vendég 
lő. Onnan egy pdklantásna tugтattui nk a GONG-ba,. 
szemügyre venni a közönséget. Odafele haltan — egyik 
Erika a csomagtartóban — vissza pedig heten gurualtunk 
hős szekeremen. A PATIKA nagyobbik temnvében gyer-
tyás asztalhoz ttellepedtiimk. Kati összefutdtt Csabával 
(20), a ttanítóképzős fiúcskávall, akit alká niiiag csípett 
fel egyik ősгzi kiruccanásunk 'vdején. Megjött masször 
barátunk is Dugó, a visszakamaszodott elvált úm, két. 
gyerek apja, akivel a gyógyfürdő  szaunájјѓіbam ijidtltünk: 
össze egyszer. Nekem szomъszédh цΡl Aresz és Kápd х  Egri 
ka jutott, s amíg nem sikerült :beszélgetésbe mélyedni. 
Erikával, folyton mehetnékein volt haza, untam a tár- 
sasagot. A lány el'áad!ta sz ű!telenítése történetét — nem 
egész 14 évesen esett meg vele á dolog egy bulin, 
részegségében , s csók utólag szerzett ,ráles tпxdlomst. Más 
témánk, mint a szex, nem :is űlgen volt. Hámolmnegуed 
ttizemkettőkoт  felköszöntötbeг ; az vd]lt 5züldtése pillanata 
18 évvel ezelđtt. 
1 jfé1 után, kettő  köavll szétszó гtam ultasaüánat KaaviLzsбn. 
Katli Csabával óhajtott 'hóink Dugó lakásán, iígyhagy 
csak Aresszall нnх  г  tan vissza; Zenitára. Csóka els ő  utca-
sarkáig; érve a m atom kilókitt, s képtelen voltam új na be-
indítanf. Hajnaai hánamkom, 15 fokos hidegben, Zentáhorг  
G krlométerre. Egykort jábarátom, Cs. S. Pista háza pe- 
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dig csupán 300 mélteтnylгe á]1 Фt tđ1ünk. Be is csenge-
(ték. A feleség bocsáltott bé. Amesszal egy igen keskeny 
pamlagon iaiudtwnik, lábbal egymás fajéhez. 

Az első  mondatok leárása előtt a gesztenyepürével vala-
milyen tablettát nyeltem, a¢niilуеt náthásan szokás szed-
n.  Nem is tudom, mi badom; mint akiiben ler ‚a  rugó: 
küzdelmesen ver !a szív, kezem reszkelt,fejem fáj — el-
esett vagyok. 
Lelkiismeretfцгda ásoѕaг  gondolok Rad már jóideje; re-
málean, Te ds számvon tartod, kedves Kaxiim,, hogy taro-
zok neked egy válaszfélével a teaszín ű  levélre. 
Bókodra, hogy 17-25 évesnek véltél, így kommentá-
lak. —Sehova sem tamtozó, mdhvd ~enen .kívül vagy feli] 
álló (outsidem) vagyok, Nemhogy korosztályommal, de 
semmilyen гéteggеl, eoparittall, foglalkozással, зΡzeгeppel 
nem azonosulok. Pedig az embemkék többsége buzg&Z 
élne a mimikrivel, hogy terepszínbe rejtezve higgyen  a 
biztonság állúziój,!ában, és ótstencsapásánák 'tartja, ha va-
laki vörösségével, sántaságával, eszével nyelvével, 
ilyen-olyan mássiá ~gávai kiváll К  környezetébđ7. (Ha a 
két évi tengeri hajókázás után egy esztendőmmel itörténe-
tesem azt kérdezné egy lélekidomár, sikerült-e beiilesz-
kedni . ., visszakérdeznék; hava, mibe, kik közé? Mert-
hogy én nem ismerem azt a közeget, amelyhez simult$ 
íámadlna kedvem.) De ne•gand'ald azt, hogy vdentitáso-
mat védelmezve &nvtöttvas-іnereven zárkózok magam-
ba. Ismétlem; én csak a szerepeket nem veszem komo-
lyan, ezért p1. a fémfl, a katona, a beosztott, az apa, a 
j&ákelő  stb, szerepében nyilván arást alakítok, mint a 
többség. Ugyanakkor kevesen akarhatnak nálamnál 
jobban megismeіkedhni a szereipféleségekkel: tudni aka-
rok érezni csecsemőül, aggasyámјіl, sziziеe nyul, akiit 
eppen deflorálnak, saaptaltó anyám], tábornokul, kirá-
đyul, rabul, halálmaártéltűl, halidakláwl., 	féregfia, madá- 
rul. 
Táviтatian folytatom, mert regényt azt kéne ugyan irt, 
de igazit, s nem levеNnt. 
( . •) 

A zöldborsóleves anelllett esülökpaprikáѕ  (cupák) vont 
ebédre, plusz gesztenyepüré. Míg a levelet írtam, sajitnt, 
kompótot, túróspogácsát ettem, s megkávéztam. Most 
megyek, poptára teszem az fmáѕt, betekintek a piizzeri4-
ba, majd a Csarnidk önkiben veszek egy nđi fogkefét. 

Újfen тt megállapítom, hogy mások levelét viszonylag ha-
mar megkapom, de az enyémet már nehézkesen továb-
bítj a a posta, miután a fényképezés, az elemzés — egy 
:szóval: a cefzú пΡa — iidđbe telik. Erre idđnként utalok, 
eképpen hozva a sziarnatalók bwdomás . гa; orrukat min-
denkor ott érzem tollam és gerincem vége alatt, s ese-
tenként őket illeti a bomítekba csempészett Szeméгеm-
szőrzet, falloszábra, hogy legyen main rágódnunk. (Tu-
dod-e, hogy már Bach геndđrei is igyekeztek al4egória-
szakértővé előlépaјіі, hogy behatdlhassana'k az alattvalók 
kíviiirđl jámbcг  moavdandójának rejtett j іelentésrétegei-
be?) 

Napokkal később. Abráa цΡdazás aiz inoidában: az ,otthont 
fürdőkád langyosában terme most jó lazítamlí, vagy még 
ezer felé vágyódok el iáuven. („Amíg aszóból é г tek 
én ...” — visszhangлΡozá állll'aan bácsi, s két évi ce]dia-kú-
ra után itt táláltam magam ebben a' konz егvgyáтi büró-
ban.) 
Szép teljesitmény Itőled éj гfél közélében levelet írná. Lá-
tod, kimerültem is akad untig elég cserélni va gando- 
arat, s az összefüggéstelenc5égt đi sem kell tartani; a 
sülеtlecoség" sokszor természetesebb, közvetlenebb,  mint  
a trendezett, vágyázzban álló gondolatok. Az ,írásmű ' ér-
téke fenn mindig admyias a befektetett energiával; néha 
magfáradtan, könnyedén  is  lehelt nagy va ъamitt allkotni. 
Ez nem csak hozzád, anagaanhoz is szóló bztatas-mono-
1ág. Esetleg; áltatás és önáltatás. Mindegy. Levelet kell 
és lehet írni jó kondícióban vagy elcsigázottan, .fczáln-
kolva vagy két зΡégbeesésben — mindig. 
A levelező  rovat meg is posta jó iltézmény. (Tal'án még 
azoknak is érdemes volna időcolként levelet válltanok, 
akiknek alkalmuk van napolta él őszóban értekezni egy-
mással.) Az utcán szernbej ќ vet észre se vettél volna, 
mert eszednek amrál súg szemed sa тkа  hagy jódkán elL- 
színeződött bajuszom, szakállam. Vagy hiába állftanék 
oda hozzád dús, sötét szőrzettel, ép fogazattal, ráatietalan 
képpel, amikor többszbmösen összetett :a1ámendeléses mon-
•datomalt elnyomná a diszkó robajra. Meg akkor se 'jutna 
el hozzád szavam, gondolatom, ha egy mám csukódott 
gépkocsiajtóval voaеъám/nekeszteném ki magam a vi-
lágbál. 
Nem is lehet rossz dolgod a szolgálLahi lakásban. 1?emsze 
minden azon an~ílik  — hangulatod, közérzeted —, hogy 
van-e jó tá гsaságad, mdllyenek a kapcsolataid. Aki egyen 
súlyát, jó kedvét nem a társas(ági) élett ől várjia, az a 
tárgyak és a dolgok megszá]lottjia; otthonát szeret ő  pe-
dáns ember, folyton takarít, kertészkedik, legfeljebb ku-
tyát, macskát tűr meg közelében, eseteg politizál, mely 
tevékenységhez kevésike eszköz sziikséges: porszívó, 
nyeső , páráz mag riand energia, ami .képzelleltében simo-
gató szeretetként verődik vissza táјrgyrál, állаtról, tár-
sadalomrál. Еn a vїallód7 — emberkéz álltalfi — sianoga- 
tóst igénylem. >s nem a kapcsalattallanságot behedyette-
sítendő  nagytakarítok, kemtésakedek .. . 

Ez az a nap, melynek hajnalán ismét nagy hónra ébred-
tünk. Kihajóztam a v'asárпapból, bele egy újabb < mun-
kahétbe. A friss havat látván tudtam, hogy alaposan 
el fogok késni a gyárból; kedvem támad гt gyalog neki-
vágni az útnak. Szóval most hasonlló körüllmények kö-
zött írok, mint a múltkar. Irodámban must is süvölt a 
viiilanymelegítđ, sikerült már álmosító mérték űre emel-
ni a höгn rг  é&lеtet. Hamarosan ellépek a komyháma ká- 
vét főzni. 
Fél óra múltán a maхikávé végét kortyolom. Űja+aaiv'as- 
tam leveled, ceruzával aláhúzva itt-ott. 
Szevasz.  Edit!  Honnan érkeztél, milyen cselekvé ѕbef á1-
lítalak meg né ány percre, mely gondolatok közé toppo-
fok, amikor papírra s bet űvé változva egy lépcsđházi 
ill. kapuháti ládikóban rám lelsz. 
Látom, egyformán vélekedünk a barát7 beszélgetések 
jótéteményeir ől. (Ez megintcsak arra jó, hogy könnyeb-
ben öltözzünk egymás tudatába) Azokban a meghitt be-
szélgetésekben ürüifek ki lelkünk salakjau, s közömbö-
sülaiek a közérzetüanke't megrontó mérgek. A hatás 
mechanizmusa —akár a szeretkezésé — teljességgel 
visszaidézhetetlen és semmi mással sem helyettesíthet đ , 
ezért az ilyen élmény megélésére kell t đrekedmd. Ezért 
ragadok botot olykor, és kutyám kíséretében hóban-
fagyban, a Tisza-töltés mellett megindulok Jen ő  bará-
tom tanyá7а  felé. 
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T. Pisчtáékhaz is  it  kéme más néznű; B-re, tíz napja jár-
tam ott. Csevegésbem sok-sok órát töltöttem ar г  đ  kony-
ha- és ebédlpfarmájú ailwk hosszú asztaláлъáL Az 
a 'szíinhely számЕaцΡan képét &dёz eszembe. (Рб  tw költ és 
újságír. Maresu, a fellleség egészségházbam do đgbzik, te-
гelpes nđvér koхszakábam megírt és kiadoltt egy könyvet, 
afféle szociogтáf~ ai naplót. A tévé meg s fi]a esttette. 
M. három lánygyereket sziilt.) 
Az Űjvfdé'ken іdiákoskadó Ágnessel gyakorta randevúz-
tam Becsén, s kezdettben hónapokon át szoremga+ttuk 
egymás kezét a nevezett iasztad alatt. Két évmell kés đbb 
már mim is intünk szamszédo zékekre, s az épph+agy 
megismert Ervin, laki аĐБ Ρg egy óráljla látta elb"szór A-t, 
monológot intézetit barátnőmhóz: „ ... Ülsz +az aszta+ifón, 
azt hiszed, valaki vagy. Majd ötven, hatvan, hetven 
éives 'leszel, kis , töрőrőd t, szűrke őregasszanyka, akkor 
is ott ülsz az +asztal végén, és rájáz, hoigy sut se 
szereittél életedben . 

Miiért is óhajtatnék olykar leánnyá vállbazni? 
Mert mkél több él цΡm+ényt gy~Ajt  az ember , aumól többet 
61. Еlményekbem pedig akkor van része valakinek, ha 
sok-sok helyzetet , 1ébezósti farinát . kilprбbádhat. Aki nap-
hosszat +bezárkózik egy szobába, azt nyilván kevesebb 
inger éri, гnítкnt azt, akt: álllamdó mozgásban van. Ha gyak-
z+an kelsz útra , kalandok eshetnek meg veled , bđséges 
tapasztalatokat szerezhe[sz . Miközben események zapla-
nak körülötted s veled, elméd fгfssiil, di fikailag is 
fokozottabban érzed, Llvezed a +léite гést. — Voltál már 
álareosbálbaia? Megffgy еШΡted, észrevetted másokon (tán 
magadon  is) a. mássá levés izgalmát? Att бl, hagy kül-
sđnk, némi álcázással, egy fél szemű  kalóz vagy egy 
nagy keblи, parókás udvarhölgy farmáját ölte, szinte 
egész lelkületünk megváltozik. (Négy-öt éves voltan,, 
amikor a hasonló korú szomszédlány gyakran vélem 
aludt, .mert szülelink egyiitt szórakozкtak valahol. Több-
stzör megesett, hogy fetprбbáituk egymás +alsónemfjét, 
gondolván, hogy illy nZбdуan lelket/szerepet is cseráihe-
~tfink.) Gyermekkémit élvsutéi гajzdltuаan bajпuszt az új-
гΡ бgfotón a női aaookra. 
tJgy vagyok, ndaвt az a színész, aki egy da гraibbam min-
den szerepet — fđt és nгΡéцékest — egymaga +akar elját-
szani. Ёћ  ugyan miért tekintsem magamra kötelezőnek 
a természet szeszélyéb ől mintegy véletlenül 1&бtt nemi 
szerepet? Persze, hagy megtanultaan, tudora és játszom 
a magam szerepét, bitem szerint tökéletesen, ugyanak-
tkor szereltnék teljéséggel beleérezni az emberi megnyi-
aatkozámаk abba a másik formájába is  — a nйibe --
amelyben Te is  leledzeL 

„Időn балΡу ' . Erre azt szokom hajtogatni, hogy mindenki-
nek arra van ideje , amire éppen akarja , hogy legyen 
ideje. Arra szakítottál-e már egyszer is iid đt, hogy el-
mélázz azon; mennyi haszontalan immeretet gyömöszöl 
kapoлyádba az fѕkdla: Ha mindig serényén lódtsl  eleget 
tenné az agyadat gátlástalanul beprogramozó okítói ki-: 

vámalmoknak, akkor пztóbb arra se tesz időd, hogy te te 
kgyél, hogy egyszer a sutaét eszeddel; sab,át kedvedre 
gondolkozz . Amíg mások utasításain habtdd végre — le- 
gyen szó tanulásról vagy murkáról — addig éned tetsz-
halott. 
A kötelezđ  elve nyakat, ugye, nem oly lelkesen ve-
szed kézbe, mint a malgald iáltal válaszbdttat. Ady nem 
volt buzgó könyvfaló. A köІІtđ  százévesen ma s élđ  
egykori menyasszonyárnak, Dnels Zsófilбnak tévéilntir-
dújából tudjuk, agy Ady lkеvёѕ  könyvet lapozgatott, di 
kettđt állandóan: a b'ilЫІnбt és Csokorműit. sgјб t akaratá-
ból tette, és nem mások mondták meg neki, hogy mit 
gondoljon róluk. 
És meddig  tart  a te er&telttt meneted a tuldás vagy kf 
tudja, гΡnfféle célok fellé? lonnam fogoid tudni majd, hogy 
végre elérkeztél az édle эtavek iarra a pomtĐána, ahol meg-
állhatsz, megpihenhetsz, élve+zіlгΡébed a jelent. Amii most 
magasztos cél — diplema, hбrгassag, vagyon (egye ek-
nél: rang) — iaz késđbib a lelgtőbb en~bermél umotit esz-
közzé sтlányul. Akkor zaire volit jó iaz addigi szorg іaЯlom, 
a törekvđ  önfegуélјеm feszülrtsége? Csak arra, hogy ki-
spórold életedb đl a könaгΡyedséget, az üd јltđ  kis szalbály- 
talansáigokat, az önfeledt piИanatokat. 
Nem oktatlak , nem gondom sldлnteaи, rangban melyi-
künk  611  fölül, azt se áilfiboan, hogy épp azt érdemes 
tudni és átadni, amit én tudok, de ugyanakkor kinrnoond-
hataitlan szükségét érzem annak, hogy tudlásíts ingem 
nemedből, bakfis-kamasz éцΡetkiomadbбl, vilІјбgodbál, mely-
ben éppen vagy; bizonyos fsmeretekéxit kiszalgбlta гΡtot-
tad vagyok, miu гtán én semmilyen karú léányzó nem le-
hetek ebben az életben. Az általad haso пlónák vélt apa-
leány, illetve báty húg rvdazoaiyliatok helyett az él6l ény 
és éцΡőleny közötti reláalót kínálom. MásféTe szöveltséget, 
,egyesüQést ' szorgalmazok veled, minit ami a világban 
tapaisztadhattó. 
Mindazt szeretnёmгΡ tudori IráЛad, amit esak Te tutiz ön-
magadтól. S cserébe neked táma ѕztok egy egész lelkiéle- 
Itat.  Így kettőzвémk meg egymás +algyfelületét. Kótyagos-
nak, lelkesnek, (talán) iizenévesnеk, zseninek, foт  xmbce - 
tónak, lázadónak, életesnek ..., kell lennie annak, aki 
ilyen kísérletbe belemegy. Kevesen, kevés klбre képesek 
ilyesmire váll.akaznf. Az ember kora gyermekségét đl 
fogva szeгepekеt tanul, pózokba 'illeszkedik. Megta-
nulja eljátszani a gyermek , a +dilák, a nemliiség , a szerető , 
a szakma, .a szűlđ  stb. szerepélt. A többség azt hiszi, hogy 
csak akkor desz boldog, ba szorgalmasan elsajбítnia a 
!reá rótt azereveket, ugyanakkor a m űvész fгtázik a m цΡn-
denn+ani szereporztás béklyójától, neki kivбпјtsága van a 
szabálytalan létezésre; ő  ettđl boldog, ha az. 

lУgy indítom a levelet, ahogy egyik-másik mgpdal kezd đ-
dik, természeti képpel; háhwllás, szél, a h űtőház va ~a,-
la meg egy kis darab égbdlt + цΡátszik be ,az iirodaablakan. 
Az élet közepébđl jelentkezek neked. Az élet közepén 
pedig rendkívül unalmas, kedvrontó dolgokat kén уbe-
len csбnáln.i az ember. 1n 1. napjaira egyharmadát ne-
gyedmagammal töltöm ebben az irodában. 
Arabokról. Sajnos, csak hfmnemfíeket ismertem. Veitlk 
pedig nehéz táa•gyilagosnak 'lennem, mert nekik i olyan 
van, mint nekem, aztán meg egy palesztin foly5om le 
akaтta csapni keze иб~ a nőmezt, egy másik palesztin 
pedig mint elődöm játszott nagy szerepet egy :másik aim 
életében Tudom tehát, hogy vannak n ők, akik kitme i-
dottan arabokat szeretnek, amint egyesek kaltznákhoz, 
rendőгбkhđz, kalauzokhoz, vletnnmiakhoz vom+zódn аk. 
EšgyiК  frissen érettségizettt barátn đm beleszeretett az nn-
doméz asztalitenisz válogatott egyik kfnai iremzetiségl 
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tagjába,  meg is szököltt ,vile,  gyerekét szült néki,  ma is 
felesége. Arab isuneгdsdilгn kiиétdl miéШküfl югvositanhall- 
gatók voltak Üjvndéken. Egyoпnból, Szwdánból, Jor- 
dáтniából, szíriából jiittek а  fiúk.  Ha  neтn iakarom :azt a 
közhel,yet m оu*Іani' rбliuk, hogy &k iis  olyamok, •miinit  a  
többű  ember, akkor niilyin sikátudyálb гa: такј  ат  Skit?  
Nem emelтnék ki itöibbry6hae megatíи  vagy többnnyire po- 
zitív vonásdkat. Ismeutem p ттi;mitívet, harrngо'9at, rvadat, 
di  nzgyamakkor a~ság>álban esemdessel, szedídddl  is  ira- 
ülálkaztam. Az eпurópatilas а~а>bokka4 mokoanszeгwemtem. 
Dz•samil,  a  Јѕаttаkiа  szíir fnú tиertse]lgeteitt, és líra('naan vi:- 
szonyuist nőügyeihez. Vele barátkaztatn egy Wdzlilg. Al  
Pacvnóra hasarlítdYt . . . 
Lehet, hogy Te xnáШannпnál! (böbfbeft tШdisz mцaljld mesélmli az 
araiboikról, miutám nryiflиán bőrkázeilből ismered ákelt. 
Vagy csak most ismerkеdlsz Molxaanedlclel? — >N3n úgy 6r- 
zem,  hogy 'ázgalmas ?dod+ag lennie ,mindenfé Іі  neтnzetisé- 
gű  és fajú lánnyal s ггeaetkeггnni; lengyeQlel, maflágfjta2, htin- 
дшиаl. . ide nem óhaptamék elgyilkbe se beleszeretnh: a 
te11<ј~з  tszrelemhez egélsz művelltзégi és jid]a~andszer(ianket 
ke11 momgósítan], s етге  гkélptdlen lenццéik таlајпиl, ara- 
'bul... 

Amely pillanatban áthuülá дnzdtt xaljtam a pбérzés, hegy 
oszlopunknál nem sabát levidlemet lát вom viszont, 
ugyaniakkor fel  is  gkцΡjduittam a kíntál, ааi i гnt a vasosz-
1ep tőszomѕzédságábann ketamollt csupatüske bozót számos 
fuliánkj.a hatolt a lábarniba. Szemügyre i vettem alaipo-
salbbatn; nem Te i ШΡnteteld-e el az agresszív növénnyt, de 
úgy láttam,'töve a helyszínisen 1ca ріѕ laadik a fökdbe. Re-
mélеm, Te snem diánod meg, tegközdlеbb, a tüsskévdl: A 
levelet pedig érdе¢nes nyliom'zasеkóba Ibenin гi, nehogy el-
áztassa az es ő . 
(Öt-tíz anappal késabb. A mnunkahelyaől 1-2 órára ha-
zaszökve, itthon: szеt. 1. d.e.) 
Újabb leveledet sem .zаvагtа aai körülmények közöt јt szü-
rгlteltem le. Kicsik és aaLgysok llötitdk-mentek, ácso гagrak 
a helyszínen, a köz еNben matonas fümyíróval botогfk .1 t 
agy mumk.ás, aki eи lőzőlеg oszlio гΡpuank könnyékét is hlebe-
neitválta. Ha nem vár lev i, meglehet, ő  kapaіrirtоtta 
meg, gondoltam, fide-idda i iсc klizve. Aztán a гlkalпnas p~l'-
kar.atban felemeltem a küldeményt. Kíváncsi vagyok, 
hagy ezután, 5ssko7lakezdet után mikért ruccansz el a 
Kertbe. Nem lehet alkasdály; riem vagy se póтázon, se 
beriglizve. Ennyist a Kalpcsdllat !tech ~rvikali vonatkozásai-
ról. 
Most megpróbálom fa]ils гnenzц  utóbbi leveleid lényege 
kérdéseit, iU. kommeitáis1 való közlésesít. 
„ ... nincs időm ...(...) , , , lusta vagyok írni" Ezek a 
Te szavaid Azt, hogy ellfoglaltságumkbar kire-mire ke-
rittink időt, Egyfomn án igaadoІ]]juk. Az írásra oly igen 
gyakran béвa kezet én  is  ismerem, de eszem оlyankar 
is +tenni a gandalafi t, fűzi aszót. Nem árt, ha kés őbben 
is visszaemlékezünk moí~t megállapított közös jegyümk-
re, ez írni-lu5taságma, is тná ik mentségsül, hogy esne il-
lethessük egymást az érdiesktdlenség vádasával. A levél-
paгigás idejére gorsdo đldk. А  n!i tarán mégse jelent érzel-
mi/érdekiődési apályt. Ugyanakkor vallom, hogy néha 
érdemes ezőltetni az íróisit, ha valahol mélyen mé іэ-
casak megvan bennüsnk a közlés vágya. 
„Többnek h%tszanfl вiаgаdnnál" Ida"nkérnt nehéz tartani 
a tökéletesség ilástszatát, meg ialkanurk •szabadulni! t őle. 
Elhatározzuk, hagy a nagyság terhétől mentesen mimi-
krivel elünk, s az önszeretetet sem tartjuk szégyelln'i-
vaslórak. De mindez csak егбgyűjtés ahhoz, hogy közön-
ségességünkön újra felülemelkedjünk. 
„Kong a fejed?" — A léitek szépsége nem az ismeretek 
bđségén múlik. 

Bizonya állandó é гtékdk meg!becsüъése mdltlleltt sok-sok 
regu'lát folyton féltre k ~elll múgnii; a jövőbeun se légy гeslt" 
gyalog ivágni neki M,ekkáhia аk". 

Egymiást követő  éјюkeni kélt küliönböző  putrisban ia7fud-
tam. Az egyik vendéglátó clgányt бl kecslkét svásároltam, 
s a gazda egyúttal szutykos, ibűzös ruháj ált is aiám!&гta, 
amit nyomban magamra kellett Slsbersi. Csak a nadrág-
szíj vigasztalt, mellyel betelt Ági kíváansága, hogy le-
gyen végre szíjam. Idelgen házba s ágylba keve геd+vén 
egy murkatársn5m — kilvel eddig csak kelleltl егnül kö-
szöngettünk egymásnak — v1 гatksn s nekem 11s jóleső  
györgédlseggеl közel1tett hozzám; a fél lbounban f еlаijrratt 
ösztön édeaségesen nyomta el berremi a h űseget, felol.-
dеzast fg&ően hitetve el velem, hogy szerellmetm, s a 
szerelem hosszú-hoisszú iidđiköln át elérheteÍtlen (távolság-
iban van tőlem. Ekkolr kadsam hírt elsđ  könyvem meg-
jidleneséгől, melyetek feldőLlaipjáln igazi s nelm állnévvel 
szerepelt'ean, csaldiogy a mű  nem ivеmsekbđl, mégcsak 
énem is szépirodalmi szö'v іegekből йtlt, hanem a kecske- 
tenyésztésrđl szókt, IaimiJt ráadásul nem s én írtam, ha-
nem két lány, akik közit], csak az egyiket —Ági bamátm đ-
jét, Lilit — ismertem. 
Ennyi lidézhétő  fel az dllmúflt éjiszakábóll. 
Ez itt az az tirodaozell za — idiiktálls és gépekés zabla — az 
az asztali, melyet Te ;is fiksmeraz. Fértek. Nemsdkáтa dél. 
Kilenc körül fе]h$vott Agi; e¢ az ersđ  konitaktus a szom-
bati maadévú óta. Mondttaain„ hogy még іnйъdig nem fog- 
tam hozzá a regényíráshQ г. „Majld iLevezelted iaz erегgliat 
a m ú g y." Hogy amúgy; brticilkllizéssel, futással]'?" „Nem. 
Amúgy" „17gy, ahogy általában gondolják?" »gy."— Az 
idézett párbeszédb ől csak az az újság olvasható ki, hagy a 
regény meg nem íródik, és szó sincs a kedves valamiféle, 
aggódalmaról, meg azt sem hiheti, hagy az eltávozandók-
kal egyetemben .szabáilyszer űem 'el!i7Іlan az alkdtókedv is. 
Múltkari bizalmas közleidddl arányos és aíniel đ  az, 
amist A. mondott nekem telefonon: egy heteit kélik, ami-
nek már jlönniie keltett vakвa. Ezt önmagában еgy'ikiinnk 
sem tartja nyugtaliamftónak. Talán szószátyárság azt i в  
effmondani, hogy szombati sétank ut оQsó méterein — ajz 
újvidéki búcsúzkodás előtt —egyszercsak úgy énezte a 
lány, hogy lenge fehér гuháckáján menten átver a api- 
nos. Még meg  is  ;egyeztem, hogy twdlernniail csak szolid 
mzivárgásból áll a kezdet, milne đ  erősf tigdtte, hagy ná'ia 
néha egyből feilbuzog. Utórag meg, lám, kider űit; téve-
dett, érzéke megcsalta. Ez, ugye, hisztériás jieler іség? 
Ha eléggé ismernél, tudhaltnád, nádam a h i s z t é r i á s 
фdlzđ  nem mindig jelent lelkiesirylétt. Еhctem tele van 
hisztériás nđkkel, vionzzuk egymást: említsem Verest, 
Stellát s a küzelebbi múlilbdi Valiit, Katilt, Iót .. . 
Most ideje sorra vеnІгneш  asztalira fenegetett levelefdeft, 
megválaszo Іni legalább a ceruzával megjegyzett гésze-
ket. (Negyed kettő. Fáradok nagyon.) A műves2Ј  étről 
szépen elmélkedsz, valtanelyik levelem nyomán. Azért 
nem árt, ha időnként újiгaolvassuk Th. Mann Tonio 
Krögerét. Vagy Bell Egy bahбc nézeteit. Vagy Bernard 
Maliamud Lakók-ját! Sartre Undor-ált. 
A művész éppen akkor „érzi jól magát", amikor nem 
érzi jól magát, amikor nem szabad. Nem egyszer jak nél-
kül ötli ki magánnak az elnyomottság• érzetét, hogy ez az 
éklapot alkotásra ösztönözze, vagy ha éppenséggel igazi 
kiltncste}ein ajtó csukódóik rá, faáak és rácsok szorang аt 
jók, képes azzal hivalkodni, hogy most nem kevésbé 
szabad, mint az esti korzó vagy a mondén üdiilőhеly 
embere, miután eszére, lelkére, képzeletére és tndulatá-
ra senki se tehet rácsot. 
Hozzám szórsz, amikor azt fisod, hagy: „Taruudtj meg őrül- 
ni..."? 
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Te vagy az egyek, ,ailĐilhez mostanában mony б  kalt gin-
dalok. Ez ldő  dint az vaydk-e rnég, akvn:e ~k a 1ёté-
vel szálrndsz? Igaz, hagy eLu аґod előtt arra 'kérftél, 
hogy naplózó levelllel  V  јІаlbаk v+ilstsza, (rnár az malgá!]~an 
jó, hogy dlyesrnine kérsz); külbnlben ars neked morndanam 
el, mi az, ami ka~aa~og, (...) be ~гem, neked, aki (tán) 
figyelsz rám, ;de máig saru fеYedhetarn, ћagy pár év előt-
ti, utolsó bakoxbélli. levielleanet anIivdörökre odlahagyva 
szikkasztotta a nap, verte iaz es ő , míg!rl im vi zavettem, 
s máig  Is  feJlbontatlan. Hát úgy íгjaik újina, hogy b х'nil-
kor megnyomhaltnak raL$tad egy gto іт>I 't, smа vaúmtól lel-
ked eYzáraпΡdó, lelolhsasztva rnliхdi a éгdeklоdést? YJgy e1= 
mondanám rajtad ,azt a goinibot, hagy ne legyél ,prag-
rarnazható géphez hasanlb. (Aug. 5/6.) 
Nem ihittem omolna., hogy tiz nappal a fenn jefgyzetwtek 
után sikerül d'alá]1kоznli veled. Már éppen gondolhв  kezld- 
ter arra, hogy keresnif kélne •a llaapesd Лatot. 
Káptelen vagyok éjszaka levelem (bárm бlt is) írni, ha 
másnap ha:jsвalban kell kdn~em. Éјi fél itlzeneg van. 
Máskülönbеn szívelзen viгrastitanám át iaz ézаkát írás-
sal, iolvaѕással. Teheфlf k ezt T. Pstával új гvdrdéki niapja-
inгk idején. 
Az egy heti üdülést követő  első  munkanap reggelén az 
tirádába lépve ezekem a ¢rnondiatakait jegyeztem Ye: „Nem 
feledni a szabad>ság diátéftdményelt! Küzdeni arz éldolo-
~iаsadás ellen! MegdNdláísit!" 
Folytatás másnaр . Megѕzöikem az .iroda teméndíek papí.r-
jától. Itthon vagyok, s 	 néhány pelrcz múlva dél. 
1VIli1уеen MEGOLDÁST? — Ha egy pár éven be1üI nin' 
tudnék sorsomon igaizĐtani, azt h hеt néd, a kudlarcz Té-
ged igazol abban a (tegnapi) kérdésfieltevésben, i11. meg-
áY1ap>,táaíban, hogy: „Mi Јbб1 megéYni ...? Másak i dal-
goznaik. " Eme, ős ktđl rád testállt s egyelđre kг'ftikát-
Yanu1 elfogadott veé envényed feletti mélYtatllankдdálso¢nat 
most anegtaklam gazzal, holgy az emibenmek ells ősoibian v+i-
taгan makra, féhérbékre, szeridteüre s más effélé еkre van 
szüksége mindenekelőtt, neon pddlig dlenőтzött keretek 
közöitti robotra. Persze egyikühlk szüld sewn emse tanítot-
tak. Eltér a szabványasttól, ajki amúgy gdnldollkozik. Aki 
pedig szábálytalan dlo0god~am csebekszik, az nn(іvesz vagy 
ѕnajiduneіn .az, esetleg nem normállns. Gondalj csak Tho-
aПas Mann niűvészfligulnáifra. 

Amikor гbaсáјtnőmnval közöltem, hogy fiúja megcsalta ő t 
anenyasszonyomxrиal, a fölocsúdás után azt arjánlatita, 
bagy nyomban шΡbaizzunk el együtt vaYaihova. Ez éppen 
tíz évvel ezelőtt történt, újvtdéki tanudsnámyaink ld јejёn. 
Akkor mégse ultaztam el a kd пеginávanl., mert hűtlenke-
іdő  menyasszonyonimak :még volt hatalma fölöttem. Még 
karátban esett meg — úgy egy nyár végén — hogy sze-
relniem elhagydtit, mert egyetemre íratfkoizott a f ővá-
sosbam, ahova én csak nvint tá лnasági buszkalauz ju'thait-
tam Lei akkoriban. A csalód!ástól meg se álltam vdlma 
Afг+ikáig, de időm é1 pénzem csak egy pesti portyát en-
gedett meg. Onnan leereszkedtem a tengerre, Fiiumé-
ba... 

Szóval most Te  is  ik aгі)tа ts4ald hozzám lelked dlarabkáј  át 
ezen a halván,yzöШd levé]Ipapín7arг. AkineJk úпti idolga van, 
villág körüli úttal káxlpótodјгa magát bizonyos vesztesé- 
gekéгt. Mi csak így. De nagy доШоу  1lедген  ez i49: ia leve- 
lezés. Ennek nincs n~liиidé йігі  érvényes 1illemtana, ја-  
tékazábályait дп>kаbь  a benne résztvev ők dakíltiják ki. 
A Уеие1 igencsak kёtdtĐlarn nгűfajj: .n~:lrгdén belefár. Ё ppen 
ezért aMinderib ől јА  érzékkel kell tudni kiliagynii a fe- 
les4ege.st, az éndektelent.  Nem foguwnk 1e~dilkálYils isnlemete- 
ket közveitíten'i•. Hír, vaYlomás, pléltylka ... miied a 1evё1- 
be va1ó. A közös — 6lnodalЛrnt, пnűvészet!i stb. — érdek- 
lbdés .tudata fouvtos de  nem kötelező  állanldóan az „alap- 
гtémákról" csevegeni. 

E1esеttségünkben, persze, senki és sarnani sem véd meg 
a felfokozott ragányérzeltlhez társwit, jegesen rohaanozó 
balsejmehnektől. S ha álsгnaYian éјн  periekben fölényes-
kгedi>k is veled a halálflé1elewn, máanlap talán má.r hinni 
is képtelen vagy az e1mrn lálslban. Nem á lt néha félni. Ёn 
kisgyerekként, ka¢naszkénit sokat rettegteni. (Néha mos-
manátan ws.) Sajnáltaan mlagamam, hogy száz év múl"a 
már nem leszek. 
Kár, hogy nyár kinőttem a heveny tajokbál; korosztá-
lyomat immár kő , :dlagarvalt, fekély, delpressđió 'tépázza. 

De halld, mi történt az elđzđ  napon, vаѕбгnар, jwlinis 
8-6n. (Mellesleg: ez a születésnapom.) Ebéd vitán egy kis 
falucškába készülltünk autózni a Tanуa  lnh,áz  bemuta-
Itójára. Hozzám csatlakozott az öt évvel ez еi tth nőm, 
Kati, aki mostaaiában ment kii'lön férjét ől. Jött még 
unokahúgom, Nati meg egy vont юsztálуtársnđje, fiústól. 
Mindhárman fidén émettságiztek. (Húgom r јvidёkre ké-
szül színiakadémiása.) Volt egy hatodik útitárs шnk is, 
a középiskolás Brigi, ő  a kocsi c gtraaltójában he-
lyezkedett el. Az utolsó öt k5lométesen kátyús dűlőútón 
zötyögtünk. Kav2Иóra begöa~dülve vlidám kép fogadott: 
egy terecském ott á11m a vánidоrkолi&di ások ekhósszekere 
s a színtér már szalaggal kömiiњatáгolva. A kocsiút men-
tén, kis, szines sátrak tarkáYllottak, mellettük heverész đ  
társaság zenélt, ének еЈІt. Flialbaidk vásáat nyűzsgése ntlri-
demütt. A festpművevzelk csolpostlja éppen egy haбѕzú 
utcai (istálló?) fal „pingálásával" fogYalatsa kadott. A né-
zőteret határoló egyiilk góré okd аf7бn éladkáar+a száza fest-
rények kiállíфása. Arrébb, fűre terített ponyván: könyv-
vіasár. A szomszéd vagyis a sa ІтiКі  épület kocsma; ennek 
udvarában telepszünk le. Isme гΡkedünik, iszogaituinlk. Vaj-
đaság távodabbi. vliidiбkeцről is érkeztek vendégek. Pl. Te-
anexii гtbбl két autóval tízen; fiúk, lányok, diákfélék. Szé-
dül+etes gyorsasággлail Yelhеft barátkozni. Később a sátxak 
tájakón fiatózom a bandát, olykor ügyelve arra, hagy 
a főte hasaló teme гrmi lányiak feneke a felvétel közép-
pontjában ék іeskedien, Az egyik esa<í7jа1 n, besгzélean, 
hogy augusztus ddmekán részt vehelt a pelicsi találkozón. 
Кii 5mösebb elkévziés né'Pkü1 jövünk össze majd a tó 
menti pіFztán n?háiny sáltoros napra. Jövőre már' Te is 
közénk jöhetsz, Era 
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A Tanyaszínház gáuldáljlát fiiatal szíaész гk és szía~iixіöiиen- 
dёkek, vadamэ:i•nt amatőrök alцkotják. Сsak nyaraлta ј •оа- 
nek ös9ze, és egyetlea dalraьbal jiáaiják a baayavLlág#t. 
Tavaly Gyurkó László Don Quijote-ját játszották, most 
pedög a Csárn•p á11у1nb vatn műsanom.  Egy  itbeadi író 
(úgynevezett hwnvarыta) tá1ko11ta össze a Csárdáskinál'у- 
nő  fetlhasználásávafl. A lbáaixadkat pestl'в  koa7eolgu,árfus tauí- 
totta  be...  
Unsa-e  már olvasmin,  Em?  Mert folytataáan besz ѓјmоló- 
mat. De rövidre fagőtn;  miert közeШeg а  anuaіlkaШdő  vége, 
ugyanis néhány áráá~a kixnozdhlltam a gyálrból. 
ti asár.nјap van rf>ehált, és ialkonyodik Ка ►и6Ш1оа , aaniloom 
Brigivel febtáp'aszkadt ~ nik a Itársasá,g meg a с tenamzó med- 
1а1, а  kocsi hátullјlábói fi]  Іѓьd]іјuk  ;a rea>lge;telg pulcsLt, 
plé'det, szivacsleme7Јt és heflyert foglaLunk a m+éгőtér „első  
sarában". Kelyünket іgуегїmўdКеКkеІ  őrШzbeitjiik. Még јр-  
vünik-megyüzзk, báanlésмгJkadlwnk•  •Egymásitdl; Zsцnerősei,nik- 
től elszakadunk — aanimlt az pigpfeszifil иálldkoп  is дlenni 
szakoftt — mikryzbe гn úabbnáФ  ti>biaibb ilsmerősökketi' sod- 
ródulnk össze. Kezelt náztam  egy ismert szíallétsz házas- 
срáхгад , fogadtam a bercraurfaaltá5u+a kearii2ő  darab isгerző- 
pének üdwözlését, koaml.у  feФnőttell~kel, igа altóval, köz- 
gazdіálASZad váltottam nёháiny szót, és atmli' aniávderonél 
fontosabb; megislmea7ke гd:teim• aléhány Ј�ааауаl. Egyet oda 
is vrlttem pakróounikпla, hiog,y körüavkben élиezze az е1'ó- 
adásit. Kb. húмszam: iiliti]kik egy nakásoín. A 1tölbb sгázas 
tömeig nagyobb а  észe fé1 köalbeln ádlva аéгИiе  а  pa~oduk-  
ciót. Néhányan hozott széken ültek. Nem vdlt unalYmas 
a játék, ia szöveg sцlánysága ецlепеге . A zene és ,a tánc 
tette elviselhert>ővé a szính  estet a cslillagos ég alatt. 
Közben eszegettiilk ;a fануаlктгШтгр ]V1t s m,yeltülk a  sört. 
A műsor végén kаlагр lьа±, köténybe, a szoknya љІеbe 
gyűptötték a р 'е_n;zt a szíhvészk az öaLkéaxtes adlakozóktáЛ. 
Znaven a szomszéd kacsmáьa vonultak áit a mциészek 
meg a hozzá•juk е apádott ilsmеrđsök  serege. Mi: is oda 
készü1:tünk •potyla valdseráata. 

A pdkrbcot s ,egyéb h Оln*t megtintcsak . Вгјgiivel +pakol-
tuk І. A !többiek mentek helyet foglalni a kacsmába. 
Brigitta, iakivel :alijg egy hete ismertetett mag Nati l цΡí-
gean, fázott, s ajёn{ldttaan, hagy fussuank egyet. A falucs-
ka már az ötödiik háznál végestért. A m űút szintén. Ott 
visszafordultunk, egyszercsak megöleltem a lányt, há-
tulról; megcsákollüam .a nyakélt,. az arcát, a száját. V 
sznaata! A távozó ian лtók fémyszárója pásztázott raj-
tunk. Kагоn ba kaptam a 48 killóls lánykélt, s a széls ő  ház 
+oldala mögé feküdtünk, a f űwbe. 
Brigi vetkőztetésében os®®áaт  az öv megnildása képezeltt 
akadályit. Atmenet5ileg, mert percek múl' лa már bokáig 
letűrtem 'könnyű, olaјzölld иászomnаdnagјj t. Bugyiját 
pedig vigy húztam le, hogy nyomban alája terítettem 
gyapjúpulóveremet, szen'nес lélуét nehogy mérsékelje a 
harmatos fű ..Mvközlben próbáltam megszabadítani egyik 
cipőjétő l, hagy Qegadább az egyik na ё.рn юаt levetve 
széttárhassa lóbabit, arcom meztelen ölébe sknuIIt, sz őr-
zetébe hatoló nyelvem édes pun сiljána lelt. A cipővel 
nem boldogultam, úgyhogy reménytelenvgyekezettel 
dőltem tešténe. Végképp leád~llbam, amSkor közölte, hogy 
.még szűz. A rábeszéléshez nem volt küđönösebb ked-
vem, miután már magaanaaik iás rábeszélésre lenne oly-
kar szükségem. Különcben s; aem egy újabb potya or-
gazmue kellett nekem, hanem +odaadása Azt pedig csók-
jában is kinyilvá iftha гtta, megkaptam. 
Hatjnalban, miután mindenkit hazaszállitattam, t őle bú-
csúztam el utajára. Egy órányit ültünk beszélgetve a 
kocsiban. Nyílt, kö~dékeny volt; elmondta, hogy vele 
nincs szerencséjük a ffiúlcaalc. Ha arra keni l a sor , ő  
nem tud elaizulni, bogöresöl, a másik oldalon meg rend- 

re csütörtököt mond a féxffiasság. Az egy űk fiú p1, tar-
tós impotenciában ѕzenvedhetelt, mert mig a többi egy-
szar-egyszer, addig ő  tíz hónapom át képtalieа  vont a be-
háto1á hoz kellő  keménységre szer bennh. Megnyugtattam 
Brilgit, hogy a férfiak többségét lefegyivenzi a rosszféle 
izgaliom, ha egy  d  nđ  elöltt killl bemuatnli képességeit, 
pláne, ha még azt hls t ыdUlа, hogy az l nő  szűiz. 

Este kifent köröd telefonon megreodelLtem kb. 15 pLzzát 
a Рizzeriából. Ugyanakkor felhívtam a kaa іiаsaii Bon 
Jour videodiszkós koomát, ott vara-e Julli. Ott vodt, s 
ámvliгtálásomaia kikkdtötte, hogy csakis akkar d бn el hoz- 
zám, ha Márti banátngj ~élt is hozhatјia, s ha fél órán be- 
Ilül dtt leszek értük. 
Törékeny szekerem, hős Dyane-ram jió húsz perc alatt 
gyűrte !le .a huszonöt kii>ю'шétert. Aresz  is  dlkísetit, re-
mélvén, hogy a Bon Jaua ben őзsaefwt  fa  ј  .vа1, aki 
nem arás, miat Julli elvált féa је, Jamesz, Aresz és Juli 
útban Zenta felé a kocsilmban dsmerkedtdk meg. Egyfor-
mán vélekedtek arról, hagy Jamesz hamar kifullad: 
„_9z első  menet vitán semmi& remény, hogy ¢rég egyszer 
felállljon néki" — mondta Juli, a  volt  feleség. Ebben 

barátrwje, Márti is meger ősítelttе. Julihoz hasonló szép 
nőt keveset láttam életemben. Húszéves, maffdraem ma-
gas (de ez még engem se zavar, noha a kisebb mé гetfi 
csajokat kedvelem), kék a szeme, természetes s ггőke a 
haja, és külön-kбјl~ön. iniiladen pandј  ká j!a eszményien f or-
más. Teste látványával nem fukarkodik. Már a kocsmá-
ban elLndulásunk dlőltt fel4ellbidlentette üszo іyájá)t 
1i јtul. Utaztunkban a szé Іvédb üveghez emelte lábát. 
Kért, szinte kénlelet, hogy oitthom esináhvék róla néhány 
felvételt, .csakis meztelen 1. Nem tétováztam bdleegyez-
f. Először jött hozzám a szepméges Juli. A ЕІfig pár hete 
ismerkedtem meg vele a Bon Jour-ban. 'Semki se mu-
tatott be neki, mellém sodródott, megpuszilli, és  art  
mondta, hogy: „Nyuszikám, de szép szakállad van." 
Amikor betértünk házamba, szólt a zene-bona:, a hangu-
aat remek volt. Juli szoknyácsskáфát fedlébbsentgetve be-
mutatkozott és szájon csókolta a fi, kat. Kati, Jeca meg 
még valaki akkor dndult el a pizzáért. 
.Juli még mindig pózokni óharitatt gépem elbltt. „Kár hagy 
nem szép a mellem" — húzlta fel dagét, hogy megimuutas-
sa. Az övénél szebb mellet ógörög szobmakon se látta пn. 
Mindkét tenyerem bestére tapasrattarn. Hagyta. Szem-
ben velem felszökkent, nyakamba csimpaszkodott, lá- 
b ilt csípőara felett, mögöttem fontfa össze. Roskaid!uzás 
nélkül álltomban megtartodrtam, feneke alatt kwlcsplódó 
kezemmel йtетaіѕеn bill'leiiigetttem, döazsö[Utem ólét az 
enyémhez, akrobata lcefétést mímelve. 
Nem sokkal később Mártival hevertem az utcai szoba 
szőaiyegén, a Juh viselkedésén meg'bdtránkozva tli -
vonudó finnyás táasaság lábadnál. Egykett őre nцΡndent 
foghattam rajta, a lány „alkarlak"-at, „kívánlak"-ot li-
hegett. De mégse Műzhettem fed a csajt Brigitta, Gizi 
meg a többiek előtt. Hátracipe7ltem a konyhafüilkébe. 
Am túl részegnek találva inkább betakartam, hald 
aludijék. Ekkor Juli a hasára Tilt, s úgy pofozta, aztán 
a szobában termett, s egy vastag poharat össmetörve vag-
dosni kezdte a tenyerét Emez Is üvegért rimánkodott, 
meg akart halni. Vér feccsent a 'tév&re, .a falakra, az 
ajtódeszkára. Hívásomra vonakodva jöttek a fiúk lefog-
nü a hisztđző  csajokat. Juli hanyaittlöktе  az egyik szi-
vart. Végül csak betuszkoltuk őket az autóba, s irány 
Kanizsa! 
Hazaijőve új•abb arookat is láttam nálam, másak meg 
már elmentek. A pizza a süt őben várt Aneszra meg 
rám. A fürdőszobásba zárkázva Mózes és Tünde kefélt 

(A választójel aikotá ја : Háy Agnes) 
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1. 

Tja uythy Blestshеахt tisztéletes, az Oregon állambeli. 
Petersfield városka pres ~biteriáavus gyülekezetének lel-
késze 1873 október 2-án égiezett Fort Klamath-ba. Dél-
után öt köpül ért a magas palánkkal övezett, ge гeanda-
épületékbđl á11ó erđdhöz , annak a napnak dé'lutánján, 
melyet követően hajna]Iban, napfelkelte el ő tt, Kintpuast, 
a modok-indiánok főnökét, ismertébb nevén Jaćk ka-
pitányt — elđгe megfontolt szándékkal elkövetett gyjl-
kasságért — felakasztották. Kellemetlen, hűvös és nyir-
kos időben tette meg az utat, láthatólag, bár mégsem 
szó szerint lóhalálban. Végkimerüléshez közelálló so-
vány, csontos herеltjéndk sűrű  páгafelhábe burkolt re-
megése mindenesetre arra vallott, hogy testalkat dol-
gában hozzá hasonló lovasa nem sajnálta tőle sem a 
saaikarityut, esem a lоvagláostort. 

Jefferson C. Davis tábornak, katonai körzetparancsnok 
nem örült бppen a lá'togatóлak. Aliig titkolt kellet-
lenséggel fogadta a hórihorgas és valószínűtlenül so-
vány tiszteletest, akit eddig szentélet ű  miwoltáпak és 
nemegyszer bűnbánó köinyeket fakasztó prédikáci.ói-
nak hozzá is eljutó híréb ől ismert mindössze és akit, 
jóllehetastenfél ő  embernek tartotta magát, megjelené-
sekor nem talált rokonszenvesnek: valahogy éppen e1-
hvvatottsága külső  jegyeiről, vörösesszőke kecskesza' áli-
tól megnyíXjtott beesett arcáról, lázban ég ő  szemeirdl, 
hatalmas előremeredő  hoа gasvégű  oгráról, makacsságra 
valló keskeny ajkáról érezte úgy, hogy zavarbehozó, 
sđt taszító hatást gyakorolnak rá — kiilönösen azután, 
hogy a melegítőnek felkínált poháxíka whisky néma, 
de megróvásnak is 'beellő  kézmozdulattal elhárította. —
Fölöslegesen töri magát, tiszteletes — beszél'te volna le 
látogatóját nyomban az el ődjének, Edward R. s. Casiby 
tábonnoknak gyilkosával való talál'kozásról. —Hagyja 
azt a szerencsétlent, holnap úgyis felkötijük... 

Csak azért is kitöltött italát szopogatva, valami mosta, 
mái-már kedélyes fásultsággal beszélt; az imdtá іn, ha 
minden tđle és nem a hadügymjnisztériumtó4 függ, rég 
nem lett volna már az él ők sorában. Nem volt elég a 
hadbírólsági komédia, most még ez is, gondolta a lel-
készt baanulva, aki minden kertelés nélkül arról kezdett 
beszélni, hagy đt, személy szerint Timothy Blessheart 
tiszteletest, maga az Or választotta ki Ja ćk kapitány 
lelkének megmentésére. Az Úr, az Or, az Úr... Davis 
tábornok az elkövetkez ő  negyedóтában fél percenként 
átlag kétszer hallotta ezt a szót Blessheart szájából, 
anélkül, hogy a rázúduló mandatоtĐbó1 kihámozhatta 
volna, vajon a Teremtő  vagy a Megváltó, esetleg mind 
a kettő  egyszerre jelent-e meg a tiszteletesnek. Annál 
világasabbaл  kitetszett azonban bel&1ük a tiszteletes 
eltökéltsége: minden hiába, állapította meg a tóbonnak 
megadással, annak aki ilyen magas fórumokkal áll kap-
csolatban, lehetetlen bármit is megmagyarázni. — Fe-
lőlem... — mondta végül arra vonatkozó érvelését is 
lenyelve, hogy az jndiánfđnök sem tartozik egyetlen 
keresztény felekezethez sem, sem szólva arról, hogy a 
nagylelkűen mégis felajánlott lelkészi. segítségnyújtást 
mindeddig következetesen elutasította magától. Kereken  

megtagadni a tiszteletes kérését, jóllehet erre körzet-
parancsnoki hatáskörénél fogva joga lett vo(Lna, még 
sem volt kedve; holmi önkényeskedés gyanújába keve-
redni éppúgy nem, mint olyan köztiszteletbeli  6116  és 
befolyásos férfiúval ujjat húzni, amilyennek a köni уé 
ken Blessheart lelkész számított. Csi ПáІ jon hát a tisz-
teletes, amit akar, gondolta ernyedten, miközben sok 
száz mérföldnyi гe szeretett volna lenni Fort Klamath 
táil, Oregontól, az egész véres és nyomorúságos indián 
históriától, mentse meg a modok f đnök lelkét, ha tud-
ja, végtére  is  rá a testét bízták csak, avégb ől, hogy be 
16k a lelket kiszalbadítsa. 

Maga a tiszteletes vajrom kevetselt érzélkdlt a tábornok 
hangoltából, nrem  is  érdekelte kibknöselblben. Jadk ka-
pitány lelke érdiekelte csak, arrnbervoltának Törökélet ű . 
része, ami az ő  közbe~'éрése nélkül' menitheiteitlenül ve-
szarndőbe megy. Abban ugyanis, hogy az idián a kár--
hozatra rászolgált, ietgyetlein pillanatig sem kéte дkеdett: 
Camlby tábornokát a snodokdk főnöke alávalb módrom, 
orvul ölte meg, közvetióen közelir ől röpítve golyóit m§lt. 
sem sejtő  és az előzetes megállapodás éx+balmébem fegy-
vertelen áldozatába, egy t űzszüneti tárgyal'ásnak іѕ . 
moaiható megbeszéilesen — ennyit tudott nagyjából a. 
gyjlkosságгбl •és a gyiФkasгól, akiinek lelke élppen gyilko-
si в  iуaltábбі  fakadóan látszo гtt szánára odyannn iгa ér-
tékesnek és érdemesn,dk miniden #áradaizalma. Hogyne, ha . 
egyszer a¢ Úr (ez esetiben a 1Vi;egváltó), вidenekelđtt a 
bűnösökбrt szenvedlve kemeszthalált, solkkal többre be-
csüli a megtért bűnes lelket holmi bűnbe soha nem 
kóstolt bűntelеnеkaбl. És miivel Blessheraatt a sиб  i.(g+azі  
értelmében az Or mélta+tlan, :de elhivabdtit szdlgájának 
tartotta magát, elltévelyedett bárányok vlilsszaberelésévl 
vagy éppen a nyájhoz sohasem ta гtozott j,uhooskak meg-
szerzéséven kedd uránvak, szolgal і  rniivoltábб3 
fakadóan énezte köttelességrvek. Legyenek ezrek a juhok 
méghly feketék amilyen Jack kapitány lelke is,  sбј  ak-

kor éiit&kеsek Igazán, ha feketék, fekeitlek, mint az éj 
szaka feketesége. E feketeséget egyébkéвt nem csupán 
a gyilkosság ténye szavatolta számára, hainenn az is, 
hogy a¢ judiánfőngk a törzse által đsldök óía liakott te- 
rulettre behatolókkal szemben fegyveirreil próbált meg 
ellел- M хi, eképpen szegülve szembe az  Or  akaratával. 
Telepesek lelkipásztora lévén, s alapos vsnіјеrgje is Rib 
liiánaК  is, gondolatainak egyik fix pontját az Igéret 
fdbdje képezte; naipiál is világosabb igazolásaként anin 
mgg:győződésének, miszerint az Úr nem minden körül--
mények közt tagаdija meg támvogatásбt -bizonyos  hódutó 
hајdjárataktól, melyeknek kimeneüelét olykar meg köz 
vetlenü•1 iis  befolyásolja. Féldának okáért Je хiiikó bevéte-
lakar, amikor is roppant fabak omlottak össze Józsué-
kürtJe szaуára. Köveikezéskép р  vannak győztesek és 
legyőzöttek, s ez így is van rendjén, ebből azonban sem- 
nemképp sem következhet, hagy nincs lelkiik a legyozöt 
teknek. нm~témn k .mmklatak{ján állva Blessheart tiszteletes. 
e tekintetben sem volt hadl•aaidó seimmiféle kom дΡproanisz-
szumlra. 

Legkevésbé ezekben a pii lianatokban. Meghrvdulva a. 
tábornak sietve melléadott segédtisztp е  Barefield  had--

nagy nyomában. sđt, ha egyáltalán lehes бges e¢, kül- 
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detésének tudata méginkább emegerősöd'ött. Kiszei, íme, 
mártils maga mögött tvídhatjla aiz els ő  alkaldlályt, is tábar-
nokdt, a1? ik személyét i' Іјletőleeg, 'koráblban nem vdlt 
mentess bizonyos ialggoda л  nаktód, Hetekkel ezelőett már 
neг  еmü szomongá  eчal  készült a vele való találkozásra, 
arra is ,gondalt, k~ré]ben kérni 'meg, Megye ILehet ővé szá-
nnára, hagy .az ut оU sб  éíjlszakát a kivégzésére vá хó Jack 
kapfiltánnyal töltse. Anitán méфs a váraulai érkezés mel-
lett döntött. Régi •tapasztalatát, m зszert élbszó!val k&iy-
nyebben érvényit !tud szemeznü; akamatánn еk, hlatjlamоs voirt 
cihivatottságából fakadó kisugárzásá ііak tu}a(jldom.4itani, 
mégha olykor esчzébelis jutoft: némelyek csak azért si- 
etne+k kérését telblesítenii; hogy emiеlőbb szabadulljаnak 
erőszakos fellépéséltal, аnіІ  egyébkénilt úgy vélekedett, 
hogy az lJr éppen céa éirdekéье n aej ámldіékazta mfeg az 
ajtón á't utaló kidlaba1ttatás utáni ablakon  •át történő  
visszatéré еs, egyszerűblban szólva a tolakodiás kálуesseégié-
vcl. Valószínűleg most  Is  ennek köszönhdІlii az edld іlgie-
ket, ötlött fel benne, bár tobbra is óevakodatt holmi 
könnyű  sikerek reményévei áltatni magáit, úgy érezve, 
kennéаy küzdelmet kell még fdlytatniila ea Gou тΡosszál, 
hogy az indiánfőnk lepkét kezéb ől 'k6lragadva, mint 
vá}ami kedvestkcdb ea ~jánldékot, tiesztáхa súrdlva helyez-
hesse az Úr zsámalyіѓјra. 

Belépve a sötét zárkába, Blessheart üi%dtdletesnek elsö 
piĐleantásra úgy tetszett, senkv sincs a helyi,sé'gben. Ez-
után feldezte csak fel a h аШΡálrаr téitet az útközben har-
maedikkénit hozze k esat}akozó fag%r lánnlpásámak fé-
nyében. Csíkos malbruháj'ában, .alldalána fordulva feküdt 
a priccsen, térdét állig felhúzva, zsugorított testtartásban 
aludt, vagy úgy tett, mintha aeluldlma, •nini 'véve tu сІoтnást 
érkezésükről: 

Azután sem, holgy a foglár hangosan rnelgszólítatta. 
— Venldéged érkezett, Jack — momldta a hadnagy is, 

valiahegy úgy, mintha naigyeo,tthallóhoz szd]inia. 
=- Jack kapitány ... — práblállkazatt tétován ea lelkész 

iás. Most, ea kiildetésének célljeát magában rgjlt ő  peo~nhüvеly 
közfilében, kissé mlLtha bizanyba7ianság uatailko&tt vol-
nia el rajta. A•txmeneti еlibl zonytаianodlás, almi •egyszer-
smind ilntő  jel vedlt számára: nem szabald mеghátráлnia. 

— Szólítsák Kinitpuasnak iinkább — figyellmечΡztette 
őket .a foglár, nnielőtt néhány szóival elmagyarázta vol-
na, hogy ea fogoly csal is ігаniсог  válalszdl', ha 'iлldIán 
nevén szólítjeáek, s agykor sem nihiliig. — Peedlg vapaanli 
kor szívesen vette, ha  Jack  kalpptánynak nevezté+k, leg 
alábblis így mon~edtják — tette még hozzá, — Aibtólag 
büszke  is  volt rá. 

— Kii рeuas — 'kíséerelte meg a tiszteltes megfogad-
ni ea foglár tanácsát. I?e a hadrnagy is hasztalanul pró-
bálkozott dsak.Pddiig az жІdIѓіІІ  nem az alvók lasstil és 
egyenletes lélegzésével vette a leveg őt; nidizxtha egyál-
talán nem 5s Téleg*aett voiva, inkább hatott hallot љnak, 
semmint aivбnak. 

— Néha megmakacsolja magát — jegyezte meg a 
foglár, !tétován kérdő  ,ph0јlantást vetve a fiatal, gyeчΡrek-
képű  liadгΡvagyra, aki pár ,pil1anati!g tanácst&anui az aj= 
kát harapdálta, miközben a foglár tekintetében men ő  
kérdést továbbadta a ii':ztdietesnek. —Talán mégies jobb 
llе~mne,  ha...  — 'kezdte •aztán h иzanvtalanul 

BIessheart tisztelie гbds számvára fél т+the'tstlennek tet-
szett, Ilegszívesebben kitessékelnék. Kis ideiig ma иa is 
úgy érezte, okosabb УV О1na csendben 'kimјеnni. Ez azon-
ban reglimit csak kisértő  ;gyengeségnek tűnt: mert ha 
most, a edöntő  p »1]ianatban hátnál meg, va. v az isteni 
akarattal kex ül eszembe, vagy ned7 б  korábban érzett 
~e3тΡedíгΡttatását sem tekintheti ternmészetfeletti eredet űnek 
— ennek 1ahetősgétől azonban rendszer?mit úgy épezte 
гаgát, mintha gyámoltаlLan kisgyerekként elenne bezár-
va, egyedül egy sötét szobában. Ezért kérte kísér őit, 
hagyják magára .a fggidllyearf: halkan, de határozott han-
gion, ,majdnem pamaenasdlóan, úgvh,rn бv a mi 1 б 4 ж . vo-
nakodva ugyan, de engedett a felszólításnak. Figvelnnez-
tetési keet, hogy veszély esetén dörömböltön az alttón, a 
lelkész mintha már nemis hanktta иΡdlгюa. 

— Kintpuass, testvérem — fordult ezután a feeolyhoz 
újra. — КгΡ јn.tpuas, az Űr neппében jötte a eü hozzád. —
Amikor pedig az difihón ebovábbra eis mezduQ1 ti m ma-
radt, közelebb lépve hozzá, ujjal hegyével megérintet-
te; kinyújtott kannal, kissé előrehajolva, óvatosan, meint-
h.a va9an и  égetően forró táxtgyhoz közelíltene. Еrintésé- 

ne a halálraítélt dlyan hirtelen ült fel, bagy akaratlanul 
a tüzes felület dkozta v і L~9zarántás refUexét váltatta ki 
a tisztelletesiből, ezit követőleg azonban új гa mozdulat-
lanizá dermedt. Mereven ült áldkhelye szélén, jelét sem 
adta >rménti mozdulbarta folybatásáлaek; mégcsak nem is 
hunyorgott, annak ellenére, hogy a Ipakilón álló •lámpa 
rajt arcába sütött. Furcsán inganyíl% szemmel meredt 
ea t6szteletіsre. 

Vagy a semmmbe inikálbb, glonddlta a }elkélsz, laki ezek-
ben a piallanaetюkban anég iіk іdg nem volt egészen b z-
tos benne, hogy ,a fogoly dsakuigyan tudomást s vett a 
jelenlétéről. Mert ez a jel7eegénlél fogva résnyire sz űkült 
szemeket kívánó, a szél}es jáMomcsontú arccal sehogyan 
összhangban nem á11ó tágranyílt teki лtet viahogy túl 
látszott már lenni nnindenen, ugyanakikox azonban élete 
első  és uetalsó vadáLar ~Gákmányának emlékét kdltebte 
életre benne. O]yan elelvenséggel, hogy a +lövés hangp'a 
szinte eott csengett a fülében, tizenkét бves sovány vállá-
ban énezte a fegyver lökésélt, látta amint a oélbravett 
őzsuta, mint valami siillyesztőben tűnik el az alacsony 
bokrok mögött, іёіьsz і*і  érezte a nekUesalpádb gallyak 
karmюdását, ahogy fel'éaje'töritet. É:s a szemét }látta gaz á1-
latnak, az egyiket fisak, aemelyilk az oldalt fekv ő  fejen 
beliil került, lassan üvegesedő  !háтttyán sugámozиa fQlétje 
a váсii'ó kérdést, azt a mi%é гΡitet, melynek hatására regész 
testében reszketni kezdett. Mélységes aslal}ádrasára és b I- 
patáira ialpjának, aki őt kemény legénynek szálnva, élete 
végéig nem tudta neki m~gbocsáitan, аzzdért tölbbé nem 
volt haliiandó a fegyert a kezébe venni. Ugyanezt a 
számonkérő  івiértdt látta  most  .az and7 a tekinteitében; 
iiressége ellenére annyiihta áthartónak t еtszőm, hogy em-
lékezteltnie kellett önmagát: }b űnöshöz jdtt, gyi7kdshоz, 
akit a föddfi igaíságszalgáiUtatás habálma ítélt, s akiinek 
az égi is csak töredelmes bűlnibánat &án képes inegbo- 

- J ntpuas, testvérem, hozzáld jdttem — ivј. г  -
lelte, felső'bbséges nyagaiom heily егtt, nlémI ліeglejretésé 
re izgalomtól renцegő  hangon, pár illanаAnyli' ké5ésael 
ébredve csak rá, hogy .ez !a eremegés colost hasznos is 
kiket. — Kintpu,as, engem az 1 k küld őtt hozzád. 

— Kilnitpuas meghal hdUnap —szólalt meg la fogoly 
váratUanиz1 rekedten, majdnenn suttogva. 

— Kintipuas, az ÍTr kegyelme végtelen, még egy utol-
só alkalmat kínál szániadra — mondta a fliszteleites most 
már szándékolt tremdlávail .a hangjában. Mie Шőtt a Meg-
váTtóva együtt megfeszített lator megtérésér ői kezdett 
volna beszélni. 

— Kintpuas meghai ho ФΡnsp és te most hagyod őt bé-
kén — szakította félbe az indián, az eldbbilnél valami-
vad hangosabbam, ,de ktillönösdebb hh dulUalt n>é К! 1. —  
юаitрuаsuak köze nieas te itstennedhez. Nini ismeri és. 
dinga nincs véle. 

— De ő  ismer téged! — vegyített a tiszteletes  a.  
hangjálba még több drámaragot. — Ismer etégeed, mert 
az ő  gyermeke vagy... 
тоvákb folytatva Isten szeretetének végtelenségér ől, 

BIessheartnek kies ildoб  mülva úgy tetszett, .havdny és b -
zonytal'an jelekért t az oldódásnak, valami neme'gés-félét 
észlel a fogoly arcán, amitdd ellkapatva magát, oé}szer ű-
nek látta hang..iált kissé megcsuklasztva Bolyképp foly-
tatni, hogy az Jr egyetlen ;gyerm иeikét Sem tekilntn mos-
tohának, valamemnyt egyforma kedves számára, követ-
kezésképp bárrn еlyikük téиedjen a bűn útjára, szíve 
ugyanпб_y váruk érte. Csakhogy az arcra fagyott kéreg 
ettől se tűnt e] egészen, nEnidöasze e}vékomyodюtt már-
már áttetsz ővé vált, három egyformán valószínű  lehe-
tőséget is sejttetve: a hirtelen feltör ő  zokюgámon kívül, 
aimdben a tiszteletes leginkább reménykedett, az elemi 
erővel felcsa'pó eszelős nevetést is, vagy éppen a düh-
ki'törést, -azt hogy a fogoly miden továbbu nélkül ne-
kironit, ráveti margát. Varfájában azanibam egyik sem kö-
vetkezett be: átmeneti fei Іiazu(lás után az invdián arca 
újra a ki.fejеzéstd}emség páncétilja mögé húzódott vissza, 
érzéketlenül pergetve le magáról a tiszteltes állhatatos 
szavait: mennyire végzetes is lehet számára az ÍTr 
feléje nyújtott kezének félrelökése. — Könnyíts a lel-
keden, beszéllj és én ha~Jigatak — unszolta egyre, mlind-
imkább lankadó ,meggyőződesse}. 

— KŠ'ntpuasnak nincs neked mondani semmit. 
Blessheart tiszteletes e pillanatban koemolyan kételk е-

dett atbban, hogy küldetésén еk képes desz eleget tenrni. 
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— Akkor engedd meg, hogy ti хnádkozrzam én-tied, testvé-
mekm — mondta vég ж  maga is megérezve hаиn ј  batn a 
lemondást. 

Az ingván válaszra sem mié [1Nbaltta . Vrisszaldőlt fekhelyé-
re, vіvsszazsugordd !ott emb'тtiomálii .pózába , ezúttal a íial-
nak fomdulva. 

A tisztéletest most mi'rildЈđrsgae a bdé`р'đ  foglár, s még-
hnkább a hadnagy és a tálbornak maga elvé kétpzdt gú-
nyos vagy szánakozó arca tаn tatta viza az apit&n való 
dörönіböléstöl . Lega&álb dЈs amíg eszébe meni jaіtoitt, hogy 
a asúfomdárоs tekfinitdt~eknek ez a fienyeget ően fekémlő  
képe szim atén egy formája вe іdt a fellsáb !b helyrnđl éMkező  
bпzzdításnadi , ha meghátrák'а  maga az rtJr i ѕ  arz erđdbe-
liék fitуmáló tekж  tetéппe!1 meregetné . Mégy fáddalom-
mal, а  n!iéгt csаlódna kellett benne . Nem, nem, azért 
sir!, mondta magában kétségbeesve , mliekőtt félté г'd're 
ereszkedve és harnlokát z еkцlcsidl !t kezére ha (j tvia be-
1emеmt volna az imádkozásba. 

Fennhangon szene гtett volna timádkozn' ahogyan gyü-
lekezetében szeikta , valóságos imakölteméаyéket rögti -
nözve, melyeknek köszönheitően híveitől az „Amanyszá= 
jú Тiеm" nnelléknevet émdeшdlbe ki. Olykgppеn, hogy sza-
vait Kintpuas is ttna л (lhassa, hátha hatásukma még гis meg-
mozdul valami benne; makacssága , miatt a folyók ј:ég-
páncélЦΡj'a a 1ay s tavaszt szdlek hattásáMа, lassan  ii-
iv'adozni kezd , darábolkra törddezík szét, ki .emg+edve szo-
rításából a lélekónvalkjált (azaz dndiár гól lévén szó, 
kenaј,j!át itrnkább), rábízza a b űntu'daіt árnadatárna, völgye 
magávatl, e1'евá valtatla¢nul sodró ánajnlássad , egészem az 
üdvösség óceánj •áh!g ... Csakhogy furcsa módon a szavak 
váltak j.é!gg!é köri!0 ttte, snkosan és hidegen csús ¢tak ki 
az upda'i közül, melLergi ktő  eLalvadиa váIlttak senдnvSlvé. 

-Ettđ1 döbbent rá: an!idlőtt a halálraítéltért vmádkazna, 
önanagáért kell itrnádkоznз  а . С  јma me~kenesni azt a bi= 
zanyosságоt, amelyben akkor 1ehétett része , amikor el'đ-
ször haliidtta a Ја  k kафtány lelkének msgtП ' ntésére 
felszólító .parancsot , am уuтdk, ha a 'kegyelem :phllanatai 
ezúttál elmarnadnán ak , visszanvenő  hatállyal is  megt zűn-
ne értelme lenni — bűnös gуaageségti jydhamában a lel-
kész már-már gyfdkú К'kiör~ddkezetlenségéгt 31:1еtte 
szemrehányással az Urnait , amiért a döntđ  pálQanatban 
hagyja csex+ben . Ekkor azonban iѕmeгđs mеliegséget kez-
dett érezвi puha gyrappnítakaróként körűl!öl'elő  melegsé- 
get, amely úgy pólyálja be rneszket đ  tustét, вi& nt vaіl!aтni 
elhagyottan didergő  ігéanült aseкase¢nőét, egycsaipásna vé-
getvetve segélykéгő  böjnbb] !ésenek . Annyirna hatalnnába 
kerítette ez az é тгдés , hogy 'szinte tudomásit saru vett a 
lámpa alvásárnál . Bzanyána az olad fogyott ki előle, 
nyugtázta a tényt mintegy a 'tudata pereméivel csak, 
közben pedig hailatta a söb&üben botorkáló 'léptek köze-
ledését . Úgy érezte , a vá111alvaz é гб  ujjhegyek éгжjiltése 
ugya 'dlyan óvaroos és 'tapogatózó , félénken kémlelő  és 
visszahúzódásra kész, amilyen az ö'vé volt az еiőbb, 
amikor a mozdlulata7lnságba zsugoradó halálraítéltet 
deгmеdtségébđl fеQébmesztette. 

— Mondtad Kiávtpuasjіak , beszéljen — ha'1látta maga 
mellett a fogoly rekedtesen suttogó hangpát . — Kintjuss 
beszél és te hallgatod őt meg... 

Az imd~án bizony%taлamul derengđ  látomásilaéjvt áлt ott 
mellette . Annyira bontakozva csak kd a . sötétségb đl, 
amennyire abakját a kmsméretü zárkaablakon gyéren be-
szilvárgó piszkosszümke fény látni engedte, testetlen-
nek mutatva meg, mégis valóságorrnak. A tiszteletes szá-
mára mindenképpen , :amivel egyáltalán fenn újikedetű  
felsđbb kapcsolа tu i!bó1 rég megtanulta, hogy az el őbb 
még mozdulatlan némтва ságba bvmkadadzó fogoly тΡnegѕzó-
lalámánál sokkal nagyobb asadák ís, lényegüket tekijvtv е  
jr~ibem sem küliiniböznek a hétköznapok valóságától, ká-
ros hitdtlemség okozta rdtlkaságuk semmhk еépp sem teheti 
őket kevésbé valóságossá — olyanféle foga 'lma'kat 
ugyanis, mdinjt hаФΡжгoцnádió vagy érzékc чsalódás , hait'aarios 
volt öntelt o'rvosprofesszo'r'ok , materíalista természettu-
dósak és liberális ügyvédek káibalálta veszedeknes és 
tévútra vezetđ  agyszüleményeinek tartani, ha ugyan 
nem a Sátán filozófi 'á Іa terméke ііnеk . Ezért tekintette 
szinte termÉSzetesnek , hogy a halálraítélt csendesen hoz-
zálёpve felsegítse térnd ésébđ ], belekаro]pon, a priccs-
hez vezesse , gyengéden 1'eüntesse , majd maga is melléje 
űlj.ön. — Beszél;$, testvérem , beszélj — biztatta közbeni 
az immár kezébesi érzett lelket, mintha mёgms attól  

tartana , hogy az indián , nveggandodva magát, újra visz-
scasüllyed korábbi nágába —, mond (j e1 naiindent, 
ami a szívedet nyompia. 

1Js az hitdián beszéllnti kezdett. Агг  , hogy Kintpuas 
népéből sokáig muindenki azt hitte, hogy a szel>lemek 
Kimibpuas népének sziilletnel , amelyek odafenn a Szent 
~zdтtek aл9(klahasadékla ibam , élnek, s őг  ik a nép miieden 
lépését, megvé сlіk  đket. 

2. 

— ... Kimtpuats népe hitte úgy, hagy széllejnek zárták 
le t'i szemelteket és taрasztották he fülel tekét , begy ne 
dássatak bennünket és földjéinket és ... feledkezzétek 
meg moddk népről ... — mondta a halálraítélt tovább-
ra is 'hall'kan, majdnem sulttdgva , nehezen küszködve a 
szavakkal , mindunitalan el-d1aloadva , beszéd '&be olykar 
ajryamyelvémek szav'al't is bélekevenve . — Azt gondol-
tuk, hogy elfebejldiltdk me!göl ви  minket. Úgy niifnt más 
népeket, kik lakták körülköltünk földiekét, kik éltbek er-
me valamikor és kit megöВtétek , s ezérnt Kinitpuas népe 
is várta tirátok , jкttök őket megöleli ... De ti sokáig 
nem jöttetek , hagytátok békében erdős völlgyümket, az 
őzeivel, szarvasaival , éѕ  tavat  is,  melyben sok hal volt 
nékünk ... és neQ: t k is, n~iиel a szent Szimtek közt  616  
szellemek edeledkeztdk ró]Juok, mégsem védtek meg 
minket .. .  Mert ti késб 'bb znégis eiјi ttetdk és egyre 
többеn jöttetek, olffiolglail'táátok a aieg јohb földeket kirii.-
löttünk , nem kéjdeztétek , adunk-e, ,pedig vaiameavnyit 
talán adtunk is volm !ay csakhogy ndkümk its hagyjlatak 
belőlük, mert tudtuk, hogy sokan v !algytak és erđsek 
vagytok... 

— De ez mind akkor történik még, mikor KiЈ  Ltpuas 
még meg sem szU'lJettett vagy még ki'es'i gyenmék volt 
és a mad'dkak főnöke Kiаiфр!was аpjla vdl!t, aki bízott a 
szel!liernek segítségében — folytatta aztán valamivel 
hangasalbbam és nіјind fol~kanуalbbá váló beszédddl, is-
mét csak mérs@kelt ámuilatá'na a titszteldtesndk, mivel 
egy hadálma ítélt indliáаі  gylilаkсs eleinte kínosan döcögő  
angoцságának viszonytlg gyors felj'avulása ; annak érde-
kében, hogy rnemélhetőleg töпеde]nnes bűnbáinatba tor-
kolló valllomását kényelmesebben követhesse, alarmjában 
'véve csekélyebb méretű  csádánák számíbatt csuipán. —
Mert Klmttpuasnak szeme a veletek folytatott harcra 
nyílt ki már , arra, hagy ott vagytok körülattünk, el 
~alkarntdk pusztftani bennünket . igy mondta ezt I ntpцas-
nk a'pj a, akli azt hitte, ha szembeszáll veletek, el+taka-
rodtok . Ezért csapott le népével ld őтnként fanmlaitokra 
és  raneheitekre: tanu1j,átok meg, hogy nem élhettek 
földjeinken . békében, veszteség né{lkül, hogy melgértsé-
tek, nagyobb az á г, mit énbe fizettek, miniit amennyit 
számotakma megér, hogy máliunk éljetek . igy gondolta 
ezt Kinфu as apja, aki annyira  mégdscsak ismert tite-
ket, hagy tudja rólabdk, nцΡimdig számoltak ks azt nézi-
tek, több-e annál amit kapitok, mint amiit adtok, ám 
Kintpuas nem értette meg apját és nem бгtett vele 
egyet, nem értette , ndért mi férnhеtnénk meg veletek és 
ti mivelünk, miiért ne бЛheltnénk békében, mint a test-
vérek . Fs ahogy Kintрuas növekedett és gyeamek đl 
jrni,ndh'nkább férfi lett, vadász és harcos , mondta több-
ször is apjának mindezt , csakhogy az nem hallgatta 
meg, ha mégis , Kin'tpuas füleinek mindegyre azt kellett 
haltanya csak, mennyire alattomos és álnok a fehérnek 
népe és béke csak akkor lehetne, ha el űъв énk titeket 
a földiinkről De Kimtpuas nem hitte mindezt: nem hit-
te, hogy a madakdk népe valalia is elűzhet benneteket, 
mert Kii*'uas többet tudott ról аtok az 'ајрdбnál, Kint-
~puns fiatal volt, többször j+áіit Yrekában  is,  ahová az ap-
ja sohasem akart elmenni, dlyankar sem, ha nem volt 
háború , mert néha azért szünetelt a fegyvernek ropogása, 
azután hogy hlvabalos emberek érkeztek hozzánk nagy 
pecsétes papirokkal , amelyeket a ti nyelveteken írtak, de 
a m'i nyelvünkön is eknagya п áztak .nekünk, ám mii so-
hasem tudhattuk igazán, n і  1s  61  bejліük, mégis oda-
rajzoltuk rájuk a keгesztјeinket, és azután Kintpuas, 
unás m'odokokkal együtt megjelent Y гekábam , a váno&э-
tokban, látta , hagy miként éltek, s odamenet is sok 

(Folytatása a 28. oldalon) 
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(Folytatás a 25. aldalróІ) 

nn ndent látott, látta a fekete füstöt kibacsđtó vasutato-
kat, és a póznákra! feszített (beszél ő  dхótjlaitokat és a 
szintén füstölgđ, nagy keлΡelare szeгeilt evezőkkel haijtott 
hatalmas ѕбnakjtanbdkat is látta Kшntpuas, afidi eleinte 
csodá1kоzott ezeken a ddшgdkbn, aztán beдefámaldt már a 
csodálkozásba, de aaémt megtanullta, hogy nem tízheti el 
azokat, akiké mindez, hacsak maguktól ei avean men inok, 
de vajioni miért mennének it, hisz akhknek ennyi min-
denük van, még többet akarnak, s mtié лt is ne akamná-
nnak még többet, ha övár ell' őbb is azért lett ennyi' min-
deniК, mert sosem volt elég nekik, anniljük volt, ha-
nem n~iindig többet akatrbak. Еs métg valamit neon hitt 
Kindpuas: hogy rosszak vagytok. Vagy innkább, hogy 
nvmdenvki rossz közt ettek, mert hogy egyre tdbbeket is-
mertiink meg a népetekbđl, észrevettük, hogy nem kü-
löaдböztdk annyisra tőhimlk, miliht ahogy kezdetben hittük, 
látták, hagy vannak köztetek j бk és rosszak, éppúgy 
mint köztünk, éppcsak Másik vagytok, más a bđrötök 
színe, a hajatok, a szemetek á1Qá ~aa, más a ruhá~мЈoek, 
mások a szokásaitok, mmndеniketđRJt ped5ig erősebbek 
vagytok nálunk és annyira vagytok csak mosszalbbak, 
amenaiуИtri erősébbek, s mert erősebbek vagytok nem 
kerülhetitek el, hogy győztesek is legyetek. De ni szólj 
közbe, •ne, mert ha motgt kiveszed a szórt Kim бpuass szá-
jábб1, Kintpuas elhallgat, üsmét háltatfendít neked és 
nem beszél többet .. . 

Ezeket mondva a fogoly hangja egyszerre s~дΡta~egávé  
lett, amétlkül, hogy fetemelte cvtolma, szinte késélesen  f e-
nуіеgеtёvё, úgyhogy a tilsztdates, aki csakugyan szára 
készült nyitni a zá!ját, s olyriant m nd'ani, hagy igen, 
valóban vannak győztesek és legyđzöttek, ez azonban az 
i1r rendelése, jobbnak látta nem eldugalszolmti a vásat-
lamnd támadt rést a nтnegгarztenh kiv nt telken, s csend-
ben váirnа  ki a pdtianaJtot, amikor iragyarázhegе, 
hogy a vereség ellen Ilázadl annyi, mint a¢ isten aka-
rattal szembeszegülmd. Addig bizonyára rábukkan a 
mеgfelei6 bilbltafi idézetre И  (еtvégre azért az ~irás, 
hogy mindenre megfelelhessen), amii után pfil Шanаtnyilag 
hasztalanul kutatott. Igen, tistvé геm, igen, a győzélim 
az Űх  kegyelméből nekünk adatott, helyeselt hát egye-
lőre csak gondolaltban, a toválbbhangzó szavak nyomába 
szegődnie. 

— Mert győztesek voltatok már, miel đtt nnég (ide jöt-
titek vollma és tagáll coatatok volna üvi јvеиiг&. Ezt értat 
te mag Kimtpuas, és ezért habárazta el, hogy békét ket. 
Mégha odra .is kelit adnia, almit amúgy is elvennétek t đ-
lünk, csakhogy valamit mégis mnegtarthassunk belđle. 
Ezért mondta Kin'bpuas a fehéreknek, akik a fölldümkre 
jöttek, jö!jjemek csak, éljeniek itt ugyanúgy, miniit mi, 
úgy fogadta őket, mint venndlégeket, szinte ö!rü4ve is, 
hagy menedéket myí'jthatunvk nvelkik, látva hogy szegény 
emberek, mert báaгennytime gazdagok vagytok i, na-
gyon sok a szegény köztetek. 1is j!бl is érezte magát 
Kintpuas veletek, azután, hogy apja a telepesekkel 
folytatott harcban elesett, Kintpuas meg Yrekába ment 
becsületes fehéreket keresni, akikkel békét köthetne, ta-
lált is ilyeneket és ettől kezdve a modokok ren~1sиere-
sen jártak Yrekába kereoedmi, b őröket és halat elad-
лi, fegyvereket, töltényekkit vásárallni, és tetszettek ne-
kik a fehérek ruhái, házad, állatai, szekeret és egyre 
inkább úgy szerettek volna élni đk is, mint a fehérek. 
Valamennyire hasonlítani its kezdtünk rájuk, bőröltözet 
helyett minid többemx viseltek kockás inget közülünk, 
boltban vett vászonnadrágot és kalapot, hajIunikaJt nem 
fontak már be, hanem megkurtítottuk, éppcsak egy ki-
csit mindig piszkosabbak voltunk nálatok, rongyosab-
bak és rendetlenebbek, legalább annyira, hogy ruháaa-
turk is elárulhassa, nem vagyunk azonosak veletek. 
Vagyis a modokok egyre inkább úgy festetnek, mintha 
minden erejükkel igyekeznének fehérek lenni, de ez se-
hogyan se sikerülne nekik, úgy éltünnk tehát együtt a 
fehérekkel. hogy nem voltunk már annyira modokok, 
mint azelđtt, és ha Kintpuas apja látott volna bennün-
ket, bizonyára kiköp elfajzott utódalma, megvetéssel 
hallva, hogy a fehérek, meg gyakran a modokok  is,  
Ktntpuast már nem Kvntpuasnak szólítják, hanem Jack 
kapitánynak, Kapitánynak, igen, s talán nem is vélet-
lenül, mert Kintpuas Jack kapitány korában annyit 
mégis megtanult, hogy kapitánynak nálaitok a hajók f ő- 

nökeit nevezik, és a fehérek, akik Kl ntpuast elm.evezJték, 
áálán arra gondoltaik, hagy Jack a modokok ha<jnak 
kapitánya, rozoga kis hajáé, de métgis kapitány, mivel 
fđnök. De nemcsak l: жtpuas hagyta gyаmútaanud i+ine-
veani magát, hanem mások i, majdnem mindenki a 
modiokdk kézül: így lett (l6niatló Frank meg Slebhtelyes 
Chaтley, Lányok kedvence és Göindör Doki, meg Mo-
csakháгi Jitm, Horgos Jim és Bastoi Charley,  is  ne-
künk még tetszettek is ezek a nevek, el őször ugyan ire-
vettünk rajtuk,  mint  olyan fuгcsák voltak, de niuiliatsá-
gosak és éгчЭi kesek is, úlgyhagy egy id!đ  múlva magunk 
is így .kendtik nevezni egymásit. Eszeinkbe sem jutott 
megütközni azon, bolgy ők neveznek jel minket, s nem 
mi đket, vagy ha adi ua± nnimelyik nek nyelvet anti fis,  hát 
csók úgy egymás közt, sosem szalitolbbuk đkett ezen a 
néven, legfeljebb egyбkшknek-гásilkukтvak mondtuk, ho-
gyan nevezzük, ha rбta Кеesm türk, csak íдgy tréfából, 
hadd nevessenek, kii nekik szirt soha eszükbe se jutott 
volna, hogy egymást ezen a nevem szólítsák. Mint ahogy 
a myelviirket megtanulni se jutott volnia eszükbe, nl 
tanultuk meg as ö!vékét, úgy-ahogy, de üvegtanultuk a 
nyelveteket, a magunk hasanána, mini vatbahrgy meg 
kelfett értetnimk magunkat velük, i az ő  mulatságu'k-
ra, mert a fehérek, még akik a baxбtaiavk voltak is, min-
dig nevettek rajtunk vagy lеgalábbfis mosolyogtak és 
úgy kezdtek beszélnt hozzánk, ahogyan mii beszétttünk 
a nyelveteken. Vagy nkábbb, ahogy gyerekekhez szokás 
geigyögn, azért tarlém-1, hagy jobban értsük, amit mond-
tak nekünk, di nn t azért és re птettlik, hegy arásképp be-
szélnek, mint ahogy egymásad szoktak. De mi ezt is 
inkább csak mulatságosnak találtuk,  is  a beszédünkbe 
egyre a  ti  nyelvetek szavat  kevertink, tö'bbnyire olyan 
dolgok neveit, •amelyikre neon is volt szó a miénkben, 
de néha olyanokat ás, annelyekre volt vagy lehetett vol-
nia, csak mert örültünk, hogy tudjuk, ezt vagy azt ti 
miképp mondjátok, vagyis v!adamibem mégis tö!b(bet tu-
dunk a¢dknál az tildegenéknél, akik !a föld'ümkön m!egté-
lepedtek, de a nyelvü гkbői; legfeljebb néhány szót ta-
mtultak csak meg, vétet1еnüit, mert a fe tt kbe ragadt, de 
hát mniért is taravultak volm!a meg egy olyan nyelvet, 
amelyet csak itt a Lost River völgyéiben beszéltek, mi 
na hányszázan csak, és amelyet talán nem is tartottak 
igazán emberi nyelvnek. Még az se Igen zavarta đket, 
hogy nem értik, amit mi еgytmásk ќizt beszélünk, miért is 
akarták volna értenü, minink, ha egyszer úgyis đk v!dltak 
art erősebbek, must  is  ti vagytok... 

Igy égtünk egyeitt. Mert akkor már együtt éltünk, 
nemcsak egymás szem zéds бgában. Mivel a házatitok ott 
emitl!kteкltek már az erdeink tisztásan, szántóföldjeik 
ott nyújtózkodtak a v аidбszberületinkön, legelőik a rét-
jeinken, úgyhogy olykor megesett, hogy n!émillyikiink, 
ha nem tálélt szarvast vagy őzet, nyert ti iis vadászta-
tek, valamelyik  farmer  teb!enét lőtte ]te, végül is k!eJtett 
vinilie a családyának valmantt, vagy 'ha hintetlen le kel-
vett neki, .kölcsönиеht egyet a fehérek isbállájától, de hát 
ezek a mnarhák és !lovak !a nvt füvünkön hittak körérre, 
mi pedig soha nem kértünk ezét seznmi't. Barátaink, né-
hányan a fehérek közül, •elit mlinrtha meg is értették vol-
na, úgy tekintették mint valamie fizetséget, amiért ott 
élhetnek a földünkön, de a mind jobban szaporodó több-
ségavek ez sehogyse tetszett, s mi sejtettük miiben sán-
tikálnak, tudtuk, hagy azon törik fejüket, hogyan ker-
gethetnének iol benniimket. 

Egyszer aztán hivatalos ionberek ér 4keztek, mondták, 
hogy a kormány megbízásából jöttek. Minden csalá кlnak 
földet, kocsit, lovat, szerszámokat ígértek, ruhát és éll еl-
miszert, ha elhagyjuk ezt a földet és északra kölltözün'k, 
Oregonba, a klamath-indiánok földijére, mármint a 
földjiika іek arra a részére, -amist ti meghagytatok ne-
kik belđle. Kintpuas pedig, mert ismerte népét és tudta. 
miképp gondolkodik ezek г  1б  a dolgokról, megmondta a 
kormány embereinek, mennyire örül, amiért kocsit, lo-
vat, szerszámokat igéinek, és ha ezt kívánvják t đlük, a 
modokok hajlandók is úgy élni, mdmвt a fehér ember, 
éppcsak neme a kl,amathok föildjén, hanem a maguké', 
jelöljenek ki hát a földjükb ől egy darabot a számvakra 
a Tule Lake vidékén, a Lost River völgyében; ott ahol 
mindig is éltek. Csakhát a kormány megbízottal hallani 
sem akartak errđl, úgyhogy Kimtpuasnak és társainak 
végül mégis keresztet keltlett saj®ointuk a papírra, amit 
elébük tettek, mdelđtt енiвdtultak volna a klamathokhoz, 
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akiket nem ismertek, nem ;iás halll ~abttak réJiuk sohasem, és 
akiknek a földjén ШΡddegenek va1'trwnk, ugyaaiolyaal idege-
nek, mint ti mihumk. Csakhogy ti ar ősebbek vdlbatok 
nái'urnk, mi meg gyengéiњdk a klamathaknál is, akik 
még іаіuіуііга  se fogardltak szivesen bemnümkеt, mгΡlimlt mm 
tiiteket, m!iért is fogaidta'k volna, ehhez nekik kellett 
volna gyengébbnek ilienxц  , s nел' ismerték .a nyelvünket 
sem,  nil  sem az övlékét, úgyhogy cask a ti  nyеФΡ'лebeken 
budtuiik szákisi egyy   már aanemnyime ,bwdtunk, de 
hált a szibkozödá s gya k оd ѕ  szavaliL± msmегtük, ők 
iás úsmerték, úgyhogy a ti nyellveteken bedsmérditi k, 
mocskoltuk еgyimástő  iVlert еltűmték ugyan a jelenlétün-
ket, mivel іа  karmámy emberem májuk ірагаеіеѕоІtаk, de 
вnlјКoir fát vágtuюk, hegy a nékünk adott fölillet köiг i l'-
kerítsük a ikidöлltött rönkеket rendre ellvmtbék, miért Cs 
ne, hiszen az ő  fölidbiikön. nő ttek, mint ahogy  nil  mo-
dolkdk is, і gуаn mimért me lőttiík гvollna le a tehemeiltelket, 
ha egyszer ami föllldünköm legeitek, csakhogy mi itt, a 
klamathdknál, egyszerre úgy kezdtünk érezik,, a т  лd t ti, 
a tehenek .gazdát málunk: hogyne, l szén, .mi Íiaaldtwnk, 
amíg a száifálkat kidöntöttük, ők meg készem kapták 
őket, kidön'bve étis legallyazva, annyi verejtáklbe keriUt 
csak, amennyi az elcipelésükhöz kellett. іGyíílölni kezd_
ItQk hát a kllamа thokalt, talián még •eiűzn' is  meglk7séгdi-
ј i kéket, ha nem mi vagyunk a gyengébbek, vagy inkább 
ha ai(indsееnеk a kwtonтái,tok Itt Fdrt Klaanathban. Külö-
nösen azután kezdtüik őket gyűlalini, hogy azt 11áЈb1nnk, ők 
rendesen megkapják az eardőbeиektdl a részüket, étel-
met ás ruhát .osztanak ki köztük ,a kar пnámy meglblzdttali, 
akiktől :mii szép szavakat katplt пznk csak, hagy mentnyire 
anegért~ilk .a .helyzetünket, ide hát a adkünk járókra egye-
lőre hiányzik a pénz, ;nean utalták még ki a zámwnkra, 
ide ez ild'ő  kérdése esu р  еm, legуi гхk tümdlemгΡmdQ, almig 
rer>Ideződilk a helyzet. 

És há:t ki tudrjla, amilyem: tünelmeselk voltunk anátr ek-
kar, aanilyE:n türelemmelL hagytuk eIiznl гnagumkat a 
fő  d'ün'kről, talán araég taválbb  is  türallme ~sek maradunk 
ha is gyomrunk türelmes. Cslakhát éheztüdk. Ezért ha-
tároztuk el., hogy e{lhafgy7ј uk is klamathok föf➢dІjiét.. 

iDélre indultunk, vissza a  Lost  River völgyébe, orda 
ahol mr_'mdIg is élűink. Neon azért, hagy ú;jaa ott éljünk, 
nem, a fdlldjeiaikre arai akkor araár keresátet tettiimk, ke-
resztet, -amit ti ;a temet őmtekbe a halottaitoknak állíttok, 
azért  mint Link  vissza csak, kihagy vadá ~czunk, halásszunk 
gvökeгeket gyi>jttögessünik. Lopva meintiink vissza a 
főt1dјеinkre, mint a tbdllvablok, :igyekeztiink távdltarbani 
magunkat a fehérekt ől, csatkhát voltunk vagy hámoan-
százan, túl kevesen ahhoz, hogy harába bocsálbkazzwnk 
veletek, ide ahhoz mégis 'twl tsákan, hogy észrevétlenek 
maradhassunk. Újra ránk iballáitak háta hivatalos em-
berek, akiknek bizonyára a telepesek jielenbetbék, hogy 
ismét ott vagyunk, is Kin фuaa Málba mondta nekik, 
ho~v •néne nem Imid egvütt élni a 'klamnthokkál, megint 
csak arra 'kérve őket, jelöljenek ki zámtukra otthont a 
Lost R Iver tálán, іdіћйt hiá>ha  is  értették rvenaia Kimfiou-
ast ezek a hivatalosok, akiknek az lett volna a dolguk, 
hagy Kiimfrouas népérőd gondoskac~$anak, mert deha кΡ?v is 
akamtálk .a kбzben hPóelenü г rt fahárek li~dalbb leaelőiik 
egv r. észét visszaadni a molddkoknak. Mert a kormány 
emberei ekkor esakuiovain ígé іihek is illvesnvvt, íugy téve, 
m noha kánt ,sek lennének meiértedi, hogy mii mindig 
ott érltшnik, hogv ,a magunk fdldijiére jöttünk, arcnak csak 
egy diama гbkáiáéгt De, talián csakkugyan értették, esakhát 
értették a fоhérekert s. a rruaguk népét, legadóbb annyi-
ra. mint Kintpuas a magélet. 

Mi pedіig előre tudtak, kiket értenek jobban. 
TTшmvamagan véc~kéroе  kii  Is  dеrril}t ez. 
November vége volt, K ntpuas népének egy részével 

a Lost River paa+tj+án táborozott ezekben a napokban. 
Hajinadban törek ránk a kaboaák, naoak óba esett már, 
és a. ny'irkois hideg veaő . hniába szítottuk a tüzet, utat 
talált magának a sátrainkba, egészen a csont јaiтlkig. 
Kirtpa іust hajaiul felé nyomna el  csak az álam, a:mg alha-
t>att valamit, gyéren beszivárgó fényben ébred гt, kívül-
ről behadlatiszö hangokra. Izgatott szóváltást hallott, 16k-
döзбdést, több fegyver závárjának csörsenésát is tisžtán 
kivette Meg a ncvиt is, a fehérektől kapott nevét, kívül 
egy idegen hang Jack kapitányt követelte, a f őnökkeh 
akart beszélni. És  Sebhelyes Charley hangját hallatta 
még, akit a sátorbál kllápve, néhány társától körülvév е  

talált, vagyamennyiem fegyvert szorongatva álltak ott egy 
ёkmundéгos örnaggуai, egy fiatati hadinaggyal és né-

hány, szintén előreszegezett ipuskával álló kaltonával 
szemben. Kintpuas az őт Ρ nаgyat a ilart Klamabh körül ' 
töltött napokböl ismerte már, navét  is  tudta, Jadksom,-
nak hívták, tdle Is kapott tfir lenire mnt ő  ígéreteket, bár 
a dóarcával, a ritks, fejkelte lepaduékes fogatival, és a kii-
pésnyi. sárga  b  skёјйvіаіІ  töblxnyire némán (volt csak 
jelen, nem túl fenyeget ő, de ávatosságra intő  támasza-
ként unás ígérgető t nеk; a badnagy egészen átiartal volt, 
bajusztatian, szőke és üі gallamtól kilpirulit, buzgónalk és 
i'jedtne'k látszott, nézésében vált valamii a sarokba szo-
rгtott ргértkutyára támadó vadászeb tekintetéb ől, amely 
tudja nalgyan, hogy ő  lesz a ,győztes, .mégtis Mart a végső  
védekezésre ágaskodó kis rágcsáló éles fogainak hara 
pasától. Plyen volt a tdbbli katona tekintete Is, iazdké 
akik a két tiszt mögött sorakoztak, üveg b zdnyáma a sű-
rű  ha'vaseső  szürkéslеhérségén át távollabbről felénk 
kéklő  többjaké is; . ösaze-vissza hamrninc-valahányan Il i-
hittek, sátraink körül gyűrűt form хálva. 

Mintha Kintpuzjs nem tudta volna enélkül Is: nem 
sneneküihet, nem uszеgшhei szénibe a parancsukkal. 
Mint alhogy azt is tudta, n гΡli..az, amit kívámnak tele. Még 
mгΡmelőtt az őrniagy, arcán a sáiismeréis megkönnyebbülé-
sével hozzálépve, kitinondta uvdlna: SajnáIDoan, Jaak, 
parancsom van rá, hogy ґvІisszakl érjeliek benneteket. A 
klamathakhaz, a rezervátumba. 

IJllire Kint,puas iazt felelte, jú, rendben vain, eaige)diel-
meskedhik, mert nem tehet májat. Menekülni nem is 
akart, nem olyan ő , íbogy uilfujssan, nnlárt rtörtek hát 
ránk hajnaiban, uniiér гt rémítik halálra iasszonyalinkat, 
gyemnveketnket. — Tudod, hogy .a fegyverek sokszor fé-
lleimlbőI ,sülnek el — tette még hozzá. És ballén nem is 
kellett volna mondania Kintpuasnak ezt, külön is emlé-
keztetniJ •a fegyveremnkre. 

— Tudom, Jack és nem alkarok viszályt. Vise']kedj 
okosan, Jadk, az lesz a legjobb. 

Minden mondatában volt egy „Jadk", mintha bacsá-
natot akarna .kérni. Rrért érezte úgy KRnttapuas: ez az 
ember tud а, hogy fenn ,jй' cselekszik, mégiiis tovább cse-
lekszik, s ez arra késztette Kim'tpnzast, hogy megjegyez-
ze: — Jó, indufiunik, ide Jack megtanulta ebb ől, hogy 
többé ne higgyen nektek. 

Erre nem felelt. — Nem alkarok viszályt, Jack — is-
mételte. Aztán гánvutatadtt egy közelünkben ázó zsálly+a-
bokorra: — Tedd oda a fegyveredet, Jack. 

Kinbpuas meglepőidött, erre nem gondolt. Szeme sar-
kából iSebhelyes Chaatleyra nézett. A kezére, a fegyvere 
ravaszára feszülő  nv јtaltóui јjl гa, aztán a többiekére. Vé-
gül a magáéra, mivel elabb észre sem vette, _hogy szn-
tán a .ravaszom tarbjla. — Miért? — kérdezte. 

— Mert ez .a parancs, Jack. És mert be vagy гa fő-
nök. Tedd hát 1e szepen. Ha !leteszed, az embereid is 
le fogják tenni. 

Kintpua elvette ujját a ravaszról eis társaljra tekin-
tett. Most az arcukra; keskenyre szorított uaJkrukra, rés-
ny:re húzott, fekete tüz ű, mиgIs tompa tekintetükre, 
nem volt biztos benne, csakugyan követnék -4e példáját. 
Hátunk mögül egyre gyereksírás, asszo іnyi jaljпгeszéke-
lés hangzott, ahányan csak voltunk, umilndairmyian kint 
álllitumlk már, ,amcunkra, vá цl'umkra vegyesen hullottak 
az esőaseppelk és a hópe4yhek, hajaunkról víz csöpögött, 
átnedvesadett ruuházaltnunk alatt hidegen kígyózó pata 
kocakők indultak 2efelé a b őгΡünkön. 

— Egvjki nk se fog harcolni ellenetek — mondta 
Kinitpuas tétován, mivel nem volt biztos benne, hagy 
aga emberek csakugyan átadjulk fegyvereiket. 

— Nagyon helyes, kezdd el — mondta az őrnagy 
most már „Jack" nélkül. — Kezdd el és gondom lesz 
rá, hagy senki egy utjjai se ;nyúljcan hozzátok. — Látszott 
rajba, mielőbb szeretné ott látni a fegyveréiinket a zsá-
lyabokor tövében. Aztán mintha meg is akarná mutat-
ni., mit kell tennünk, maga•indull't el a bokor felé a 
hadnaggyal együtt 

Kintpuas mokaszinja, az ázott gyepen fekete lyuka-
kat tépő  csizmák utáni hailadva, nedves füvet taposott, 
lábalj mintha nem vitték volna. Aztán a hadnagy ott-
maradt a zsályabokornál, Kintpuas havaseső  verte pus-
káira mellett. Az őrnagy meg vissza~ ndnult Kímtpuasczal, 
azutIn pisztolyára tett kézzel megállt, félúton lehetett 
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a zѕё1vabakar és KrinLtp<uats embexeinek csoportja között. 
Külk ld a köveitkezöt, Jack — mondta, 1ĐSngpuaзΡniak 

meg, miközben kezével oayan moedulatot tett, hogy 
Пings más mit tenni, érzesse támadt, mitntha iie-
ki segitene most és nem ,arz emabemeinek, akik, uigyaл-
olyaа  іbaзΡsú léptekkel, mtimt evőbb Ksirallpuas, egyenként 
odamertek a rsályabokonhoz, aetették fegyver űiket, majd 
visszairadultak. Mlж  dilg úgy, hogy a következő  azután 
iavdu1t csak el, hуgy ,az előbbi iиiЈѕзΡzabénтt hozzánk; így 
rendelkezeitt az őxmagy, s így is történt rókáig, vigasz-
taLlanua ázó csendben, csak a léptdink culpipggása haalat-
szátt, a víztől átitаVdtt sáfros füvön ipedig, ahogy egyre 
többen tették meg a vagy tízlépéanyi. utat közültiлk, 

thаsѕankénit feketém felszaggatott lluesk с  csapás képző-
dö~tt. Кöxben az assmraydk és gyineikekára'kozása 

lábbhagyatt, szótlanuШ  á11:tak, j!albána a зΡátrak be,;ára-
táaiak ivédelmе  a7iá vйssrahúzádva, és csak nézóek ránk, 
némán é$ tágranyíllt szemmel, bo¢zászokvay hagy a dol'-
gюk nnüra dig nélkvllük tđrtéraradk, veilük, de néslkülük, a 
mS férfi akaratunk szerint, értetlenül és аgsgádva tekih-
tettek ránk, mégtils beiiniiii* bízva; csak — beац  К  avk, akik 
voJtunIk vagy ne -va(llahányam, töblten tehát a ka-
tonáknál, akik kevesebben voltak цgyara, s mégis töb-
ben miáaátunk, mert azok  is  velük voltak még, akik 
csok lehettek volna, de az assmorayalink-gyed bem-
nűnk bíztak még mindkig.; fegyveres vagy inkább fegy-
vemteleraed'o" férfiakban, benтvünk, akik nem tudtuk már, 
mit  is  akarunk, aranyílt tulditwnk csak, hogy egesmen bátz-
tosan nem arat, ami tömtémik. És ugyanígy nem tudtuk, mi 
fog történ гk velünk emutára, akárcsak ők, a némán kéir-
dező  tekinteltűek, akikre Kintpuas, mindent látva, é>plp-
hogy ránézett с, аk, s íцima a hakniba gyi"riđ  fegyvere-
ket báravulta, a rátihúk hutló bóipetlyhekdt,mert közben a 
havaseső  egészen hav'azássá alákútt, fölsdtreémtekotr 
myomban elalvadó hóeѕessé, 'a ;pel~*belket +a nnedves fű  
n>~mtha nyomban elnyette vokвa, egyeth&e a zsátlyaleve-
kken is elalvadtak még, a pusk а  usok mán naigyanígy,  

megmaradtai mintha a ltiideg fegyveresövieken kerdett 
voilnta csak, vagy c зΡuipán lasзΡabtban olvadtak, ntiint egye-
bütt, lehetővé téve az bba untak, hagy ráfnak telepedve 
seјј tessék, ha elég tldieig bev іenének ott, ékűnek a fegy-
verSnk csövét lepné be a hóréteg. 

De azért KSntgуuas csak állt éis nem tett seramlit. Pe-
dlig nem tudta, mi lesz, ha sohasem kapjuk vissza, nem 
fis a fegyve гeinkelt, hanem a szerszáanaimkat, ihiszen va-
dászok vagyunk, nnt desz, ha az eradbelilek tavábbna 
sem g askodnak éte7ienvrál számnanlcra. lys a többiek 
se tudták ezt, de ők  is  csak álltak. 

Amiig csak :ebhetyes Chan cy, közühhik gaz utoasó, 
nem keri.iilt зΡarra. 

Ugyanúgy ímtdult e1 a :zsályabokor félé, mit a töb-
bi~ek. Legalábbis KSratpuas art h6szi, ugyanugy, mivel 
még вniandig a behavazódó fegyviemekett nézte, tekintetét 
mereven nagyananra pontra szegetzve, Chanleyt meg 
ipamán akkar iátta csak  an  aipmósremű  háfüggönyön át, 
mikotr ;már a zsályabdkor közelíuben voflt. Látta, amint 
megás, puskáját a töblbiifhem dbbја' agy pilaanatig állva 
marad még, földre hnatlatott tekh еtévet mlintha fegy-
verétől búcsuzna, vagy miтvttдa .arra goradU n јa, ne ha j al-

гΡjon-e le, hogy újra fölkaja, pár kepést tesz felénk ajz 
őrinagyhoz kömeslеdve, bitzoлyára vissza  is  jön békével. 
ahogy a töььиek v6sszattek. De ajz őrnagy ekkor meg-
állította. Kintpuas meg látta, hogy  an  őrnagy Charley 
pfisztolyára mutat, a iplitvrtiolyáma, annülre Cba2ühey aranyi-
na büszke volt, ment aveki vot't a legszebb pmsztodya köz-
tünk, újfari.ta ptisztoty és a 1еgdrágább, Chaaіey tizenkét 
rőkalbđnt adott érte Riddle-nek, a keresked őnek, és ál-
tatlában Sts, piszto(Lya kes иesek>vek volt csak kеzüliink, de 
azért snéhányunknak igen, Кжntpuaвvak lis. Charthey, te 
szerencsétlen, kiáltott volna rá ekkor Kinttpuas, miért 
nem a nwhád altatót lvardad a piszódlyodtait, ahogy a tölb-
bme'k teszik, most ma'jld netnicsak t őled iv ~esrniik jel, egy-
szerre eszükbe ј  tt, 'hogy pisrtdllyaink is Jebetnek és 
akár a ruhánk alllatt 'is bxldhatjuk đlket. Közbera tpecUig 
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Iáttја  Chanley dacosan fе1v gabt fajélt és ra bгteleхг Ρ ѕzét-
Qiárt kaniját, anélkül, hogy a szavát értette volnsc •  Mela 
a hóesés гnimtha elъáartta volna a hangot előle, vagy mert 
Iilrrtpuas fülei ezekben a plillanatokbam süketek volrtak. 
Ugybagy később sebbellyes Chalrleytál tudta сak meg, 
hogy akkor ezt mvomldta: — Te a puskámat kéaited, azt 
odaadtam. 

De iaz őrnagy hangosan süvőltő  paramclsát miár tisztám 
éт'tette: — Hadnagy! Fegyverezze le! —Aztán a had-
nagy haа ig!ját, •ahogy a plisztdlyt követetve Cha пüeyra 
•audit. 

Majd. Charleyét, miavt adt mondja, nem kutyia đ , hogy 
omdáts7ainak rá. De a badnalgy továbbra úis omdítdtt, csak 
аz&t is kutyának momidta Charleyt, és Chatnley vallószí-
2тííleg tényleg nem .azért nyúlt a pisztolyáért, hoggy oda-
~adLj a, de a hadnagy tív7ságo ~tam iils félt abdгΡoz, hogy ván вi 
tUdjlom, ezért 1'áttumk két L ро oгfelhőt, s hallcttumk csak 
egy !lövést, és láttuk a had'nagyo!t pGsztс  уy .t ede јjtve és 

пΡnеggömnyedve a kezehez kapni, Charleyt meg ahogy 
egyetlen macskaugrással a fegyvereknél terem, kett őt 
kap fül egyszerre, nnabd az egyiket felénik hapútjia. Mert 
ekkor m ainnylan a közeikében voltunk már, mlintha 
csak kötolé ~keimket téptбk иollhva szélt, nem ealjtumk, ha-
nem bennüыk lévő  kötelékeket, az őrnagyot meg vala-
ki fdІІökte közülünk, rögtön talpеanagratt :ugyan, 'de né-
hány pi19•anatíg így  is  ott omolt az іеgуm ѕfеЋё  meredő  
puskacsövek közt, ezért volit, hogy mi lőhettünk előbb, 
ügyetlenгΡiil csinálta az đгΡmnagy, nagyon ügyetlenül аm -
aгΡádta ezt az egész Lefegyverzést, de hát sok mindent 
iigyetlenül cstináiltatok később is, na de miéit вe cšinái-
hattátak volna ІаКіг  ügyetlе  јQ'1 is, m>h'ért ne szerezhet-
tétek volna meg nekünk azt az örömölt, hogy azt mсьd-
hassuk, i gyetlenül ešikváltáltok, megengedhettétek maga-
toknak, ti  voltatok az erősebbek közülünk ... Nem so-
káig taa+tott az Pgész, anrndössze fél рercig talán, mert a 
katonák, miközben tuzeltek ránk, a lovak felé hátrál-
tak, mi meg a löwőldözćЭ Ρs zajában  is  hallottuk az asszo-
nyaink és gyerekeink futátsáit, s a ii бporfüst és bórpelyhek 
keverékén át válamemmyise 1átRiuk  is  őket, éppcsak tu-
domást szerezve гóla, hogy is folyó felié igyekezve eltűn-
nek a lehamyatlб  vartimeredeke mögött, tudtuk hogy az 
iodalenn kikötve várakozó cssómakokba uig гanak, arztán a 
hitelen beállt csendben, mert a katonák kö гЈbem dinérték 
lovaikat és sietve ellmyargad'talk, már csak az evez őcsa-
рások locosamášá't hallottuk. Mire a partra értünk, az 
utolsó osбnalkd t  is  eloldották anár. Kkmtpuas éss harcosai 
— mert Kintpaus egyszerre harci fonö'k lett és harco-
sai is tettek — a pamton követték őket, Klelinte ar sűrű  
nád közt törtetve, lovaikat maguk után vezetve. Körü-
löttünk csend volt, a kato г  k neon i 1döztek bennünket, 
dé ,azért dél is élmіíult már, mie rászántuk magunkat, 
bogy láva szállјUnk ... 1s orvost váxtj, nyert Klimфpwas 
Szája kisszáradt :a beszédt ől. Vámd meg,  Trzigg  iszik egy 
kkortиot .. . 

Timothy Blessheart tiszteletes, iaz Oregon •állaunbeili. 
Petersfiel+d városka .presbiteniiáa ъus gyülekezetének lel-
késze mlin:dem átmenet nédkül hullott vissza a köztan 
koromfeketévé sötétесlефt zárkába, ahol +a mellette ül đ  
neszezéséből kbvethette csak annak moadulartait •  Ahogy 
lehajolva a földön áltó v јіzesedény után keresgél, és 
ahogy az edé•ny hakk, csегΡчб  haavgú kocoanással kissé 
megbillen a rátaláló kéz érintését ől. Miedőtlt megcsab-
bamva megemelkednie. 

8. 

— Ev kortyot magam is innék, testvérem — mond-
ta a tiszteletes, amikor az irvdiám kortyolásának hangjai 
véget értek; s újabb csobbanás jelezte, hagy a korsó 
útban van ismét lefelé. 

Most vette ésг  е  csak, hogy a fogoly szavalna figyel-
ve, neki is kiszáradt a szája az izgalo пntól. Nemcsak 
azért kívánt ,inni azonban, hanem mert vadjabogy úgy 
érezte, azzal, hogy a halálraítélttel közös edényb ől 
iszik, valaгΡni.képpesі  osztozik a sorsában, tovább er ősín 
azokat a szál аkе ~t, amelyek, hála a legfels őbb akarat-
nak, kettejüket itt a cella sötétjében összekaposalják. De 
a ne°hány nyeletnyi víz alig használt valamit, már ami-
kor a cserépedényt óvatos tapogatózással visszaadta, tor-
ka szárazságát újra érezte, azt a szárazságát a feszült  

várakozásnak, amely máх-már a félbenmaradt vallomá а  
sürgetesére készteitte volna. Igyekezett arzombam tüzel- 
metlenségém úrrá 'lenni, attól tartott, noszogatássad csak-
is ronthatná a helyzetet, ítgyhogy, m јјutám a folytaѕtásra 
egy ideig hiába várt. magábam az giekot kezdte astro-
ru nfi újabb fahásszad, nehogy a иΡa!1loanás пΡn sodik hull-
láma végképp el  is  ¢napadbon. Arra kérte hát +a Min-
denhatót, vegye elejét a Sátán sug аllatámak, akdályoz-
za meg, hogy az egyelőre néma töprengésibe гerülő  ha-
látnaítélt feltegye m гΡaigámak a kérdést, mi értelme vajfan 
elbeszélése folytatásának, Pusztan az utolsó éjszakáját 
élđ  iaІdtánfőnök szemszögéből induilva ki ugyanis, aki 
jelen pmanatbaai .aligha hisztulajdon dеlkének mentbe-
tőségében, vagy é`ppsen nemi  is  akaulja, hogy azt ő, Ti-
mothy Blessheart tiszteletes, a fehértik „varázslója" 
mentse meg, nagyon iils vadászínűлek érezte, hogy a sö-
tétség fejedelmi mШnd nеkeldtt azt a kérdést téteti; fél 
rumélt ádidоzatával. Igen, feltétlenül, állapította meg 
olyanféle diadalt érezvie, mii кvt a sakkozó, akinek az el-
Qenfél legvalószínűlbb és egyben legveszélyesebb vá гlható 
lépéskonnbimáсi'óját sikeriiilt ildodёben észrevennie. Igy 
van, bogy is lehi Іkue anáskéipp — Biessheart tliLszteletes 
a dolgok értelmének firtatására különben is h аLjfiamos 
volt ítgy tekinteni, minist olyan valamire, amii eleve đ  
Gonosztói való. 

— Így mentünk — szó alt meg aztán arz indián vég-
re, nagy megköллyebbülésére a tiiszteletesnek. — Asz-
szomyaimk és gyerekelikik a vizem, mii meg a ,parton m е1-
dettük. Aztán tovább még, must már vatamennyicn a 
szárazon гΡ, ki lovon, ki gyalog, némelyik lovon ketten is 
ültek, ki az :asszonyát vette fól, ki a gyermekét, vagy 
hol az egyikeit, hol .a nnástkalt, mert amikor a Lost Riiver 
folyását követve a Tu lle Lake-hez értünk, nem időztünk 
a tó közelében, mim éreztük elég biztonságosnak: orz a 
vidék, a mi szép, hallban gazdag, vadkacsás tavunk vti-
déke, végképp a tt tek volt már, végleg megrszállták a 
fehérek, ekékkel sebezték fel, kerí<tésekkel 'szabdal ЧΡ:ák 
darabora, nyomban felfedeztek volna bennünket. Еpp-
csak elhaladva mezétbe, utunkat a Sze лΡt Szintek felé 
vettük, a Lávaágyak főkdjléгe, oda ahol a szellemek lak-
nak, neon mintha a szellemnek segítségében biztunk vol-
na, hanem mert ez a fald vad volt és kietlen, sátrakra 
emlékezteftđ  •kunár hegyek sorakoznak itt, melyekről b 
azt tartjátok, csúcsaikról láng és füst csapott fel vala-
kar, bár mi sose láttпгΡk ezt, s nem kátták a nagyapáink, 
talán még a nagyarpáimk nagyapái se, pedág nut misndig 
itt élti nk, vagy legalábbis sokkal régelblben, menthegy 
ti idеjöttеtek. De arгért meglehet, tényleg Igy volt, Frank 
Riddle, ak tđl Kintpuas hallotta ezt, legalábbis azt mond-
jIa, hogy akkor még nemcsak ti, hanem api sem éltünk 
itt, és Frank Riddle nagyon sok k őnyve't olvasott életé-
ben, s talán azért is igyekezett m іnél oldatban meg-
vásárolni a préme nnke!t, hogy aztán drágám eladja őket, 
mindenféle könyvet vegyen nvagának Mert Frank Ridd-
ie ilyen, rebesgetik róla, hogy nemcsak a sz еФtemelčben, 
hanem colég a Eti istenetekben sem hisz, és vasárnapon-
ként csak azért jár el a gyülekezetbe, hogy ezt mégy 
ldggyék el róla, bár Vinema, akit ma Ann Riididle-nek 
hivriak, többször i azt mondta, hogy ezt azok találták 
ki csak, akik irigykednek rá ... Igen, Vinema.  Meg  
Riddle. Kintpuas rnadid mesél még róluk, ha ugyan el-
érkezik a гeséjével odáig, m!ielđtt eljönne a hajnal é9 
fölakasztanák, de most csak a tudás könyveit említi 
Riddle nek, melyek szerint ott a Szent Szirtek vtiidéké л  
a hegyek csúcsod tüzet hánytak valamikor, ám azt bi-
zanyára maga Riddle se tudnia, honnan tudj(k ezt azok, 
akik azokat a könyveket írták. De jó, legyen igaz, hi-
szen ti úgyis mindent jobban tudtok minálunk, ám ak-
kor ezek a hegyek a füstöle ő  csúcsaikkal, méghпnkább 
sátrakra hasonlíthattak. Szellemek šátrai.ra. Valamikor 
talán csakugyan azok is voltak, szelemék tüze égett 
bennük, csakhogy az a tűz később kialudt és a szelle-
mek is ineehaitak, inni neding hittük cs°ik, hogy :шé min-
dig éliek. Mert ez a föld a zsályabaknokt бl ritkán be-
nőtt száraz fennsíkj,aiиal és a többszáz láb mély hasa-
dékaiva•1, a si)téten tátongó bariaingjairval, valahogy 
olyan volt, hogy lehetetlen volt nem hinni, hogy ezek-
ben a sxakadékokban гΡ és barlangokban szellemek élnek; 
ez a född a szellemek földje volt a számumk тa, talán 
mert emberek földje fez lehetett igazán, ezért is mene-
kültünk fide és választot јk búváhelyül a barlangokat, 
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azt remélve, hagy !a kartonék dltt nyugton hagynak ib еa .. 
niínket. Végtére i midért jönnének ide, nndt аkannámak 
ezekkel a sziklákkal , hja pedig niéglis jönnénјk, nagyom 
sokaiknak kellene j ömnШuk , іеёѕz ezredeknek talán, hágy 
Kin'tpuaѕ  népét innen is kifüstdlhessék. Drága áiran, igen, 
vаЈ  znегLnylan így gondoltuk ezt, többszörösével ! fizetve 
a haldttakn.ak , mint ahányan вnf rnodokok , easszony'aki-
kat és gyerekeinket  is  beszámítva , összesen volltutnk: jó 
céhtáblái lettek vólna a s јislaпnellkvéciek mögül tüzelő  
fegyvereiteknek , meg a hegönditett köveknek , amelyek 
még Ilovastul is elodorüvátiták volmla őket. É.s hogy ez 
ilyen föld volt, ilyen nektek (tuahán) nemi koll ő, de ne-
künk menedéket nyújtó fdlld , abban, úgy érezte k, még-
iscsak része lehet a szdbemek segftséglének, Ha ke ll  
tehát, ilknábl nk . Ha kell, ha• kelli, vgen, igy  vélekedett 
Kintpuas , hasonldkéippen a többielkhez , mindazonaltal 
még nv indng гeanéllve , hogy elkeгülheti a hameot és kir-
kerül veletek békési nnegegyezésre jlutni . Mert végtére 
— s ezt is tudta Kintp ~uas, alighanem jobban is a töb-
bieknél — odafenn végllвg nem ma¢madhatunk.:Ezért is 
ne várd Kinttpuasltótl, hogy hosszan nnesе1 је, müképpem 
is élűink, amíg ott voltunk , pm Кn tyákon , gyíkokon, 
kígyókon , egereken , gyökereken , mlvndenen aгnü ehoő . 
legvégül pedig a diavaunk híusán. 

Znkább emléke4zetedibe idéz ., hogy mondta mán, nem 
minden emberével tóbonozott ott a Losft River par ~jáл . 
Kéjt csoportra oszlottunk azokba .a napokban , s kbzii-
Kik a kiseJb(bik . Horgos Jim vezetékével a Mcdoc River 
mellett sátorozott , nem messze attól a helytől , ahol a 
fdiyócska a Lost 'Riveabe to гkoailkik , amlikotr pddiig ea ka-
tonák гánktörtek , nem is фudhattuk , ifi tölntémik mellük, 
az összécsapás után meg sietnünk kellett, nvenekü Вtümk-
beii hallottuc гΡk цЈgyean lövöldözést a tálboruk fel ől , asчak-
hogy Kintpuas emberei nem siethettek a segíltsélgiikr е, 
nem Fis tudtuk, kikkеl haaiaodnak, katoanákkal-e vagy te-
lepesek'ké1 —így is dlvеѕztјеtt ik már лé'hány eanberiin-
kit, a lövöldöz+ésnek eaz asanomyok közül is álldlorzatul 
estek egy páran ; mást nem tehiettиnk , 'ilgyekeznünk kel-
lett minél távolabb keiriilnl emtrdh a tájiról . De Famért Kint-
puas így is remёhte, hogy utánunk гњ  л  +k. 

N+aipok múlva érkeztek csak meg . Icegos Jemen kívuil 
Göndör Doki, Boston Chaailey ém anég tizenegyen, ha 
csak a férfiakat számínjuk . Megtétр  .zattak voltak, lo-
vaikról szakadt a iialj ,ték, kiimirülaek látszattak , eillcsi-
gázottnak ; Fii a szeműk furcsán villogott , szúrák, go-
nosz, rossz fénлyell , úgyhogy Kintpuasnak , mielőtt : még 
beszéltek volna, olyan éгzese táraalt , nemcsak vekik 
tettek gonoszat , hanem maguk  Is  gonosz dolgot mtílvel» 
tik. De nem is kellett sokáilg a 'szavnakma várni ,, maguk-
tól kezdtek beszélni , іеisбѕоља n Hougots Jim, hadIonász-
~va, izgatottan , a maga iiocsogó módján : nem katonáik tá-
snadták meg őket , hanem telepesek , azuiљ  lopakodtak 
a táboruk közelébe, hagy megtudták , a katonák hozzánk 
jöttek bennünket lefеgyveneznh , lesiből kezdeték , azzal, 
hogy iklilőttеk egy csecsemőt az anyjea ka¢ijeafi: köz{í2', az-
tán megöltek egy ö гечΡgasszonyt, tдbbekеt a férfiak köziil 
is megsebezték . De ők sem maradtak adósak , nem, .ala-
posan :megfizettek mindenért , útban felénk , több fé1хe-
eső  ran ch-nél megálltak , összesen tizenkét fehér embert 
öltek meg , úgy "zony , nem kevesebbet , B*ijt ilizenket-
tőt. Jim valahogy úgy mondta ezt, mintha ezzel el is 
:lene Lntézvе  •rriavdén. 

És ahogy az arcán vodlami bamba dlcsekvsseel beszélt, 
véreres szemét meg гószelgült büszkeségge{1 körülhomdom-
va, rekedt szavai: köziben apró nyálcsöppeket fröcskölve, 
Kintpuas pár pillanatig azt remélte, !hetvenkedek csak. 
De a .többiek közben bólogattak , sötét arccal , komoran, 
Igy volt. Igy történt. 

— Kiket öltetek meg? — kérdezte ekkor Kintpuas, 
báг  úgy érezte, máris mindent Itud, tudta jól merre, 
kellett Jimé'knek elvonudniúk. 

— Stevenséket. 
— Mindannyiukat? — Ѕtevеaцsék öten vdütak. 
— MindannyIukat. 
— És még? 
— Jonesékat. 
— Еs még? 
— Bride-ékat. 
— Mindannyiukat? 
= Mindannyiukat . Еs a házaükat is felgyúјtottuk. A 

lovaikat meg elhoztuk , itt +vannak , szükség lesz rájuk. 

— Müerlt őket? Miёгt Ityp őket? 
— Fehérek voltak . — horgos Ji a vállat vont. Néhá-

nyan meg széttár !ták a kartj цk•att, tenyerűket kilforditot-
ták. 1Vlinitha csak azt maodanálk , kiket ölhettek volna 
meg másokat , ha egyszer ők estek útba. — Fehérek 
voltak — ismételte JIlm, s közben az arca olyan 'volt, 
mint egy csínytevésen kalpoltt gyereké , sunyin ártatЛam. 

— Fehérek voltak, edi a barátaiiank. 
.— F711enségeink voltak. 
— Ваа  б.taink az ellenségeink között. Jó, ha az éllen-

ségdinik közt baráhaiaik  Is  viaюю atk. 
—  Most  már megtörltért, Jack . igy  történt és most 

már .nem lehet másiként — mondta Jim . Báгgyún vi-
gyorgott, mint aki annak &ü1 , hogy most már csakugyan 
nem lehet máként. 

Kintpuas meg hjir'tielen orlditaavi kezdett rújiuk: — Jfhn, 
te nyoQnomutlt , mit esiná цΡtál? Nyomorultak, mit csianálta- 
tak? 

Mert Kintpuas ezekben a plilhlanattákban tudta araár, 
hogy mindiemnek vége . Ha eddig úgy-ahogy hitte volna 
még, hogy békét kelthet a fehérékkel és kaephat : t őlük 
valahol népe szánvára egy darab fölld'et , akár .a m~algáé-
bбl, a modokok földj'!éből valatmennyit , akár a fehérelké-
ből, jobban mondva olyian födidet, amelyet ti más indv-
ánoktól vettetek 'ii, ezek ulbán mindezt nem b6hetlte már: 
mert a katonák ed;jönnek , tízszeres vagy száizoros túl-
егбvel iás, de eljönvneik , fel, ide 'a hegyek közé, hogy a 
völgyben megöhtekért bosszút álljanak . dénekellŐtt 
Kintpuason : mert Kfintpuwas a niidbkok f őnöke  volt,  tud-
ta :jól, hogy neki kell: féllekúile a tölbbtek vétkei,ert is. 

Minidezt tudta Kintpuas, mindezt бrtеttе . De ugyanak-
kor értette Horgos Jinnet és a többieket les. Мi gha száz-
szor kiáltotta is: Jolim Ite nyomorunt , mit esiináhtál, nyo-
momultalk , miit csináfltta оК . Mert egyre ezt kiáltozta csak 
Kintpuas , kf tudja hányszor , kivбrеsödve és eillkékülve a 
haragtól és a szeméb ől Кönпyek folytaik : siratta fehér 
baxátait , siratta önmagáit , ssirata a modokok гuiрét. Si-
ratta Jirnet  Is  taxtsait .. . 

. igen Jim, te nyomorult, titeket is s іа'atatt, mert 
Intett 'titeket . Jim, te nyomomul, igen . Kinttpuas értett 
titeket. Kintpuas értette nétpét, Kintpueas mindent meg-
értett. 

Megértette , hogy amikor az a l vas elhangzott és 
szertefreccsen ő  vörös virággá változtatta az anyja kar-
ján azt a ekét fekete Ibogárszemével alig világra nyílt kis 
barna arcot , szétpattantva a m ;g össze sem n őtt apró, 
puha kop tnyacsontakat , valamti ugyea'ntgy elpattant ben-
ned. El~rattant a s ívedben , el abban is buta , tetves mo-
dok fej'ddben , amelhyeQ annyira csodáiltad ' a feháneket, 
mert vala евnуl іiюй  közül talián te c~ddáltad őket a 
1•egjоbban , Jim, te nymonu!ht, Csodáltad .a házaikat, az 
dltözékiikeet , a szenszámailka ~t, a fegyverelkelt , még a fé-
nyes kis aotllhorgafkat is csodaltad , ereért is lett be'l ő-
led Horgos Jim, te nyeoemonudt , annyira odavoltál ezekért 
a horgokért, hogy a legszebb prém'eeket, szarvas- és őz-
b&r keet ik képes •voltál odaadna értük, meg •a hallakat is, 
amit fogtál velük , nígyhogy Frank Riddie és a +többi. ke-
reskedő  megtanulták, hagy ho'rg'okat, mf nli többféle 
horgot kell mutatni neked és te mindent od аadlz Intilk. 
Meg akár egy henye 'váu вvvегеgetéséait ik, baratságok hát-
bwvágáeIrt , Jim te nyomorulit , mert te bodag vontál, ha 
szóltak hozzád , :annyira oodáltad őket , a legszíveselbben 
kifebénedtél volna , kéke változtattad volna a szemedet 
sáтgáтa a hajadat, fehér eanbereré szerettél ' volna len-
ni ... Csakhogy te éppen azer t esodá t аad đket, mert 
nem lehettél fehér , és annyira сѕodáltad őket , +amennyi-
re szerettél volna az leonli , irigykedtél ráјjluk, de ibiztál 
is termik , hitted , hogy szeretnek , mert ha már nem In-
hetett fehér belőled , azt +akartad , szeressenek tegaelá'bb, 
hinned kellett , hogy szeretnek téged , bennünket. Ezért 
bíztál benntik , Jim, te nyomorult , akkor is nég, mikor 
már semmi •okunk se volt rá. amikor már a klamathok-
hoz tereltek minket a nezemv taniba, ahol az éle4еmre 
még egyebekre hitárba 'martunk . De nem az eródlbeliekben 
bíztál . hanem azokban akiket •régről ismertél , .akik ve-
lünk éltek régóta a folyó völgyében : mert amikor ott 
a rezervátumban , meghánytuk-vetettük , mitévők is le-
gyünk , egyre azt mondtad , menjünk csak v'ssza , vannak 
bac-átaink, akik nem engedik meg, hogy b ,án:tsa nak .min-
ket. Bí7tá4 bennük , Jhum. te nyornorulet , miiђdvégig, amfg 
csak , újaebb lövések kíséretében , a táborotok körüli cser- 
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jеből a diadalorclitás fel nem hangzott, röhögéssel ke-
veredve és joggal, hogyne, hiszem iolyan mnesѕzіlről neon 
vo]!t épp könnyű  várős vhiággá robbantani azt a karok 
közt nyugvó barna fеjecs~kéіt, fe'1Eakaszbani azt fa hosszú, 
nnagashangú .visítást, amii olyan fuesa és émdekes volt, 
másfatjta j veszékelés, snánt a fehér asszonyáké, úgy-
hegy már ezért  is  csak röhögni lehetett rajta. Máuniaro-
san іvöllteni a miásodik mesbemlövés .után is, anniély az 
öregasszony fehér haját festette piroscslkosra•, an ig csak 
vaktában kilőtt golyóliltokkad a támadókat e1 nem űzté-
tek, menekültek  is  rögtön, hiszen a vörös várág fakasz-
tásávad csak egyet akartak: tudtotokra adltii, hogy hord-
tátok el magatokat mielőbb, Igen, Jim, te nyomorult, 
Kintpuas értett téged, már amikor m вgéaü tetek és el-
mondtátok, má történt, megértette, hagy ezekben a pil-
lanatoikban lett belđled, ami vagy: Jim, te nyomorult. 

Mert aki ezután jbtt, neon Hangos Jim volt már ha-
nem Jim te nyomorult, de azért Kintpivas e ніі'tte néked, 
!hogy Stevenséket először csakugyan nem is akartátok 
megölná. 

Meglehet, ha Bш  Rageas vlá гa8fanu1 meg nem érkezik, 
meg sem ölitek őket. 

Mert akkor ti, igaz, megesküdtétek, s vörös váá ~ágоk 
fakasztásáma esküdtetek meg, m гΡegfagadtátok, hogy bosz-
szút á'[Іbok. De nem raljtuk, nem azokon akiket nemso-
kára megöltetek, ekkor talán még egyiktek se gbmddlt 
erre, Jim, .te nyomorult, •arra gondoltatok csak, hogy a 
vörös virágért egyszer vaiiakinek meg kell fir гΡetпΡ іі  .. . 
De hogy épig őket ... nem, erre a] ШΡghanem akkor se 
gondoltatok még, amukоr ti, összesen tLzes іnégyen, bátor 
férfivak, te és a táas•aáid, Jim, te nyomorrolt — е 1јváж  а  az 
asszonyoktól és gyerekektdl, akik, akárcsak néhány nap-
pal korábban a má táboawmkkból válók, ugyancsak csó-
na'kkial Andi ultak il, először a Modor Ri ел  геsх, majád pe-
dig a Lost Rivemen lefelé —lóháton a Stevens-itlanya 
felé kanyarodtattok. Valószín űleg, mert valame`lyiktek 
azt mondta, el keQl menni Stevensékhez és eilmondani 
nekik a vör гils virágot, bogy a fehérek lesb ől lőttek ránk, 
mindazt, ami' a tálborban történi; 'Stevemsék a barátavnk, 
hadd tuldljlák hát meg, mit tettek velünk ,az ellensegel вk. 
Nem  is  igen tudtátok, mait akartok ezzel különben, épp 
csak el akartátok nxondlani, mert el kellett mondlanotdk, 
mégha Amos Stevens vagy bárki más nem is segíthét 
már semmit .raitatok, ra>jtunk, talán csak mert látnh 
akartátok, 'Steveгѕ  k mit szбlnak hozzá. Kis ldtérőt kel-
lett tennetek csupán, nem messze távotltodva el a fio-
lwótbl, egyetlen ailacsany emdes сloaailbháton kellett csak 
átügetnetek, máris látbttátak Amos Steveavs faházának 
napsütötte zsindelytetejét kifshérleni a csupasz, kés đ  
đszi ágak szövevényén ált — pár nappal azután volt ez, 
hogy a katonák hoz гáіik eljöttek, T'ato'k meg a' telepesek 
lőttek a aserj'ésből, de az !idő  közben kitisztult, arcoto-
kat hideg szél csípte, ám a leb ulflott kevéske hónak nyo-
ma sem volt már. 

Nem mindannyian mentetek miimidj árat Stevens házá-
hoz. Alighogy a gerincen túlijutottatok, Jim, te nv'oeno-
rult, azt a;'ánlottad a töbllieknek, maradjanak odafenn 
és várjan'aik ráta&. Figyeljenek, legyenek készek minden 
eshetőségre, inkább te mész le csak Göndör Dakivul és 
Bryston Charley vall köriilnémni aay  kicsit: hátha idege-
nek is vannak Stevemséknél, olyanok, akikkel jobb, ha 
nem találkozunk. 

Lassan ktocogva indul'tatok meg hát, le a völgybe ti 
hármam, később meg a lovaiitcikat is otthagytátok fa-
'törzsekhez ki5tözve és gyalog közelítettetetk Stevens 
ranchéhez. Eközben halottatok meg az énekhangot, ha-
mar felismertétek benne  Amos  Stevens kellemes hang-
ját, nemsakác+а  meg is láttátok: távolabb állt, kissé a 
házt6l, de hozzátoik közeletbb, bal kezével egy földme tá-
masztott jókora karót tartott, jobb kezében szekercét és 
ahogy fennhangon szárnyalóan énekelt, ütemes, az 
ének ritmusáh'sz vgazodó csapásokkal a karót faragos, 
görcsöket, ágcsonkokat csapott le róla; közben a két si-
heder-fia is ott szorgosk'od'ott kö Оü бtte, különböző  
hbsszúságú dorongfákat dilpeitek, eszkábá:1ná akarhattak 
valamit, nem tudhatod ralit, К.ái рuas se tudhatja, talán 
valami karámot a barjtaknak, amelyeket még a tél be-
állta előtt el akartak különíteni a csordától vagy ilyes-
mit, nem tudhatjuk csakugyan, s  miinek is kellene tud-
nunk. De az ének ismerős volt nektek, Jim, te nyoano-
rult, nagyon ismerős és valamii Lucy nevű  fehér nőről  

szőrt, arról a Lucyról, akinek épp a 1еgјоhbkor jutott 
neszébe négy éhes gyemekéve(l a nyafkán itthagyni az 
éneklőt és elköltözni a máaиΡilágna, is fehérek niennyor-
szágába, te •pedIg szeretted ezt a dalt, gyakran hallot-
tad azelőtt Amos Stevenistől, többször bendzsókísérettel 
is. Mert Amos .t v esnek bendzsáјa áss volt és meleg 
nyári estéken sokszor kiiillt a háza elé bend Уzsázni és 
énekelni, néha• meg éppen nekiink bendzsózott és éne-
kelt, mindig őrhit ha látta, tetszik, amit játszik és éne-
kel, szívesen ben&zsбzеtt nekünk. Te meg kdi nősen 
éhezed a њtékát, áltaiábam es odavoltál is fehérek mu-
zsikájáért, sakkal szebbnek tartottad a mуiémknél, mint 
ahogy mhnden mást ás, ami a feháneké, szebbnek és 
jobbnak tartottál. De szépen énekeltt Amos Stevens anég 
Igy bendzsó nélkül 'is a bаltаcsaрásai kíséreltével, meg-
megállva és újra kezdve, ahogy a niunka kín гánta, bele-
feledkezve és boldogan, mint akt számára mi seen ter-
mészetesebb, mint hogy fitt faraigjra ezeket a karáka ѕt, itt 
a földünkön, ahol mi már nem vagyunk, vagy legalább 
is nem szabadna már lennünk többé. Szépem. énekelt 
Amas Stevens, szépen és boilkibgan, íugyhagy 11i háпnaп  
ott a fák között, Göndör Doki, Boston Chax(Ley és te, 
Jim, te nyoanoru(]it, aka ~raikiaaiul  is  megáslltatok, hallgat-
tátok és néžtétek Anlost, ahogy 'dolgozik, azután egy-
mást és ugyanazt gomidoltátok: neon azt még, hogy meg 
kellene )llná, nem, csak azt, hogy ugyanolyan szépen 
énekel bendzsó rnј  lЖdif, s nélkiiltiimk, nélkiiiletak  is.  Egyik-
tik se mondta ki ezt, mégis tudtátok, hogy mindhárman 
ezt gondoljátok. ls a vörös virágra gomdoliatok, a szer-
tefreccsenő  vörиіs virágira. 

Aztán abbahagyta az éneklést, mert ti ldiléptetek a 
fáik közül és csók nézett rátok, midet akii nem akanф  el-
hinni, hagy tényheg ti vagyttak. Ahogy pedig közeladte-
tek hozzá, az arca -mímdhmkább ijedtne váltott; lehet, 
hogy csak mert ott voltatok elb'tte, de lehet, hogy kü-
1ön azért is, mert nem moso'lyogtatdk, minit valamikor, 
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amikor hozzá mentetek. Azutáni đ  рг6bállt meg mюѕо-
lyogaili, nem nagy sikerrel. 

— Amos — szósítottad meg ekkor,  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 Amos gondterhelten és tanács-

talanul nézve rátok. — Látom, Jim, 1 "atom. Csakhogy 
nem tudom, :okosan tettétek-e, hagy visszad ќј ttetek. —
Aztán mondani kezdte, hogy valóban nem jón tettétek é9 
hogy ebbđs baj lehet. — Nem tehetek róla,  Jim,  neon ém 
akartam így, de azért jobb, ha most szépen elmentek. 

Nem v á faszoltatok mi nd ј  á гt, alltatok csak és nézte-
tek rá, ahogy a tekintete mind gondterhedtehb lett. 

— Elmegyünk. Amos, újasa elmegyünk — mondtad 
aztán, Jim, te nyomorult. — De előb'b mondani akarunk 
neked valamit. 

Amos a kezében "tartott ácsszekercét a fördre dobta. —
Jól van, Jim, mondd átok csak, mondd tok — mosoly-
gott íijra két egymásra fektetett karjával a félig megfa-
ragott karóra támaszkodva. Tényleg b аrátságosan nézett, 
biztatóam, hogy csak mondUj tok. Bs mintha számalom is 
érzett volna a tekinetén, mintha értette volna vala-
mennyire, mit jelent, hogy csak állbak еel'őtte, némán, 
komoram, hogy igen, mentek, de valójában nincs is ho-
vá mennetek. De ahogy a nézésetek egyre sötétebb és 
baljóšratúbb lett, mosolya mindilnkább elt űnt, agcá•na 
újra a félelem ült ki. — Mond j átok csak, mondtj átdk —
biztatott mégis. — Tudjátok, hagy mindig a barátotok 
voltam, s ha valamiben segíthetek .. . 

— Nem hisszük, hogy segíthetnél, Amos — mondtad 
ekkor, Jim, te nyomorit. — Azt alkarjuk csak, hogy 
tudd, és mondd meg te magad... 

Ekkor bukkant fel Bil Rogers, .gyors ügetésser a ház 
тnбgül. Nem lakott a közelben, messzebbről jöhetett, so-
hasem tudhatjuk már meg, miit akarhatott Amos Ste-
venstől. 

Bill  Rogers sosem volt a barátunk, Bdsl  Rogers  az ei-
üenségi nk volt. Azok közé tartozott, akik rég szerették 
volna elérлi, tűnjünk el végleg erről a tájgól. Vala-
mennyien tudtuk ráles ezt, magad is tudtad, Jim, te nyo-
morult, hegy szünteleniill ellenünk beszél. Eшenünk búj-
togatja a környéken lakó fehéreket, gyűléseket szervez, 
járja a hivatalokat Yrekában és másutt, azért kilincsel, 
hogy eltelepítsenek bennünket. 

— Hozzád jöttem, Amos, de úgy látom, rostszko г  --
mondta Stevensnek meg lóháton. — Kedves vendégeid 
vannak, úgy látom. — Ahogy pedig nyeregb ől szálltá-
ban végignézett rajtatok, elrenségesen és felháborodva, 
elképedve azon a hihetetlen pimaszságon, hogy ott mer-
tek lenni, mindhármatokban olyan érzés támadt, hagy 
Rogers tud a vörös vnгágгбl. Vagy éppen ő  fakasztotta 
a vörös virágot. Mert ;a tekintete mintha azt kérdezte 
volna toletek: mi az, hát még ez sem volt elég? Nektek 
legalábbis, Jim, te nyomorult, nektek így tetszett; hogy 
ott volt, és éppen ő  volt. Mégha Kintpaus valójában 
nem š tudhatja ezt, annyit sem, tudott-e csakugyan Ro-
gers a vörös virágról, Kintpuas azt tudhatja csak: Ro-
gers, hogyha tud róla, helyesei a vörös virágot. 

— Hát ti? — fordult aztán összehúzott szem őrdökke еl, 
résre sziikült szemmel hozzátok. — Mit kerestek itt? 
Azt hittem, ti rég .. . 

De ti hármam álltatok csak. Tekintetében vörös vi ~ 

гágot felfedez ő  mézéѕѕel a szemetekben, összeszorított 
szájjal és nyeltetek közben. 

— Mit hittél.  Bill?  Mondd, hogy mit hittél — szólat-
tál meg ekkor. Jim. te nyomorult. 

— Tudtátok ti jól, hogy mit hittem. Еs azt aján-
lom ... Mit akarnok ezek itt, Amos? — kérdezte aztán 
Stevenstđl 

Amos vállat vont: — Hagyd đket, Bált. Hagyd đket, 
mindjárt elmennek. —Két kezével még mindig a karó-
ra támaszkodva állt, tekintete riadtan és könyörögve 
repdesett köztetek és Bllt között, akárcsak a két fiáé is. 
Láthatólag mindhárman azt szerették volna, ha elmen-
rétek. Vagy hoev Bill menjen el, de azt mégsem any-
nyira. Mert ha Bill  megy el, máskor visszajön, talán nem 
is egyedül. Lehet, hagy ezért, de mégsem biztos, hogy 
egyedül ezért. 

Bill meg állt és nézett gátak, vá гta, hogy menjetek 
már. Minden es'netőségгe készen, kezét a pi,sztdlya agyán 
nyugtatva. Ti meg puskáv!al mind a hárman, nem a ke-
zetekben, hanem a hátatokon csak, szíjúk fend'én a mel-
leteken feszült. Bit tehát gyorsabb lett volna. Ezért 
nyúltán a köpenyed alá, Jim, te nyomorult; mert piLszto-
lyod neked is volt és te is a ruházatod alatt v'isélted. 
Rejtve, ott, ahová óvatosan, szinte észrevétlent a ke-
zed csúsztattad. 

— Hát, ha mennek, akkor mindenek — mondta Bill 
még mindig Amosnak. —Aztán már nektek: — Mire 
vártok? Gyerünk, indurj!atak már! 

-- Mind j árt elmegyünk,  Bill,  mdndj árt ermegyünk —
mondtad akkor, Jim, te nyomorult. Aztán kiköptél, ser-
cintve a fogaid között. Göndör D ki és Boston Charley 
szintén kiköpött. 

Bill  Rogers keze toмábbma fis ott volt a piѕztol'ya agyán. 
De talán arra gondolt, mégiscsak há гmаn vagytok. Pus-
kával, ha a hátatakan is. Mert Amos Stevens és a két 
fia fegyvertelem volt, mivel valami kerités-félét akar-
tak összeróni csak. 

— Vliselkedjetek okosan,  Jim  — szólalt meg Amos 
Stevens. — Te meg, Bill, hagyd бket, mindtј áхгt ernia-
nek. 

— Elmegyünk, mindjárt elit gyünk — mondtad új-
ra,  Jim,  te nyomorult. 

— Elmegyünk, ne félj, elhnegyiink — mondta Gön-
dör Doki is. 

— Csak előbb még mondunk valaandit — szólalt meg 
Boston Charley is. Mert a másik kett ő  most nytbatta 
csak ki a száját еlбször. 

— Mond јi tok csak — mondta Amos. De mintha nem 
akarta vonna már, hogy tényleg mondjatok. 

— Mond%játok, de gyorsan. —  Bill  Rogers tekintete 
nyugtalanul pásztázott rajtatok végig. 

— Nem neked akartuk mondani, BIll — miondta Bos-
ton Charley és újra kisköpött. 

— Nem neked és nem gyorsan — mondta Gönd& 
Doki és ő  is kiköpött. 

— Nem neked, mert te már tudod — mondtad ekkor, 
Jim, te nyomorult. 

— Űgy szóиal tudom? — mondta erre Bill  Rogers 
egyik szemöldökét felhúzva, miközben a szája sarkat is 
felgörbfitette. — Almán jobb, majd én megmondom. Ti 
meg márfis mehettek. 

— Nem, azt nem. Azt te mar senkinek se mondod, 
Bill,  azt már senkinek. 

>s ekkor te elđre ugrottál, Jim, te nyornorurt, közvei-
len il Bill Rogers elé.  Bill  lova meg nyerítve fenágas- 
kotlott és mire a garzdája lerogyott, útban volt az егdđ  
felé már,  Bill  pisztolya meg ott hevert a j bb keze mel-
lett, annyi ideje mégis volt, hogy kihúzza. Amos Ste- 
vers közben d őlni hagyta a. karót, felkapta az ácsszeker-
cét a földről, fenyegetően maga elé tartotta, de csak 
reszketett közben, mondani akart valamit, de az ács-
szekerce kiperdült a kezéb ől, Göndör Doki galyája a 
vállán találta. Bostor Charley-é a hasán, ett ől erőregör-
nyedt, magával rántva a nagyobbik fiút, akii hozzáug-
rott, hogy felfoghassa — ezért kapta a barkójába a go-
lyót megint csak a te pisztolyodból. Hogy a kisebbiket 
melyiktek ölte meg, nem is tudod már, Jim, te myomo-
riri t, mert egyszerre valamennyien ott voltatok, amint 
az első  hivés eldördült, a többiek is lezúdultak a domb-
oldalon, mind a tizenegyen, legalábbis te úgy emlék-
szel, hagy amikor Martha Stevvens a lövésekre kijött, 
már mindannyian együtt voltatok Valamennyien, Mar-
tha Stevensszel szemben. Martha Stevensszel szemben, 
aki, ha Amos bendzsózását hallga:ttátak, hairlgattuk, több-
nvire ott sürgölődött körülöttünk, teával kínált bennün-
ket, többször mer ruhát varrt az asszonyainknak, meg-
tanitotta őket, hogyan kell a boltban vett anyagokat 
megvarrni; mert az asszonyok is eljártak hozzá id őn-
ként, elű 'ldбgéltek a konyhájában, mivel a szobába so-
hase hívta be őket, és hozzánk se jött el, pedig többször 
is hívtuk, mindüg ígérte csak, hogy egyszer eljön . .. 
és amikor a lövéseitekre a házból kifutott, hátratánto-
rodott és tágramaradt szemmel nézett rád, rád, igen, 
Jim, te nyomorult, rád, aki valamennyiötök közül leg-
elöl, füstölgő  pisztollyal a kezedben álltál el őtte, és 
amikor sikoltozni kezdett, nem tudtad biztosam, azt si-
koltja-e „Miért, Jim?" vagy egyszer űen sikoltozik csak, 

34 



mint  ahogy azt sem tudod, hagy amikor előtte álltál, 
azt feledted-e neki, akárcsak gondolatban is, hagy 
„Most már megtöтitéлt, Martha, meg keld, hogy öljelek 
téged is, mert már megtörtént"; nem, bizoalyára kés őbb 
gnвdóttad csak ezt, a аrnikor már ez is megtöatémit. $ azt 
sem rtudod, mi történt a kislánnyal, később, útban Jone-
sék tanyája felé jnitott esszedb г  csupán, bogy Stevensék-
mek 'kislányuk is volit, öt-hatéves forma száki és szepl ős 
kislány, akit nem láttál, de a sí;rását mintha hallottad 
volna kiszürődmy a házból, beleveszni a diadla і1јorditá-
sotokba es a lovak nyeríltésébe. Amikor már ropogva égett 
a gyantás fenyеfaz5imdeiy, és ti táncot járttatok az égi 
ház körül, győzelmi táalc'ot, bоsszútáncat, ősi modok 
táncot, amiről azt h ttétek, m'ár nem iás tudbáfbok, nemen 
is sejtettétek talián, hogy az az orvul fe2fáka'sztott vörös 
várág igy ujj.áélie ztheti ezt a tánctudást, pedig hát egy-
szerre mindent tudtatok, tudtátok mit kell tenni, sza-
vak nélkül került rőzse a zsindelytetőre, lobbant fel a 
láng, mintha csak előre m1indent megbeszéltetek vonna. 
Csak mikor a lovak felnyerítettek, hagytátok abba a 
táncot: mert ahogy a füs гtsmag terjedni kezdett, Steven-
sék SLstállájábam egyre hangosabban kezdtek nyeríteni 
és rúgkapálni a lovak, a tieitek meg nyomban feleltek 
nekik, mert a lovak értették egyarás nyelvét. Ekkor 
mondta közü'l'etek valaki, hagy a lovakat nem kell ott-
hagyni. 

Aztán az egyik embered, egyike a лгnеknek, mert a 
fehérek majd minden másadikat közülünk Jiannek ne-
veztek, egy Fekete Jim nevű, megjegyezte, hagy Jo-
neséktál és Bride-éktód  is  kellene még lovakat hozni. 
Te pedig ráálltál, лm, te nyomorult, mert te kezdted el, 
folytatnod kellett, s vigyáanod is, nehogy lemaradj a 
'többiek mögött. Mert étkezdted és mái 4gyis megtör- 
tént. 
Л?egtörténit, Jim, te nyomorult, minden megtiö гtént. 

De azért Kintpuas értett titeket, mert... 
. értette a vörös vixágat, még mikor átkozta is 

Horgos Jianéket, haragj ѓban azt mondva nekik, nem haj-
landó a •hátát tartani a kedvi ként, s ha a katbmák értük 
jönnek, kiszolgáltatja nekik őket, a gyilkosokat, mind a 
tizennégyüket, 'lđjék főbe, vagy akasszák fel őket, te-
gyenek vilik, amit akarnak. Es talián csakugyan ezt is 
teszi velük Kintpuas, ha alkaIDma kínál'koztilk iaá, nem bi-
zonyos azonban, hogy valóban meg  is  tehette volna: 
bánatát és haragját feh ёг  barátainak meggyilkolása mi-
att kevesen értették csak meg a modokok közül, Horgos 
Jimben és a többiekben pedig nem •annyira gyilkosakat, 
inkább hđsöket .láttak, harcosokat, akik hosszú id ő  után, 
íme, ellenségeink vérét ontatták, olyanféle h đstettek fű-
zđdnek tehát nevükhöz, amilyenekkel mások nemigen 
büszké1lkedhetnek. Ha tehát a katonák értük jönnek, 
Kintpuasnak és a hozzá hasonlóan gondolkodóknak nem 
is  lett volna könnyii követelésüknek eleget tenni. R đg-
tön az elején ta9:án még igen, 'amiikor a madokok lelkét, 
Кintpuaséhoz hasonlatosan, a fehérek bosszújától való 
féfl'elam tđltötte még el, mlelőtt Horgos Jimék szava 
utalt ta4ált volna a többség szivéhez. 

Ha a katonák rögtön eljöttek volna. De a katonák ké-
sđbb јf ttek csak. A Jég Ho1djóban, vagy amint ti mand-
játгхk, januárban, jiamuár közeme táján. 

Elđszđт  egészen kis csapat, afféle felderít đosztag érke-
zett, de mikor fentről a sziklák közül az elt đ  lövés&mk 
felhangzottak, nyarasban vksza is vonult. Pár nap múl-
va azonban már nas?yohh sereg jött. lehettek vagy há-
rom5zázarn. fentről lepillantva számnnkra nvüzso б  ban-
gvákn'ak tfintek, nagyrészük igazi katona volt, szabály-
szerű  ké+k mundért viselt, másak, kevesebben viszont 
közönséges öltözékben voltaik csak, farmereknek, ranche-
reknek, cowboyoknak látszottak, valamennyien állig 
fegyverben, mintha csak túl akartak volna tenni a ka-
tonákon  is;  oriuorcх  és kaliforniai önkéntesek voltak, 
amint később megtudituk, ha јtóvadásza'thoz kedvet ka-
pitt környékbel telepesek. bizonvára a kékmundérosok 
orra elđl szerettek volna megkapari гtami bennünket, le-
hetđleg azonnal végezni velünk. Ennyien miattunk? 
Ennyien egy maroknyi szprencsétlen. f пidiérđl elfizött 
népicske miatt? Ennyire félnének t đlünk? Lehetséges 
volna, hagy đk félnek jobban? ... Jól láthattuk őket 
éjszaka is, melegedni az égđ  zsályabokrok fényében, 
mert egyelöre nem támadtak, mindössze az adattunk hú- 

zádó alacsony dombsort szállták meg, alighanem szán-
dékosam mutogatva magukat, hadd lássuk, mennyien 
vannak, hátha így észretérünk. Mintha csak megsejtet-

~ték volna Kintpuas gondolatait. Vagy talián csakugyan 
sejtették is szándékát, végtére is „Jaak kapitányt" jóin-
dulatú, békés ndllámnak isшeaték, Kintpuas pedig való-
ban, ezekben a napokban is a békét kívánta: essiink 
fogsagbain•kább, jobb, mintha mindannyinninikart leQné-
szбro nаk. Mert Kintpuas az asszonyakna és gyerekekre 
is  gondolt, arra, hogy ők is modokok; neon a maga ha-
lálától félt, nem is a haacos•okétól, hanem a mad оkоkétól. 
Hogy utána nem lesznek modrokok többé. Sem a Lost 
River völgyében, sem a Tulle Lake vidékén, sem a Szent 
Szirtek között még a klamatok földdién sem és sehol 
másutt, ahová a kattonn k bennünket vinni akarnak. Ha 
pedig okicsenek már nl dokok, ha a modokodk meghal-
nak, akkor minden... nem minden, nem, valami csak, 
anvi többé nem lehet és ami Kintpuas számára minden-
nek tetszett, nem akarta, nem tudta elképzelni. a vt иiágot 
modokok nйlküii — ezért nem bánta, ha Horgos Jim meg 
a többi bőrért féltő  gyilkos gyávának mondjia. Ezért be-
szélte rekedtre imagát a törzsi tanágban a béke melleit, 
ami immár a megadást jelenthette csak; hiába, harco-
sainak többsége valóban harcossá akart lenni, ellene 
fordult: ötvenegyemi voltunk mit férfvak mindössze, de 
harminchetiink harcohmi. akart. Mindhaláf ІЈĐg vagy a szel-
lemek segítségét remélk е  csupán, más segítség híján 
bízva a Szent Szirtek vidékén еk szeцΡemdilben, a szaka-
d'ékak, barlangok, szurdokvölgyek szellemeiben, a mell-
védként golyót felfogó sziklapárkányok szé]lemeilben, az 
álltázásra szolgáló zsádyabok гak szellemeiben, a menekü-
lés közben legördíthető  kövek szellememben, a távoi 
füstszagot hozó szedek szellemeiben, a figydlmezrtet đ  
madárkiáltások szellemeiben, a prérikutya-füttyök szel-
lemeiben, a rejtett ösvények, vízmosások, földalattii já-
eatok szellemeiben, a szomЛhalálial fenyegető  kietlen-
ség lártszata ellenére is mvóvázet adó titkos források szel- 
lemrnelben, egész hadбban a szelilemeknek, főleg pedig a 
fehér párafedhđk szellemeiben, amelyek a döntő  prilla.-
natban mintha cskugyan kegyeikbe is fogadtak volna 
miniket. Jótékony, mindent elfödő  ködöt bocsátva ránk, 
tőrbecsaló ködöt, mivel azután kezdett csak leereszked-
ni, hogy a harsány kürtszóval bejielentett támadá з  meg-
indult, 1ehe+tđvé téve szánunkra, hagy hal itt, hal ott, 
hol amott jelenhessünk meg váratlamur , 'ide-oda rohan-
gál'va a sziklák között, zsá2yaága'kkal a fekünkön, eleven 
kúszó bokrokká válva, önmagunkat sokszorozvia meg ön-
magunkkad, puskától férfi ппá lett asszonyainkkal és lá-
myavnkkal ... Valamiivel napnyugta előtt szállt fel csak 
a köd, lathatóvá téve a katonákat, amint táborukba visz-
szavonulnak. Halottaikat hátrahagyva a senkiföldjén, 
ügyhogy a sötétség lepe alatt hozzájuk kúsz иa, kara-
bélyоkat, töltényöveket, takarókat, élelemmel teli ta-
risznyákat zsákmányolhattunk. S mindezt anélkül, hogy 
egyetlen embert is vesztettünk volna. 

Aznap este nagy .tűzet gyújtottunk, győzelmi ünnepet 
ültünk. 

Fegyverünket rázva haditáncot lártua цk, győzelmi tán-
cot. Valamennyien jártuk, asszonyaink és gyerekeink 
is. Kintpuas is, mert járnia kellett, neki kellett vezetnie 
a táncot, végtére is đ  volt a fđnök. Mégha közben arra 
gondolt is, ugyan mire az öröm, nem háborút nyertünk, 
mégcsak csatát sem, aprócska ütközetet csak, nevetsége 
hát, hagy ennyire örülünk, ilyen fékeveszett rángató-
zással, eltorzult arccal, r đten a lángok fényétđl, üvöl-
tđ  prérifarkasként, olyanok vagyunk, mint a gye-
rekek, vagy aminek a fehérek mondanak minket: meg-
kergült buta vademberek vagyunk, azok vagyunk, 
igen .. ámde kellett ez a gy đzeleem mégis, mit mesél-
hetnénk különben a rezeгvátuanban .. és egyszer még 
nekünk is szabad örülni, amíg hagynak bennünket .. . 
Mert abban biztosak voltunk: másnap a katonák újra 
támadni fognak. 

De reggel néhány katona jött csak, fehér zászlóval. 
Haíюttaikért jöttek. Estire meg valamennyien eltűntek 
a dоmbhátrcíl 
• Bizonyára azért, hogy visszajöjjenek. Többedлraguk-
kal. Kirttpuas erre számított, ezért helyezett el őrsze-
meket mindenütt a sziklákon. 

De a napok múltak, a katonák ,nem mutatkoztak. 
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4. 

Vinema csak felbtnuáriban érkezett, febrnaá т  utollsó nap-
ján. Vinenia, Kintрuas unokahúga, akimđl szó esett már, 
és akit Ann Riddlenek is neveznek. Nem egyszerre 
lett belőle Ann Riddlle, eldbb Ami lett csak, de igazán, 
nemcsak úgy, лk t mi', hogy a feháre+k elneveznek ben-
nünket, Jack kapitánynak, Sebhelyes Charleynak, Gön-
dör Dokinak, Vineniai egem és igazán Arin lett, s¢a- 
bályszerűen, keneiszjtv'fzzel lеöbYtve, azwtám hagy Tho-
mas le2kész, aki időnként kјlátogatott hozzánk Yreká-
ból, egybegyűjtöílbe a modlokodoat, fdleg az as аmanyodat, 
lányokat, a fiatalokat és a fehérek istenér őd mesélt ne-
kik, álok szerint nemcsak a fehéreké, hanem ugyanígy 
a madоkoké is, meg mindenki másé, rábeszélte, legyen 
inkább Ann, Vinema helyett. Vianema vallóban Atnn is 
lett, nem egyedül, mert annak idején, nemkkor békesség-
ben é1tüank a fehérekkell és fisak a teheneilk köziil l őt-
tünk le egyet-egyet, meg a lovaikat vettük kölcsön az 
istádlótilkbó'l, több lányból ils Vett Mary, Susam;  Siгah 
vagy Eliisabeth. de ők azért, mintha érni se itö іitfént volna, 
továbbrca is ottmaradtak veQümk, іnюdюКоК  at~zonyali let-
tek, moddk gyerekeket szül'tek, néhányat közülük be is 
vittek Yrekába m,egkeresztelmá, de a kivételek egyike 
éppen Vinema lett közühirk, mivel' ő  fehér eаnbetr fele-
sége lett. Frank R dјdlhe-é, a tudós könyveiket  is  Bangató 
ymeka і. kereskedőé, akiitől írná-»odvasnli is megtaamlt, ki-
bodorította a haját, vasáюnapoaзΡiként pedig, ha iistemtlsz-
teietre ment, fűzölt tis viselt. Azután, hagy elkeriilt t ő-
Zünk, Kinhpues ritkán látta csak, egyik-máslik ynekai 
útfaja során, ha RidјсUе-élkhez betért, nagy ha ?Fanikkel 
együtt ő  jött ki hozzánk — minden ilyen aikalomanak 
egyre kevésbé ]M zott madoknak, ,arca valabagy vilá-
gosatbb lett, kikerekedett és máskipp mosolygott; há-
gom fiút szült Frank Ridklle- nek, akik viszont egészen 
modokoknak látszatbak, de azért madakul nem tanul-
ták meg, néhány szót csupán, alig többet, mint a köz-
tünk élő  fehérek ... Igen, az asszonyok, nekik valahogy 
könnyebb a modokságukkal, végtére is a köztidetek való 
férfiak wgyanazlt művelik velük гΡpárгnás-palplanos ágy-
ban, aшkilt mn földrc е  terített álll аtbőrökön smdkbunk ve-
lük műveli, csak bizonyára jobban, hiszen ti mindent 
jobban tudtok nvnálunk, miért épp ezt .rve tudnátok, 
azzá lesznek ,hát, iami az emberik, azzá lesznek a gyere 
keilk is, és ezzel el van intézve, úgyhogy Kintpuas nem-
egyszer gomdodta már, az vonna a legjobb, ha a modokok 
népe nőkből álhia csak, ha mi férfiak elt űnnénk vala-
nпΡiképpen, ők meg itt nnamadnának, gyereket szili a 
férBiaitokna гk, kis Johnokat, Jameseket, Richa:rdsokat, 
ArcblibaIbdekat, mlilérit ne, ha egyszer ugyandlyan iboldo-
gan тing~atják, babusgat{j!ik őket, gügyögi k nekik, mint-
ha kis Kitpuasok, E nnkm i k, ülosak, Winnetouk, 
Csiлgacsgwkok omolnának, vallóban, miért ne, végered-
¢nényben igazuk is van. Vinema niiixndeneseitre így volt 
a hónom kis RiddЛe-ével. 

De azért Kintpuaš megöriilt neki. Mindannyian meg-
öraltünk, amikor Frank Riddle és még házam környék-
beli fehér ember tarsaságiban dóhihon felkaptatott 
Kintpuasék Szent S гјјrctjeihez. Hírekre éhesen vette kö-
rniil őket mivadenkll, majd másfél hónnapja гnolt ,már, hogy 
fenn rostokoltunk, barlangokban, sziКlaodúkbam, nem 
mertünk leereszkedni, nem tudtuk, van-e okunk a fé-
lelemre még, visszajönnek-e a katonák, várnak»e ránk 
odalenn a vdlgyьem valahol, számítva гá, hogy az éhség-
től hajtva majd csak leszállunk. Vagy netin végképp 
megfeledkeztek rólunk? Mert néha csakugyan ádyesnnit 
báttwnk, egyedül voltunk odafenn, csak egymás között, 
m'ntha zaftunk kívül nem is élne ember ezen a földön 
-- amii jó is lett volna. Csakhogy azért tudtuk: ez a 
csened rossz csend, vihar előtti. 

Vinema azonban ijedten nézett bennünket. Szánakoz-
va és aggodalommal tekintett piszkos ruhájú, lerongyo-
lódobt és elzryötöгt asszonуarnkra, lesoványodott gyere-
keimr&re. Köh?cselt a füstt đl, fázósan összehúzta magát 
a ba ~rlan>,лΡunkbaљ  

— Jack. az istenért, mit csináltatok? — Jacknak szó-
lította Kintnuast, de morfokul beszélt. 

— Nemcsak mi, Vinema, nemcsak ml — válaszolta 
Kiantptias. . 

— Tudom, Jack, tudom. De nagy baj van. Nagy baj-
ban vagytok. 

Aztán elmondta, hogy férje és a másik hárotm fehér 
azért jött, bogy küzиetitsenek. Kđatünk és a katonák 
között. JóindudatW v іamnak ilrántum'k, szeretnék a dl-
gunkat a fehérekkel e]trenicbezziii valahogy, békésen ol-
dani meg a viszályt közöütünk, amliértt 51s, ha nirnes el-
len kifogásunk, velünk tölteék az éjszakát a barlang-
ban, hogy mindent részletesen anegbeszékhessünk. —
Okosan kell viselkednetek, Jack, nagyon okosan —
mondta Frank Riiddle is bekapcsoslódva a besz ёllgetésbe,. 
és bár Kántpwasnak nyelvén  volt  már, hogy ti mndii ~g 
olyankor .tanácsolljйtok ezt nekünk, ha el akartok venni 
tđlünk valaamt, ám ¢nekünk mái nvncs  is  semmink, amit 
ndhatnáank, türelemmel és érdekl ődéssel mégіls +végág-
hallgatta. Azt, hogy a Nagy Fehér Atya hallott fel đ-
iünk, vagyis az elnök, mert róla van  szó, kiről is lehet-
ne másrбl; nekünk általában így emlegetik a fehérnek 
az ekmökü•ket, mivel azt a szot, hogy „elnök" hogyan is 
tanulhatnánk meg, ki se t і.ъdnink a szánkon ejteni ta-
tláp, de azzért napaimát illik tudnia róla ne fii n k is, fannyit 
csak, hogy messze-messze napkeleten vasi egy nagy vá-
noš, úgy hirvnják, hagy Washingibon, óbban van egy Nagy 
Fehér Hisz, abban éil a Nagy Fehére Atya, ő  parancsol 
minden fehér embernek, meg nekünk is persze, úgyhogy 
ezért nyomban az Isten utin jön, rá hasonlít Habban is, 
hogy sohase láttuk, lelhet, hogy nincs is,  ti  haláltitok 
csak ki, hogy nekünk azt nnondhassátok, đ  akarja így, 
taі  csak a paramcsátt teljesítitek, ebben is az Isten rotko-
na ... Egyszóvial a Nagy Fehére Atya, magyarázta Frank 
Kiјntpuasnak, tudomást szerzett a történtekr ől és bízto-
sokat küldбtt, hogy velünk békélt köthessen, megesnllítet-
te a nevüket is, Kintpuas többet már ismert közülük. 
Ezután Canby tábofruvokról, a katonák pananasnakáróI 
kezdett beszáln.i: tatpasztait katona, „nagy harcos", de 
tisztességes ember, sokat harccolt az iáidiánok elllen, de 
mindig emberségesen bánt a •legy őzöttékkel, most  is  sze-
retlmé шiođbb befejleznli ezt a hibarút, lehet őleg továb-
be vérontás nélkül; tulajdon ~képpem :nagy ibarátja az in-
diároknak, fiatalabb korában va јІјamikom, ćĐdllen a xiava-
hók dlleui viselt hadait, de 1•egyđzve őket kiállt mell t-
tük, s  késhegyre znеnđ  harcot folytatva a környékbeli 
telesekkel, az Űj Mexikód, kormányzóval, a szenátus-
sál,  s ki tudja kikkel még, végül is szép rnezercvátu іnюt 
verekedett ki a számukra; ilyen ember Canby, varfájá-
ban szerencséik hát, hagy őt nevezték ki paratnosnok-
nak. Hát ágai, .gondokba err ől Kimrtpuas, b%zo'nyixa na-
gyon sok navahát gyilkoltatott meg, hogy évégül is 
megesett a szíve azokon, akik •megmamaidtak közülük, 
ezért aidott vissza egy darabot az elvett földijükb ől, így 
szaktitok ti, ismeijük már iezt, de azért jó lenne, ha 
veишik se bánna rosszabbul, mint a navahókkal, és ha 
meggondoljuk, hagy tábornok, a ,ti táborrnokoitok és mёg-
is  ilyen, hát már ez 9s valilaani. Ha ugyan ágaz orz a sok 
szép és jó, amit  Frank  mesél гóba, :péildáuil gaz, hogy Can-
by megmondta neki, ha megadjuk magunkat, hadifo- 
,olyként kezel midannyklunkat, Hangos Jlirnett és a töb-
bi gyilkost is tehát, nem adLјla ált őket az oregoniaknak, 
valószínűleg messzebb, melegebb tájina vitsteti őket, fi-
hogy. a környékbe telepesek szeme ell' őttt legyenek, 
mindenképpen tollálmi fog vallamпiyen tisztességes meg-
юldást, és hát Kintpuasnak ezt hinnie kellett, ara volt 
szüksége, hogy elhiiggye, mert másiban nini h Јhetebt már. 

Ezért bízott a biztosokban ils, akik mris odalenn vá-
rakoztak ránk Fainchiild tanyái]án. Faxchi Шdtéknél, akik 
ugyanúgy a baráta дnk közé taattoztak, nxnit Sltevemsék, 
Bride-és és Jones ~k, és akiket Hor'gos лmёk azon a  bi-
zonyos napon, ha akkor útјtukon továibb hadaidnak, va-
lószínűleg szintén rneg&lnek. Jim meg a tö'bbiek, akikre 
niost a modakok többsége is hallgatott, s megrnal Đacsol-
va magást, olyanokat mondott csak, essünk el a harc-
ban valamennyiem inkább, semhogy a katonák kezéгe 
jussunk. Mert hogy úgyáls az utolsó szálig mеgбiek 
miket. 

r gyhagy Kintputas csak tehetetlenül saS'ttá гrta kar ját. 
Arról szČlиΡa, hogy ő  maga hđiaba !bízik Canbyben és a 
hiztosatiban. Mit tehetne egyedül, ha a töb!belk ,nem hall-
gatnak rá. 

— Pedig ez a¢ utolsó lehetőség, Jack — mondta er-
re Frank. -- . Ha ezt ehвvlasпtjábak, csakugyan nem tu-
dim, mi lesz veletek. — Еs úima azt kezdte ismétel-

getni, hogy okosáknak kell lennünk. Éls ősorban Kinhpuas-
nak, nnert ő  a főnök. Neki kell a többieket meggyđzrі i. 
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Kliintpuías meg azt fedlíeülte , hogy megtesz nrdíemlt. 
— Nagyon helyes, Jack. Mindlig tudltalm, hogy okos 

ember vagy. 
— Jack annyira Tehet okos csak, amennyane a többiek 

azok. Ezért nem tuídlj a, лvilt tegyen, 'ha nem hallgatnak 
rá. 

— Hal4galtniuk kelii, Jack. Te vagy a fđn k. 
— Jack annyira főnök csak, amennyire hagyják f đ-

nöknek lenni. Csak !amiit ők akarnak, azt akarhattja. 
Hárman voltunk együtt akkor csak. Kett đnkön kívül 

Vinema állt még kis sn .a barlang hej ánatánál. Halban, 
azután, hogy venddégeimk az éjszalká гt nálunk töltödtték; 
hideg köd vett körín benniinket, a töblfie еk mti g odabenn 
voltak. Ezért merészelt Frank és Vinema előbíozakod тi 
gondоlátával. Suttogóra fogott hangon beszélve: hagy 
ha nem, hát nem. Ha a tö љ iek nem akarnak lejönnel 
és mеgadn7 magukat, j,öjjњn le Kintpuas csupádn. A csa-
dádj;áival. Vagy azokkal a modokokkail még, akik 'hdaljian-
dók vele lejönni. 

Csakhogy Kinitpuas úgy meredt ett đl Fгankre és V. ne-
dmána, mintha csak szavukat nem jól értеbte ,vádina. 

— Csak ha mnndeal kötél szakaid Jaak — nvo аidta 
Frank továbbra is suttogva. — Ha má х  гΡnilnldent meg-
tettkd. 

— Valóban, Jack, ere is goa ~Iddlnad kéne —szólt Vi-
rema is tétovány  de közben nem .nézett Kántpuasra, a 
I  бddеt bámulta. De m űjután mégis ránézett, gyorsan le-
kaptta róla tekintetét es Frankme ip шl јantott, ipedlben és 
kérőn, mintha csak azt akarná , mégse folytassa. Mert 
fannyira mégiscsak modok  volt  még, hogy шеg&еzre, 
Kentpuassaíl nem lehet erraal beszélzm. 

Frank ennek ellenére tovább folytatta: —Nézd, 
Jack, úgy gondoltuk, hogy... 

iKintpuas azonban a szavába vágott, mivel tudta, 
mоt mondhat. Mit válaszolfhhatna arra, amiit K г tpuas 
meg se kérdezett: hogy azt akarná Frank t đle talán, 
hagyja sorsukra ía többteket, ha nem akarnának vile 
lejönné, mentse önmagát csupán, ha a anaddakok úgy 
döntenének, inkább harcodnak. J ~јÍjön el tőlük, hagyja 
đket meghalni. Mert erre Frank azt felélhette volna, 
na és, ha Kintpuas velük marad és veleik harcod, ;akikor 
talán nem halnának meg. Ha pedig megíkáridezi ezt, ta-
dáв  még igaza is van. Miivel a miodidkokkad Krntpuasz-
szal együtt is csak 'az tö тiténhelme, mint Kintpuaјѕ  néd'-
kül. És mivel Kintpuas erre csak annyit mondhatott 
volna, hogy Kintpuias egy mondokokkal étis nem akarja 
túlёlná éket, Кintpuas F~ramktđl ezt még zokon se vehet-
te vюkda. Mert ugyan máért kellett volna Framiknek 
tusdia, mit tesz az: tb гzshöz ta гtozгΡili. Hagy a törzs 
olyan, mint egy test, nem lehet fétibe vágr иΡ, neon hal-
hat  meg egyik fele úgy, hogy a másik tovább é4htessen. 
Igen Frank, te nem tudhatod ezt, rein tudhatod, hogy 
ía t&zs ilyen, él vagy hal, Frank, de egészben marad —
ezeket gondolta Kintpuas ezekben a pillanatokban. 
Vagy mégsem, nini, azután kezdte gondolni osu л , hogy 
ide kerülve, elegemddő  ideje lett a gonddlkodásra, most 
gondolja csak, néked mesélve. Neked, aki Kintpuast 
testvérednek nevezed, de akist Kintpuaís nem nevez an-
nak, mert nem vagy mosok és nem értheted meg... 
Mint ahogy Frank sem volt modok, Vitnemra meg csak 
annak szüdetett. 

Ezért szakította đket félbe Kintpuas. Fogan közt szi-
szegve feléjük, hogy eгrđl nem kíván hallaná többet. 
— Ha csak egy szót is szóltok erről még , mimdamnyio-
tokát megölünk, értitek — tette még hozzá fenyeget ően. 

Frank és Vinema meg csak állt és ijedten nézett. —
Jól van, Jack, jál van, erről többet nem szólunk —
mondta aztán Frank, mintha csak gyerekhez szólna. Kint-
puas szemei meg könnyel teltek meg a haragtál és resz-
ketett. Amidért ezt mondfiták, és nem érthetik meg, amit 
mondtak. 

Csakhogy Horgos Jim modok volt, meg a többi gyil-
kos is, mégsem értették. Sem pedig Kintpuas őket. Nem 
értette Jimet, ma sem érti, mit... 

. . akaгhattál,  Jim,  mist akartál, mondd, Jim, te nyo-
morult? Főгök akartál lenni? Fđвбke egy szerencsétlen 
apró népecske utolsó mamadékjának? Еlvezni akartad a 
főnökségedet, ha csak néhány napig is? Utolsó f đnöke 
akartál lenni a modokoknak ? Ezért mondtad gyávának 
Kintpuast, aki élni akart és azt akarta, hogy a modto- 

kik tovább éljenek? Azért mondtad, hogy a madokokat 
Katádba vezetni a hely бbe kerii.l јji? Kinek akartál 'tetsze-
ni igy, mondd, Jim, te nyomeruBt? A szellemeknek ta-
lán, akik ott lapulnak vagy nem lapulnak ott a Sze гut 
Szirtek hasadékaiban, de nem segítenék? Vagy ömd гΡna.-
gadndak csak, miíedbtt meghalsz? Nekünk іtöbbheknek ta-
lán, mdelđtt meghadtuink valaлnemnymem? Vagy a fehёrеk-
nek tán, hadd mondják, hogy bátran haltunk meg? ír-
ják meg az újsággaikban? Nan erre mdrfelénk, messze 
kelettea. Tőlünk távod éd,đk, akik szívesen ejtenék köny-
nyeket értünk. Megtehetik, meg 1  'teszik, nem vagyunk 
az útjukban. Ezt aka ~tad vádna, mondd, ezt akartad 
válnia, Jim, te nydomюrult? ... Vagy mert bevérezted a 
kezed, s úgy véldtedd, nem mdenekiilihetsz, ezért akartad 
volna, hogy veled haljunk? Véres .kezed miatt akartad 
volna a főnökséget is? Azt tartottad, te vagy rá a leg-
méltóbb mindannytiunk közt? Elllenségeket öltén, igen, 
nyilván így vélted ... Mielőtt гqg Canby üzenetet hal-
lottad volna: nem ad át a telepeseknek. Miel đtt úgy 
határoztunk, tárgyaluank, mégha krnegyünk. Mect adkkor 
egyszerre csak, hopp, :kndemüllt, hogy nem kell nkvetQe-
nül meghalnod. Lődttek ugyan a főnökségednek, ám éleit 
ben maradsz. меgúszhatod, igen, miegúszhatj átoik, nтжiéZ 
jobban siettek, :annál ,biztosabb. Ezért  volt,  Jim, nvondd, 
vezért történt így? 

S5iéttetek. Meg akartatok el őznll minket. 
Hájnad előtt indidltatok, miеe бtt még virradni kezdett. 

Egy nappal azután, hogy Vцniniббk elmentek. Mielőtt 
dküldöttsége élén Kfinfgpuas elindult volna a Faiírdbi'l.d-
tanyára. 6öt tјben lopakodva tűntetek el, mind a ti¢emné-
gyen gyilkosok, ahogy tatokban mebesгéltétek. Csend-
ben osontatok a lovaitokhoz, nesztelenül vezettétek el 
őket. 

De aztán sietve nyargaltatok lefelé. Fagytód száraz 
koraпnáхеiгsi podrfedhđket kavaa va a ko гpám lejtőkön, 
lassan sűгбsбdđ  bozótok, midinkább eгdobe átnііemő  fe-
лyđcsaporitok között haladva, csontvázágú fák között 
késđ'bb, kiürített tárú fegyverekkel, fehér rongydlamabo-
kat kötve a puískák csövére. Elkerülve Fakcbiddék 
ramrhát és az ott várakozó biztoeoikat, távon! f ntioszlo-
pokhoz igazodva, egyenesen Canby táborába, a kato-
nákhoz. 

Hogyan állítottatok be, mondd. Mit mondtatok ott a 
táborban? Mit. mondtál Canbynek, Jim, te nybmo гыtit? 

Canby bizonyára csodálkozott is „Jadk kapitányon", 
amiiért ilyen hozzátok hasomlln fiatalokat küldött. Egye-
nesen hozzá, rrem pedig a b torokhoz a Falimchlidd-ta-
nvára. 1'Jgv, ahogy Frank Riddle-ék közvetítésével meg-
áцapodtunk. Meg talán az arcotokon is elcsodálkozott. 
Azon, hagy egyszerre volt alázatos és boosánatkéгб , de 
valahogy diadalmas is. Mintha csók azt mondamátok: 
itt vagyunk, ragyogunk, orrokat kefiresed, tábornok, ne 
keress tovább. 1Уgy néztetek rá, mdih іt akik bdztosak ben-
ne, megörtI az érkezéstekn еk. 

Álághanem örült is és meg is lepődött. Megtudva 
hogy nem küldöttsбgként jöttetek hozzá. 

— Mi csak eljöttünk — mondtad bizonyára, Jim, te 
nyomorult. 

— Hogyhogy csak eljöttete еk? — vonta fel a szemöd-
dökét Carcby valószínűleg. 

— Csak úgy еiјöttümk. Jönnek a többiek  is  maid, de 
rni előre eljöttünk. 

— Elljöttetek, értem — nézett rátok Camdby feltehe-
itőleg kissé gyanakodva már. Meglehet, emnyib đl is meg-
értette: ti vagytok azok. 

— Előrejöttünk, mert... — i mételted alkalmasint, 
Jim, te nvomvorudt. A tö}b иеk meg bizonyára csendben 
álltak csak, gyilkosokhoz ell ően lehajított fejjel, ahogy 
azt Canby elvárta t őlük. Mialatt te arról dadogtál, hogy 
Igen, csakugyan ti vagytok azok, nagyon sajnáljátok, 
ami történt, bánjátok iás, de azért a fehéreknek se kel-
lett volna lesbe tüzelni rátok. Canby meg mintha ér-
tette volna ezt, bizonyára értette; ismernie kellett a 
maga népét is, nem először lehetett baja ilyenekkel 
már, épp elégszer húzhatták át a számításait. Ezért is 
nézhetett rátok csendben; töpreng őn simogatva csíkok-
ban őszül đ  tekintélyes oldalszakállát. Ahogyan Kintpu-
asra is nézett később Amikor Kintpuas nem odlvasott ki 
goaз  szságot tekintetéb ől és arra gondolt: alighanem 
egy bűne van csak, csillagos főnöke a modokok ellensé- 
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géniek. Nagyabb sereg éléi . álfl, hatamasahb K6 јt uas- 
eтál,_ erősebb nála ... Igy л ézhеtе  t rátok i аkkoa, Jim, 
te nyomorult, így ha лlgatva beszédetiteket; hogy üi t уzdjá- 
tok, ti vagytok az okai a viszályn іaik. Itt vagytok, eljöt-
tetek hát, nem akartok •tavábbh várontás okai lemi.. 
. Talán még tetszettetek is neki, Jim, te nyomorult.. 
Igy igy megjlavuká kívánó gyerekek tudnak (tetszeni. 
Canby bizonyára gyerekeknek tartott benntinket, kiszá-
míithatat4an és szeszélyes, nemegyszer veszedelmes gye-
rekeknek is; gyerekeknek, akik egyszer jók, máskar 
rosszak, hol gyávák, hol bátrak, néha mag vérengz őem 
kegyetlenek is. De azért a szíivük jó, néha meg egyene-
sen nemeslelkűek, önfeláldozók. Gyilkosak, igen, asszo-
nyok és :gyerekek gyilkosai is, mégis eljöttek, eljöttek, 
hogy népiiket menjtsék. Vállalva a kockázátot, hogy men-
ten felkötik őket. Mert hát ilyenek ... S kitelhet-e vajon 
ilyesmi másoktál, mint gyerekektől? 

De .azért szigorúan tekintett rátok. Miuetán ainita kér-
ted, Jim, te my+omoгuи, ne adJon az oregouni telepesek 
kezébe egyiIIkteket sem, mindent csak azt ne, mert azok 
nyoanban fe&öt ~vek. > gy beszéltél, mintha nem tudnál 
Canby ígéretéről: hadifaglуokkémt bánik veletek, akár-
csak a többi morfokkal. Valószvníluleg Canbby se szb Шt er-
ről előre semmit. 

— Реd6 megárdemlelnéték — mondta feltehet őleg. 
Kötelet érdennelnétek valamennyien. —Mégis mindent 
megígért. Talán még őszШnbén is ígérte: mégha értetek 
jönnének is az oregoniak, kaltomád megvédelmezniek. 

Mivel annyira megörült nektek. Higgy a háború ha-
marosan befejeződik. Anmyііtгa, hogy örömében elalej-
teht őгizetbe venni tieteket. 

Lehetséges, hogy csakugyan elfelejtette. Feltéve, hagy 
tényleg olyan volt, amlilyennek Frank és Vimennia lefes- 
tette Kintpuas előtt. És іајnіІіiуеваiеК  Kinitpuas fis látta 
később, miikor már szót váltott vele. Ám ha olyan volt, 
amiiyenuvгΡJk te írtad 1e,  Jim,  te nyomorult... Mert hát-
ha csakugyan be akart csapni. Titeket és min кΡlannyiun-
kat. Nem az oregoniaknak átadni, egyszer űen hagyni 
csak, kapjanak el гnindnyájato:l at. Kössék fel a modok 
gyilkosakat .az első  fára, akár a kataтLáii szemei előtt, 
fő , hogy a tábomom kívül törtémlj еаі. Vagy ha így jdbban 
tetszik, vigyék őket Uregonba a kormányzónak, áжt-
tasson . benneteket bíróság álé. Megüzenhette volna ne- 
kik: kaфanái elfandиliak malid. Vagy hogy türelem, ké-
sőbb majd, ha már mi iѕ  lejjöttünk a hegyekből, nеho ~gy 
a hír hallatán meggondoljuk magunkat. Csakhogy ehhez 
szigorú őrizetre lett volna szükség,. azt akadályion i; meg, 
ami épp történt. Vagy talán mégsem akarta volna, hogy 
a háború befejezđdjön? Űgy akart volna tenni csak 
hogy azt mom.dhassa, ő  maid nt megtett? Szökij еetek hát 
vissza mihozzánk, legyetek csak akad a további harc-
szak;  hagy aztán elpusztíthasson mindannytiunkat. Ezért 
lett volna kész felá ФΡdloіzni a katonát  is?...  Neon, nem, 
Kintpuas, aki a fehérből mindent képes elhinni, ezt 
valahogy mégsem hiheti. Még azt is inkálb: jó alkart 
csak lenni hozzátok. Végtére is, elég er ős volt ehhez, 
Kkntpua®nak meg kés őbb úgy tetszett, Canby tábornok 
szeret jónak látszani a saját szemében. Másokéban 
méglnká'bb. ellenáégei szemében is, hogyha teheti. Vagy 

talán azt akarta volna csak, hogy higgyétek, bízik ben-
netek? 

Milyen volt Canby, milyen? Mit alkarhatott? Kint-
puas, a gyilkosa nem tudhatja meg, kit ölet meg tulaj-
donképpen. Soha. Mégha nem is akasztanák föl holnap 
hajnalban. 

Mindenesetre Canby csak a fegyvereiteket vette el. 
De a kezetekеt-lábatokаt nem kötözte meg, nem is zá-
ratott be sehová, hagyta, nm зzkálЈatak csak. Szoliadon 
a táborban, a katonák között. Valószínűheg meg se 
mondta katоnáinak, hagy ti vagytok azok, gyilkosuk 
vagytok; modok hadifoglyok voltatok csupán, lejöttetek, 
e zгetéгtetek, nem akartak tovább harooaii. Ítgyhogy a 
katonák még örültek is nektek, hamarosan vége lesz az 
egésznek, szinte öaszeba ~ átkoztak veletek. Ti is đvelük, 
összebarátkoztál velük, Jim, te nyomorult; szemügyre 
véve sátraikat, lovaikat és nyergeiket, a kék zubbo-
nyaik fényes gombjait. Mindenekelőtt pedig a fegyve-
reinket: új típusú ismétlőpuskáika аt, az ágyúnkat, micsoda 
ágyúk, istenem, micsoda ágyúk, készen a szikláink szét-
lövésére, akkora golyókkal akár a fejed. )i s hozzájuk  mu- 

csoda. pionvpás, лagyszerű  flekók, kemény legéпyeК, ki 
tudna eіlenállnf nekik, ugyan ki, Ji n, te nyixmorulit; 
mirndent elsöprő  rohaniailknaJk, ba tsg Ѓosал  hátbavágó, 
vállvéeegtiető  yigyorgásuknak, kortyintásra fei6ádnyú~tott 
whiiskyg kulacsaiknak. Elvarázsoltan ődöngtél köztük, 
egyszerre voltál boldog és szerencséden is, boldog mert 
köztük lehetsz, szerencsétlen, mert mégsem 'tartozol 
igazán hozzájuk, micsoda igazságta іlamság,  Jim,  te nyo-
murult. Veled szemiben mnimdeneo ејlőtt. Hogy ilyen nyo- 
moгúsáfgos, saтokbašzornbott, végnapjait él ő  törzsbe szü-
lеttél'. Ahelyett, hogy azok közt lennél, akik a vesztére 
törnek. Vesztesek közé születni, istenem vesztesek közé, 
micsoda felháborító igazságtalanság, és egyáltalán: nem 
a nagyobbik sereg tagjának lenni, hanem a nagyobb nyáj-
hoz tartozni, nem a nagyobb hoгdáhaz, a nagyobb ra-
káshaz ... De azéslt boldog  is  voltál: arra gondalиa, hogy 
a kékmundérosok megvédelmeznék, ők igen, ők, ők vé-
denek meg. Az omegontiaktó+l, ha netán érted jbnn ёnek. 
Száтnonkéтпi tőletek Stevenséket, B гmde-ékat, Jom:esé-
kai, a ropogva égő  z:iindlelytetbket. Mindazt, amit... 
amit talán nem i tettetek. Neue, dehogy is, dehogy... 
Mert ahogy erre visszagondoltál, az egész csak rossz 
mo~sz álomnak tűnt. Dehogy .is  öltél meg te Кőzб9 К  bár-
kit, i Jkn, te nyomorult .. . 

igy érezheгttél. Ezeket gondalhaetrtad, nemcsak te, a 
társaid is mind, mind a tј zemmégyen, gyilkosok, többé-
kevésbé: Az alatt a másféfl nap alatt, míg odalenn vol-
tál. 

A•mig csak Bob  Miller  fel nem bukkant a katonák kö-
zött. Bob Milder, aki szmntén a bairituinik volt valamikor, 
csakhogy a barátaink baтátja is volt. Stevemséké, Bride-
éké és Jonesáké. Váratlanul lépett •eléd egy sátor mögül, 
te meg először megörültél, neki, Jim, te nyomorunt, azt 
remé9ted, mit sem tud .a veres dollg аátakтól. Ezé& üdvö-
zölted úgy, mintha semmi se történt volna, s csodálkoz-
tál is, nlfért nem fut a szájea széles rviigyorba, úgy mint 
aizelőtrt. Megdöbbenve nézett rád, sötét фllantásoldkal a 
tekintetében, rád és Boston Cham4eyra, mert ő  is áјур  ott 
volt melletted, azttán valami olyasmit mondott, hogy 
,,Szóval itt vagytok, gazemberek", gyilkosoknak is . ne-
vezett valészínűleg. Ti meg kezdetben esadálkozó képet 
vágtattak, mintha nem értenétek, amire is •gondol, meg 
talán mondtátok is, hogy nem teli voltatok, hallottátok 
Ugyan, hogy többeket megöltek is telepeseik közül oda-
lenn a Lost Kiver mentém, de azt nem ti tettétek. Mire 

Bob  bizonyára azt mondta, ké гdezzé'tek csak meg 
Dick Jonest, a Jones-fiúk egyikét, Ifi voltatitok-e? 
Ekkor tudta meg, hogy Diák Jones éledben maradt. 
Lehetségesnek tartottad ezt különbben, emlékeztél rá, 
ahogy az égő  házból az eтdđ  felé fut, néhány 
golyót küldtetek csak utána, egyiktek talált, utána 
csend lett, nem kerestétek: söté't volt már, visz-
sza kellett mennetek, csatlakoznotok kellett a csó-
nakon haladékhoz. Nem tudtatok hát semmi t őbbet 
Dick Jonesről. Aairól, hogy súlyos .  sebesülten les elvooi-
szolta magát a legközelebbi ranchiig, itt mondta, hagy 
rátok ismert, hogy ti voltatok... — Ti voltatok, ti hiá-
ba ,is tagadtok! — kiáltotta Bob Miller. Meg Ted Hop-
kims és Mike Tucker is, akik egyszerre szintén ott vol-
tak, és akik sose voltak a barátaink, nem voltak Steven-
sék, нгфde-ék, Jonesék barátai sem, legfeljebb Blill Ro- 
gersé csak, BIll Rogersé, akit csupán nem volt okos do-
log megölni, miivel ők, mármint, Ted Hopkins és Mieke 
Tucker, mindig is az ellenségeúmk voltak, Bob  viszont 
most létt az ellenségünk csak. Mert ugyanazt Кјбј toz-
ták maid a hárman felétek: hogy ezért l бgYи  _fogtok, 
úgy bizony, lógni, és ha Canby nem akarna kiadni ne-
kik, lesz ahhoz pár szava azoregoni kormányzónak is. 
Azzal mentek el, hogy ne féljetek, visszajönnek 
még ... Aztán mar a katonák is olyanokat mondogattak, 
hogy lógni fogtok, ha igaz, amit ezek mondanak, mind-
annyian ott hintáztak majd a kötélen. Vége fett a va-
razslabnak, végük a kedélyesen hátbavágó, whiskyvel 
kínálgga*ó remek fiúknak, vége a balЈdogtalan-baldюgsá-
godnak, Jim. te nyomorult. Vége a biztonságodnak is, 
mert nem tudhattátok: nem eresztenek-e éppen védel-
mezđ  tek golyót belétek, nem adnak-e át, Canby tilal-
ma e14enére is, a telepeseknek. 

Menthétetlemüi modokok lettetek új гa, mentheteiлemi.il 
modok lettél, Jim, te nyomorult. Reménytelenül és ki- 
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szolgáltatva modaknak éreztétek m аga4 okot, elllenséget 
gyűlőlő, társaik védelmére szordЈ  б  modokok кΡnak, mode-
koknak, akik kötél hdlyett a végs ő  harcot vála~sztiják. 
És akiken az éjszaka sötétje segitthet csupán. Vagy a 
szellemek, akik  Canby  feliét úgy megzаvaгlták, hagy 
araég a havaitokat is meghagyta nektek. Így araég nem 
hajszoltábak soha a 1!oivalitokat. Széfsebesen nyargalta-
tik il, a hajnal első  sugara odafiemm ért már a csu-
pasz sziklak közt, 1бhalálábaan vhttétek a hírt Kinápuas- 
nak: ne menjen a Fairchli]1d-tanyára, ne tárgyadon a 
b јhztotso!kkaQ, Canby csapdájia az egész, Qreg!onba. akar 
küldeni mјжx dаnnyülunkat, bi"vnösöket és гtatlanakan ki-
vétel nélkül. — Egyetüien szavát se  hidd iii, Jadk —
mondtad, Jim, te nyomorult, és a többielk is egyre azt 
anagyarázták, hogy Canby az életiinket a!karja, el akar 
ipusztítand minden moáoКot, ki akar 5trtan  naJinkеt, 
ezt. ..  

isn ..telték Hoirgbs Jinvék mdnd ~járt lovalikról' ii-
szálh~a. Arcukon azzal ;a hetyke kifejezéssél , amrirQ' 
Kiftpuas könnyen d ј  kérpzеGhе4i , mиΡkémt néztek Canbyra 
nem egészen két nappail el őbb. Kimeriiltin, .mégis szin-
te kaІckllásanálltaik Kintpuas ellett, .de azért sunvítva is 
valahogy, amiért a бglilscsak az engedélye nбlkiml men-
tek eл , meg mintha csak most uitólag énné őkeit egy ki-
csit a félelem szele , e~lvegyiilve az ezt is megúsztuk 
örömével , megúsztálk az oroszlkiibarlangot , igen, meg-
úszták, meet ők 3 [у  nek, fenegyerekek. Te еkintetük clicsé-
rete гt várón sugárzott : mert ők ezért mentek le, mi 
másért is mentek volna. Csakhogy Canby szánndékát ki-
puhatalják Kintpuas meg hitt is nekik meg nem is, 
annyira azonban mégsem hitt, hogy mindeniben rájuk 
hallgatott volna. Várt inkább, .nem sietett, Caziby szán- 
dékával szeretett volna els ősorban tisztában lenmi .. Hagy-
ta hát, hadd menjen csak Vinema és Frank Rkidle a 
Szent Szirtek és a Fairchfild -tanya közönt egyre-másra 
az üzenetekkel. 

Csakhogy a hírek nem vontaik éppen kedvez őek a szá-
mukra : Frank egy naipo'n tudatta velünk , Hуrgbs Jim-
nek és társainak Canby mégsem biztosíthat kegyelmet. 
Elmondta. bogy „a helyzet kissé bonyolult lett, Jack", 
az oregoni kormányzó csakugyan közbelépett, közbelép-
tek mások is, „meglehet ősen befolyásos emberek", a 
gvilkosok sorsa nem egyedül Canbytól függ, bennünket 
többieket azonban továbbra  is  biztosít, egyikünket sem 
érhet bántódás, ha a fegyverünket letesszük Kintpuas 
tehát nehéz helyzetbe került. Igy érezte, Horgos Jim 
és társai számítanak a védelmére , nem hagyhatja cser-
ben éket, mert bíznak benne. Nem adhatja ki őket, 
mé љa gvirlkasok is. mert harcosok is egyúttal, elvesz-
tĐsük, ha mégis tovább harcalmánk, érzékenyen érinte-
ne bennunket ; maroknyian voltunk mandössze , tizennégy 
ember, tizennégy nyomorult gyilkos, nekiink sokat je-
lenthet Legfőképpen pedig Kintpuas törzsének tagjai 
voltak, modokok ők is, és hát .. , de miiképpen is mond-
hatná el ezt neked Kintpuas , más dolog modoik gyilkoso- 

kast kiadуi; arás mintha ti adnátok Ici a gyd4lcosailtdk аt. 
Nekiinti modoжoknalk. Azokat, akik az akkor még nem 
gyilkos Horgos Jknék táborára lesb ől tüzeltek. Spkan 
vagytok, sokan, észre se vennétek néhány gyilkos hi л- 
nyát, gyiikosai •tokat köxmіyen átoйіhatјátоk . Radukazon-
ban szó sem esett, hogyan is eshetett viokna . Ez is bőszí-
tette Kintpuast . Meg hogy az ígéгеtát Canby egyszerűen 
visszavonta csak . Hogy ezúttat is az történik , ami mva-
dig i szokott . Hogy valaki гegígér közitletek valamit, 
s úgy ígéri meg, mlinithha csak ő  volna az íж'dsten, de kб-
sőbb nagyon sajnálpla, semmit sem tehet. Nincs hatalma 
a dolgok felett, nem rá tartoznak . Kire tartoznak hát a 
dioigok nálatok, mondfd, kire tartannak? Mindiegyiktekre 
vagy egyiktekre sem? Mindegyiktek azt hiszi , éppen rá, 
ehsősor>an rá, de amist megpróbál hazzáj п 'kk nyúlni, ki-
csúsznak a kezéből, niinn a síkostestű  halak, fiсба  kolліл Ρ 
kezdenek és a maguk út, іlán haladunak . Kiantpwas sokszor 
énezte ezt így, nemegyszer pedig azt 'is gondolta, ti jál 
tudјátok ezt, ezért tesztek mlitndunitalan igéreteket. Nini 
meggоndólatia iiokat, hanem meggan:doltakat. Arra szá-
mшΡtvтa, hogy ml nem tudliiuk .. , Csakhogy id ővel rájö-
vünk, megtanuljuk. Ezért is etette fel Kintpuas a kér-
dést magának: ugyan  mire  megyünk Canby hármiféle 
ígéretével , mi éraelme a tángyalásoiknak . Mégis levelet 
diktált Vinemának, arra kérve Canbyt és a biztosain, fe-
ledtjük a múltat inkább, baesássunk meg egymás gyil-
kosadnak. Ha Igy lesz, Kinnpuias lennergy, mtdon embe-
rével együtt megadija magát. Vinenia és Frank a fejét 
csóválna : „Nem fog ez menni , Jack, jó benne, ha megéг-
tenéd, nem fog az menni". De szent ili иΡitték ,a levelet a 
Fa сhјLd-tanyára. 

Napokon át vrtuk a vállaszt. Egyre inkább láttuk, 
hiába. Valmszmnűlig mert Canby úgy érezte, hagy iga-
zunk van, nem tudta antit fdlelhetne. 

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

Nagyrésze a máreirusnak is elműt araár ekkor. DélfеSé 
јбтhatott, Sebhelyes Chanleyval tekintettünk le a szak-
lárót . Eközben vettük észre a kis lоvascsapаtбt, felfelé 
kaptatni a ritkás zsályabokrok közt. Eleintn e nem tud-
tuk, mIt gandoljumlk felőliik, támadáš nem lehetett, túl-
ságosam kevesen voltak . De azért K ііітtpuas i+loзzhatta. 
embereit a sziklák !kö тött. Fekete Jim mondta később, 
hagy Canby közeiig, ismerte snár, lorgos Jimnnel együtt 
ő  is lenn járt a táborában. 

Ki~ntpuasnak meg valahogy tetszett Canby ezekben a 
pillanatоkban, m3ліden' іkelőtt a báboпságáért. Mer', ha 
nem is tudott sok mindent, agyvailan'it tudnia kellett: 
szikQáSnk mögül kényelmesin célbaivehe+tjük. Az is, 
hagy földjü'kvesztett emberek sok mindenre !képesek. 
Ezért tűnt Kintpuasnak úgy, hagy Canby valóban il 
szeretné kertlri a vérontást, nem is csak .a ka тonái 
miatt, m iaittunk is valamennyire , némileg talán csak-
ugyan szívén viselte a sorsunkat — furcsa, de Kimnnu:as-
nak, Canbv gyrilkosának, ez még ma is íev tetszik. Vagy 
énner. araért tetszik fav. mert a gvi Іlkosává lett .. De 
ha tényleg törődött, valóiéban miért törődött veliink? 
Тúlságisan rég harcéit volna dilenünk, indiánok ellen 
ahhoz, hogc éne vette vo'lria észre: emberekkel Csatázik? 

Valamennyire talán még szeretett is bennünket. Aho-
gyan gyerekeket, éretlеeіül v2se4kedő  gyerekeket szokás 
szeretni. 

De sajnos beszélt is err ől. Valószmnűleg mert biiszki 
volt rá, nem tudott nem szóim róla . Azt követően, hogy 
csapatából kivált egy fehér kend őt lobogtató kékzub-
bonyos, fellovagolt egészen hоzzánk, katonaarvosnak 
mondta magát, aztán hogy C anby Kintpuassal kíván be-
szélni. Vagy amint mondta: Jack kapitánnyal. Ekkor 
találkozott Kintpuas els ő  ízben Canbyvel, ekkor látta 
eiőször pafaszakállsímogatását Amikor pedig szemt ől 
szemben álltunk egymá`sal , másról sem beszélt szinte, 
mint az indiánok iránti baráti érzésemről. Meg persze 
ígért is mindent, amit azelőtt is ígértek, jó földet, bár 
hogy hol, még nem tudja, en ііјіvalót, ruhát, sok aján-
dékot, úgyhogy Kintpuas meg iás kérdezte tőle, ha már 
olyan nagy a jószándék, miért nem hozott mutatóba va-
lamit, hadd lássák az emberek, ezúttal másról is szó 
van, nemcsak ígéretekről. Ёѕ  ha valóban békés sгándék 
vezérli, miért nem vonul el katonáival , hiszen a modo- 
kik is csak egyet akarnak : békében élni . Miire Canby 
azt felelte , amire Kintpuas kezdettől fogva számított: 
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hagy ő  a katonáitv'aa tutit van-e vagy sem, nean tőbe függ, 
erre ő  Ipamancsot kapott. Hoaigos ЈЈЈлn 1 és társ~airöl is 
csak azt ismetelte el, amit К1nitрuas már tudott, nem 
kezelheltii đket hadifagolykként, a hadseriig map d ké-
sőbb dönt, nхi legyen veliík, ő  a telepesek gyilkolsaimak 
nem ígérhet іbűnbocsánаtot, ezt meg kell ér'tieaniink. Be-
szélt, egyre beszélt csak, Kintpu&s .meg haalgatta. Es 
ahogy á11t is haa1gaitba, Kiuntpuas лvг  dinkább 'az a гcán 
kezdte évezni a Maját gúnyos nzosolyált, szája szegieté-
ben a keserűségét, anélkül, hagy akarta vokia; nem 
tudta nіegáњtani, képtelen volt végeit vetni tgúnyos mo-
solygásának. Meg szinte élvezte is 'valahogy Caalby be-
szédét, kínlódó .igyekezetét, hogy ШΡnántumk való joszán-
déká гt bizonyíthassa. Éppencsak .azt nem tudta Kiaitpuas, 
őszintén testit-e mindezt. Hanгisságát klvkija'-e  igaznak 
fе]!ti ntetnLі  csak, vagy valóban aiz ligazat 'bizonryítgatj•a. 
Ezért gounddlta úgy Kintpuas, kíoód іjon csak tovább, 
csaaárd szándék esetén nnindeaiképpen részdigóit, de 
még ha jiót is akar, ez a pó neki lesz 7b  mindenekelőtt, 
nekiink másadsoтban csak, mert a végén úgylis az tör-
ténik, aaт~it ő  akar, szenvedjen hóit meg a győzdleчΡmért, 
ami végül is az Ítész. Lássuk be, láss& k be, mind-
egyre ezt 'ismételte, luk be, hogy imás megaudás nincs 
— tvagyis hogy az erősebbek Nii agytdk, jásziámdék ide, 
baráti érzések oda, еngedelmeskеdnli nékünk kell, mi 
vaggyusitk a gyengébbek. Ha іреdg így van, mért nini 
mondja ki. Еppen. mert nem akarta k шYnondanti, Kint-
puas ezt akarta hallani Canby szátj'átbó'1'. Lehet őleg mu- 
nél dutrvább formában: engedelmeskedIjetek, kutyák, гü-
hes vörös kutyák, vagy itt dögöztök meg. Mind egy szá-
lig, ahányan vagytok ... Ezt akarta Kintpuas hallani 
tőbe, maga sem ttuld јta, гn :éгyt is. Amikor pedig az eső  
megeredt, eleinte szemerkélve csak, aztán mindinkább 
neki keseredve is, úgyhogy Canby 'ksj elintette, es őbenn 
nem haljtlandó tovább tárgyalni, fKintpuas nem állhatta 
meg, hogy meg ne jegyezze: Miiért ne tárgya7hatn_ánk, 
egyikönki se olvad el, s te jobban is fel vagy öltözve. —
Mert közben arra gondolt, fiaagy nхi egész télen áztunk 
idefenn, fáztunk, kapualtunk, mégis Íitt valgyuinik, ő  meg 
egy kis esőtđl nyomban kész •a a neghátrállá.sra ... Canby 
azonban elengedte 'füle meue ~Ut ezt a megjegyzést, s any-
nyit niomldatt csak: legközelebbn taaálkozónkra sáts чalt ál-
líttat, nem itt fenn, lejjebb vauahoa a két voтдad közőtt, 
akkor miatj:d a biztosok is е1јбnnek, unlжхdеnt mészetesen 
megbeszélhetünk. 

Ott is volt a sáto г  Íreggeke. Ahogy igérte, a senkiföld-
jén, a két vonal között. Csakhogy a kúatanáli is közelebb 
jöttek. Agyúi is ott sorakoztak, csövük fenyeget ően a 
szikl1 inlcra meredt. 6, Mr. Canby, Mr. General szóvaa 
igy vagyunk. Igy már világos, miinek beszéluni. f 

Kirntpuas úgy határozott, nem megy le aznap. 
Déltájban Frank Riddle jött fel. Azzaa, hogy Canby 

odalenn várako гΡzik, meg a biztosok is valaanenn.yien. 
Ktiлtpuas mégis fennima'radt. Miel ~đtt tBementne, üzente 
Frankkel Canbynek, magyarázatot kíván katpali. t őse, 
miért rendelte közellett katbanámt a saiklllafészkii kh z. 

Frank még aznap délután visszaérkezett Canby üze-
netével: ne tulajdonitsun'k a dolognak jelent đséget, főha-
diszállásátt csak azért hozta közelebb, hogy könnyebben 
ta1'álkozhassunk. 

Kitntpuas azonban másnap sem ment le. Ekkor már 
Frank Riddle se jlött. Csak a sá г  állt továbbrra is a 
két vonal között; üres várakozással, hívogatóan. Kint-
puas keserűen tekintett le rá Közben még arra is gon-
dolt, nincs-e igazuk mégis Horgos Yenéknek, meg a 
többleknzk, akik ráfnak hallgatnak. Jotbban rettegv г  a 
kegyelemnek vа15 knszalgáltatoltságtól, mint a haláltol 
MindeneКelőtt Inert fáradtak és csalódattak, nincs Pre-
jük további reménykedésre. Ezekben a napokban kér-
dezte тnagától első  ízben Kintpuia's, elkerülheti-e valá-
baai a mddak-harák, s szabad-e elkerülnie a modokok 
akarata eulenére is. Mert Kintpuas a népét csak úgy ve-
zetheti, hogy népe úthát köveúi .. . 

Két  nap  múlva mégis üzenetet küldött a Fairchild-
Itanу  ,гa. Egy emberévei, akit Csárripás Jdhmnak nevez-
tek és aki 4e'gjobban beszélte a nyelveteket • иalaгn.eny-
myiümk közül. Nem Canbynak üzent, hanem Alfred 
Meachanimek, a b zto зΡok vezetőjének. KintрaЂas ezt a 
Meachamet korábbról is ismerte .már; kогmányhivatal-
nek volt Oregonban, a Klamath-rezervátumban, s ami-
kor ott élelemre meg egyebekre hiába vártunk, több- 

nyk e ő  magyarázkadatt, mentegetőzött, kitett tiírelimre 
bennünket, gyakran látszott is saJta az elkeseredés, 
auraiért kénytelem, s mindig ajira kénytelten. magyaráz-
kodni. Beszéli tehát tudott, ebben nem különbozött 
túlságosam Canbytől, alöszínűleg pedig az akarata sem 
Canby  akaratától, annyi jainduiat azonban fежбtleniil 
volt benne árántunk,  mint  Canbyben. Кinфрuas mégsem 
ezért kívánt vele tárgyalni. Hanem, hagy ne Canbyvel 
'é17Ljen Mrgyalnda, тnel a katonái: közelebb hozatalá-

~val a tábornok megcsalt beuintiinket. Ezért üzente Mea-
áhamnek Klntpuas, hagy vele kíván táхgyaaЖ  Vele meg 
John Faitnеhiddel, a :ranch gazdájával, akt régit bará-
tunknak szamított. Canbyvel' azonban nem és másakkal 
sem a katonák közül, senkivel sem, 'akti. egyeв-гuhát 
hord. Katonákra semmi szükség, a madokők békét akar-
nak. 

Amint Сsámpás John később Kintpuasnak elmondta, 
odalenn a táborban igencsak elcsadáDkaztak. Fejüket 
csóválták, nem értették Kintpuas featéte4eiit. De Canby 
lenyelte ezt a sértést ks. Meacham meg azt tválaszalta 
Kinitpuasn іak, kész találkozni vele a két vonal kört á11ó 
sátorban. 

Ott is volt másna іp. Vinemávaa és Frank R&k dle-leI 
együtt éaikezett. Ott volt Fai'chlild  is,  Kintpuas neki kü-
lön megörült. Csakhogy mobtt keveseit beszélt, Kintpuas 
szemgebe is alig étekintett. Meg a többiekre sem: Csám-
гs Johnra Gőzhajó Frankre és Sebheiyes Chaгleyra, 
akik a küldöttségünk tagjait vdItak. Pedig Fairchild va-
dannikor tényleg jó megivott velünk, emamm kitfogása sem 
volt ellene, hogy ott élünk vele — a magunk földjén. 
Valamennyisre még taván kedvelt is minket. Jelenlété-
tđl valahogy mégy fdflbá ј  o гodtunk; ezért merészelte 
Х intpuas Meachamtőil' útira azt kéтnli, adjanak föildat ne-
künk mégfiscsak a Los1t River tálján, jegy darabkát csak 
a r g7 hazánkból; más segítséget nem Кбг  њk, megle-
szünk a magunk ere јјбbđl is, csak fö'ld'iink tegyen. Nini 
káriunk urnást: ugandlyan Mehetőséget adtianak nekünk, 
mint a többi embernek. — Ez lenne az ig аzѕѓg, nem 
gondoljátok? — fejezte 'be Kintpu  Fairchildre nбove. 
IЈe Faiuchild a föMdire nézett csak. 

Meacham pedig mélyet lélegzett, mintha csak türel-
met kíváaxna szívni magába. Misel őtt elmagуaтΡ ázta vol-
na, hogy a Lost Rhk гem Oregonban van. Ahol Horgos 
Jim és társai megölték a telepeseket. — Vérünk mindig 
ott t imolálana köztelteik és a fehéa7etk között — Jelentette 
ki. 

„Miért csak az ő  vérük?", szіnette utalna KJJatpuas 
kéгdeіni ékkar. A тltán mégis inkább orrál kezdett be-
széMrхі, ha a Lost River mellé nini mehetünk vissza töb-
bé, hadd élhessünk akkor idefenn a Szent Ѕzimtek kö-
zött: ezek a kopár szikbók úgysem kellemek itt senkiinek, 
miёгt ne Mehetne hát itt az оttћh munk. Amiikor pedig 
Meacham száját szóra nyitotta, I хtpaвas csendre intet-
te: hallgassa végig, aztán besz ёІіjen. Мег t ha arra gon-
dol, hagy idefenn elóbb-utóbb éhen +vesznénk, igaza le-
het. Csakhogy nem ígért-e ő  is, másdk is, pár nappali 
előbb pedig maga Caniby üs, éüelmiszeгt, ruhát, minden-
féle egyebet nekünk? Hja tehát nem aka тják, hogy ml 
magunk szerezzük meg mag'amknak 'az élelmet, ha đk 
akaтnatk eltartani bennünket a földünk el4ben, ami 
mellesleg igazán kfil ј  á шm а  mekLink, miért ne hozhatnák 
ide a nеkünkjárákat Nem okvetleniil ide fel a sziklák 
közé, tegyék is a völgyben szépen valahol, majd mi le-
megyiink értük. 

Kintpuas közben a vele szemben ül đk arcát fürkészte. 
Fairchiidét, ahogy mind ehné'lyü ЈЛtebben a esizmá ј'a or-
rát tanullmányozza, Meachamét, ahogy szenn бt szintén 
lesüt:, majd ahogy a kockás .meluényán ekeresztben hú-
zódó arany óraláncásval babrál; Frank Riddle két térdé-
re  kгinyökölve tilt, eleinte csadáikozva nézte Elntpuast 
és némán bólogató társait, aztán a tenyerébe temette ar-
cát; Vimerna nézett ránk csak rimavégiig, m гegfényesеdő  
szomorú szemmel, ajkát harapva. Ahogy pedig Tovább 
beszélt, előre kiolvasna a nemet némaesitgukból, Kint-
puas egyre inkább mosolygott, úgy ahogy néhány nap-
pal korábban Canbyne nézve, akkor hallgatva, most 
rsg beszélve. És ahogy mondlta, amit mondani akart, 
vagy amit nini is akart mondani, keserfisitge fiasanként 
vid•á ns ggá alakult, araaga sem tudja, uraiért, meglehet, 
mert amazok .nem mertek a szemébe nézni. Vagy mert 
igaza lett, mlvii hogy tudta el őre, neon fogak merni, 
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s ettb úgy érezte magát, mintha osak fölülrőp nézsn:e le 
májuk, magasból, mint a kа& n~álkra +a szikia іf&szkéből. 
Mert amazoknak erre mám nem ФΡehetnеik szajnaik, csele- 
keletekkel feiilhetánek mindёssze nekünk, гnégha ez . a 
mhh~ dössze minden üs etgyben. Minden, :mert erő . S ke11-e 
ennél több? Мkért akartok hát m7ndenáron igazságot 
haudnn az erőtök mellé? Minidk vajan? Mért Jobb így 
nektek?. 

Ezt kérdezte tekintetével Kimtpwas t&Tük. Befe ~jеzve 
beszédét. Miután csend lett. 

Meacham csak ha.abb csend után kezdett b еszékni. 
Hogy a fehérek •a moldokdktat fenn a Szent S Мimtеk közt 
sem h+agynák ibékében. Ha ki neon adt k támsa6kat, akik 
a Lost Rlilver ineniti gyilkbsságlokat elkövették. Biтóság 
elé kívánják állítanl і  éket, tömvtény szenlint, igazság оsan 
átétkezni fellettük. Flkkioa esett szó еl& zőг  Haxigos Jimék- 
mő1, első  ízben ezen a találkoгáson. 

— Törvény szerunt bizonyára, Ide nem igazságosan -- 
mondta Kintpuas. — aVLirnclanmyiuКat fe}akasztamák. 

— Gуklkosságéгt törvény szerunt kёќёі jár. Ha bebL- 
zonyo,sodilk, hogy iák a gyi:Lkiasók, fel lis akastitj,ák őket. 

— Bázonyítanú nini kell( semmit. Mindannyian tud-
k,  bogy ők voltak azok. Ik sem taigаdtják. 
Meacham tekintete valóságul ártat'l+annak t űnt ;  —

Akk+ar neon értelek,  Jack.  Mégils mgazságtalamnak tarta-
іnád, ha felakasztanák őket? 

Kkntpwas számított a kémddésгe: — Attá} függ, kik 
ítélkeznének felettük. 

— Erre hivatott bíráik, természetesen. 
— Fehérek vagy imldi. nok? 
Meacham arca kissé megrándult: —Jól tudod, hogy 

fehérek. Miért .kérdezett? 
Kiлфuast azonban nem leehetett ellttérít еni falttól, hogy 

továbbra is olyat ké г+d+ezzeln, amliire maga ls tudda a vá-
laszt: — les ti Vajon kkadjátok-чe a nn+aok népnek azokait, 
akik xnodoik asszonyiokat és gyerekeket igyilkolttak? Hogy 
fellettük mi is törvényt üњessiimk. 

Meacham a fејh t rázta: — A nvdddk nap. törvénye 
neon él többé. Ebben iaz +o~iszágban csak a fehér ember 
törvénye lehet érvényes. .. . 

— Jack i arra gondol, nini a mladokok törvényeire. 
Annakjegyében lármánk cl, ha `i фélkezhdtnénk. Gyilkos-
ságért kötél jár, éhagy magad is mondtad. 

Meacham keze ionét gaz áralán čával babrált. Egy pitt-
lanatig mintha e}đ  is akarta vonna venni óгáј  t, hogy 
megnézze: mennyi: időt vesztegettü лΡk e3 nnáтis f1Ösle-
ges beszáddlel. Fai геćhјi id továbbra is hallgatott, bajuszát 
rágta, Frank elvette tenyerét az arcától, tekintetével 
mintha könyörgött válna Kint;puiasnak, ne így folytassa. 

- Jack . — próbálkozdtt Vinenna közbeszólással. 
Csakhogy Kintpuas nem hagyta szádíából kivenni aszót, 
határozott hangon.. folytatta. Kennényen .és eltökélten, 
mikđzbem mosolya is Qltí'vnt aacárál; arról, hogy gyilko-
~dké~+t gyilkosokat kínál cserébe. Vagy amfit kOábban 
már Canbynek is adánbott: bocsássnunk meg egymiás gyil-
kosaiinak. `agy aytiket vagy másikat, válasszanak a 
kettő  közül.. Ítélet vagy ,xnegbocsáttás, melyiket akarják 
inkább: Annha a vál зsztásma, képtelenek lennének, mást 
is adánlhat: üljtb k törvényt közösen a gyilkosok fölött, 
kerítsék еelő  a snodokok fehér gyilkosait is, állítsak őket 
a fehéreik módok ;gyilkosiéival együtt bíгóság elé. Kint-
puas komolyan beszélt, mégse gondolta, mindljámt koma-
lyan mindezt, leiikesedni is késább kezdett csak :rom-
ddtatáéгt. Odáig jutva, hogy üіњnk törvényt közösen, 
váias5zни  k esküdtszéket. közösen, legyenek modokok is 
az eski dtek között, a bírák meg tisztám fehérek is le-
hetnek, végtére is mi tanulatlan emberek vagyunk, nem 
lehetünk járatosa:k a törvényeitek útveszt őгben, fontos, 
hogy gyilkosok felett ítélkezhessünk. Nem fehérek és 
mQ.dokok, hanem gyilkosok fellett, akasszuk fel őket 
egymás mellé, t-gy sorba, ahogy meg is érdemlik. És mi-
alatt K ntpuas beszélt, vakóbam úgy is kezdte érezni, ez 
kenne a megoldás, ez az egyediili lehetőség, hogy az 
együttélést újrakezdhessük, más kúút nem is }étezhet .. . 
éppen csak nektek is akarni kellene valamlképpen, ti 
pedig... Mert Kintpuas meg be sem fejezte, Meacham 
arcán máris ott vitt a válasz, „Ugyan, Jack, ugyan, hát 
már ilyet ki hallott?", és hát csakugyan, ki hallott va-
jon. Hogy a győztesek. és legyőzöttek gyilkosai együtt 
áldjanak bírösag előtt, hogy a győztesek és legyőzöttek  

közöseл  tiiij ének törvényt fölöttük. Kintpuzts még soha-
sem, annyi b zonyots. B•izonyáma :te SEnu, aki K ntрuašt 
testvérednek nevezed, de •akit Kintpuas nem nevez an -.  
nak, bizonyára még te sexe hanttál, fehér ivarázaló. 
Mondd meg ,Klriitpuasnak, ha mégis ha}liattál volna. 
Mondd .meg, t&tént-e tmár hlyesmn, tudnod kell, mert 
'tanult ember vagy. Am még+ha nenn is tđrtént sohasem, 
attól azётt jó lehet, nem n hgonddlold, fehér varázsló ... —
i'gyan, Jack, ugyan, hát már ilyet Id  thaBlatt? — szálalt 
meg valóban Meacham, miután .az  area  egyre inkább 
olyam tett, mintha fájna neki vallatni, szúrást érézne az 
oldalában, görcsöket a gyamrráhan, pontosan ugyanazok- 

a szarviakkul kezdve, amelуekne Klintpuas számított. 
Aztán másképp fotytaVta: — Igazán okosabbnak hitte-
lék vonna, semhogy ilyyen gyenekséggel hoza+kodjj el ő . 
Azt hittem, veled (lehet beszélnem. 

— Jack is azt hitte. Nem tudhatta, hogy az igazsig о t 
gyerekségnek hívdórok. 

Kintp ~шΡats hirtelen ugrasztotta fdi Meachanvet a helyé-
aől, bй rtetten kergeitte a vért az arcába. De a szarvait 
Meachanr_ mégis halkan mondta ki: — tilts&tek meg 
végre, hogy béke csak akkor lesz, ha távoztdk a szkk-
lák közül — m:omidta erőt véve magán, de tindiud+aittál re-
.mego hangon. 

— Vagy ha meghalunk — fel+alte Kinbpnuas tompán. 
— Ha ez történne, ti akaa+tátok. Magatokra vessetek 

tehát. 
— Nektek lesz könnyebb, ha ezt mondhatjáttdk. 
Erre nem is felelt már. Elindult a kijlárat felé a töb-

bicik dlőttt. Mert közben a többiek ns felálltak, mindaaiv-
nyiaei úgy éreztük, лtn.cs többé ьеѕzёhіІі  уaiánk. 

Kilépve a sátorból, néhány pit ianatra megálltunk, 
egymásra néztünk. Kölcsönösen tanácstalanul, mégis 
másképpen: ők zonno гrúan, stzánalamnnat a tdk intetük-
be;n, magчukkal hitetve el mindem+ekel"ott, hogy mindent 
megtették, mi a kétségbeesés dacával az arcunkon. 
Meacham mozdulatlanul maga ié meredt, a föllet hi-
multa, Fairchild és Frank úgy tekintett egymásra, mint-
ha mindketten a másáktól várnák, tegyen va,iiamivt, Vi-
nema tágrameredt szemmel, mintha nem akarná elhin-
ni, +hogy mi vagyunk azok; emberek, akik közt a világ-
ra eszmélt, akik közt fekátt, akikhez valamennyire még 
minidig tartozott. 

Végül' its ők kiindultak jel. Sártddötten és 'búcsúszó nél-
ktii a lovaikhoz. Aztán Frank néhány l јépés Hután le-
maradt és rv$isszanézdtt ránk, megállásával Viszonyát is 
rákészttetve pár plitlanatnyi várakozásra, egyben pedig 
КSntpua>st is 'leválasztva söntén indulatában leve három 
táхsáról. 

— Hagyd az igazsagat, Jack. Tudhatnád, hagy nem 
arról van szó. Régóta már, kezdett ő'' fogva. 

-- Túl +ostobának gondolod  Jacket.  
— Élnetek kell. Ez most a fontos. 
— Neked talán igen. Meg néha зiyatokn:atk. 
— Dбntened ke11, Jack, s csak egyet d'ö вltheiz. 
— Tévedsz, Frank; tévedsz. Dönteniük a xnaddkaknak 

kell. Nekik kell nnegnvondaniuk, élni alkarnak-e tovább-
na üls. Űgy ellni, éhagy ti akarjátok, vagy meghalni in-
kább. . 

Azzal váltunk  el,  hogy KinrpшΡasnak tanácskoznia kell 
embéreltvel. Megbeszélnie velük, van-e értere a to-
vábbi tárgyalásoknak: 

5. 

„Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak •a 
földnek lakosaival, amelybe bemegy, hogy botránko-
zásodra ne legyen közötted" — hangzottak fel varaila-
nm Blessheart tiszteletes agyában a bibliai sorok, ami.-
kar a fogoly rövidebb. ,id őre újra elhallgatott; ismét 
ivott néhány kortyot, utána percekig nwzdцlartlar..xl 
tilt, fekhelyén előmehaj+olva, két könyökével témdé ге  tá- 
maszkodva, áttát tenyerében nyugtatva, vagy éppe:i két 
kezébe temetve arcát. [Igy, mint az a .bizonyos Ráddle, 
akit gyakran emleget, gondolta a lelkész, .aki a s ~itétsEg 
miatt нлkább következtetett csak az +iavdiám 'tdsthelyze-
tere; stirű, szinte ragadós sötétség szorult a zárka falai 
közé, maga is falkló lett, fekete fallá amilyén csak a 
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bib1iav somok vi'lá гgítolttak: •leiit metán 1beLLtiilrđl fеlhang-
zottak, fénylő  betűlikul is megjelentek a sötétség feke- 

~téјёn, tisztán és сQvashatóan. Töpmengésгe késztetve a 
tiszteletest: „ . . л.ehagy szövets4gelt köss . ", Miért 
vajon? 8 nz'gyan anQt pie1enit, 'hogy „botránkozásra ne le-
gyen közöltted"? Va јf a gaz đslaikosdk IbáQlványimáldatáról, 
barbár és parázna szokósamról van-e itt szó ani ігndössze, 
erre vonatkozik-e a „botrámkazás" csak? L:a ір pangó ve-
szélyére-e csupán a fert őzésnek, amellyél aszóban for-
gó szdkásak a tiszta és xoanlatlan gy ő~tesеQeet fenyeget-
hetik, vagy valamii másгa is egyben? Aгma a zavaró, 
nyugtalanító, vagy éppen „botránkoztató" hatásra, ami 
a Zegyőzđttеk maradékának puszta) jleл•étébőil. fakad? 
Anrál a ]јetnportságukból és megnyaoanorítottság гоkból su-
gárnó, bűntudatott éfbresztđ  lszemgehányásíbói, ami a gyđ-
zelem gyümölcseinek zavairtalam. élvezését könnyen te-
heti leehetetlenné? Valóban? Тgy QenтΡne vajon? Ilyen ér-
telennben Zennének kardozói az dstenii bölcsességna a 
kérdéses sorok? Megkіmélendő  a gyđzeedélmeskedőket 
a bwnљwdait teljességgel értelmetlen utólagos anardbsásá-
tól, annak faelismerésétől, hegy a legyđzöbbek nem is 
térnek el annyira legyđtiбиіktđl, mint amennyire azt azok, 
győzélmiik jogossága tudatának megđrzése érdekében 
liinmi szegetnék, éppencsak —beizanyára a Gond!visel•S 
kifüтkészhaeteblen bölcsessége következtében — a gond-
tüselés fonákjáró kerültek vakimaképpen. Túllolldaláa a 
bibliai szövegnek nos, dáthaltatla гіná és olvasihatatlanná 
válv?a, buЈdomásul nem vеendđvé, annak következteben, 
hagy kiköpte őket az Úr a szájálbdl, 4talán még t бfossá is 
egyben valahogy, aлniért js +lehetsóges, begy a halálra 
ítélt modok főnök IvalQomáiSált nem ás szabadva m е~~hall 
gatnia. Ismét csók mérhetetlen bökѕeaségébđl aiz Urasak, 
+aki gondoskodik аDakról, ai i1knek az ígéret F öaldjélt  ado- 

iyozta, meg kívánja kшnélnti őket nvnnidennemíí za-
vaтó körüQményektđl ... Ám ha a Іhaiákaitélt гvallamá-
sót néni hallgatja meg, mi anódon menthetné meg lel-
két a kárhozattól? Főleg pedig maképpen tehetne eleget 
egy másuk, semmiivel sem kevsbé fontos bihBJaa pa-
rancsnak , miszerint ellen ѕége еinket is szeretntink kell? 
Sze+ressétеk eцenségei-beket, így szóll a parancs, éppcsak 
hogyan ј.s kell az elQenséget szereti úgy, hogy le  is  
győzhessük, és összeegyeztethető-e •vadon a aegyđzés a 
szeretettel. Vagy éeppen mikor szeressük? Gy đzelenz elбtt 
is már, vagy csak gyđzelem után — almikor már meg-
szűnt ellenség lenni. Еs aanhkor soraibóQ már a lelkek 
anenthetđk csak meg, s közülük s azok mimidö~tsrze, a тΡce-
lyéknek sikerül a köгelébe férkđani vaQaamikuppen . . 

Hlessheiart tiszteletes zavartnak, kfsé гtđ  kérdésektđl 
lс&tülzártrtk érezte margát ezekben a epiiQanato Кban. Kö-
vetlkkezésképp egyre inkább szükségét érezibe nyu+gtalanf-
tó mádon meglódult gondolatait fegyelmetinli. Ezért hú-
zódott v l za fngyelđ  alapá]iásába megkönnyebbülten, 
amikor a fogoly tovább faiytaibta. 

— Tánc, tánc, tánc —kezdett (bele fiét elhagyott me-
séjébe újina az indiain —, esténként véget neon ér đ  ha-
ditánc a +tűz körül, napokon át ez dsmétđ&ltitt. Harca''a 
gerjesztőn, félelmet ilaltatón, mámorig, önkívületig, 
összeтagysig. Hongos Jinn szüntelenifl táncot nnditvá-
nyazott, Igy akarta maga mellé áшtan]і  az embereket, 
elvenni az eszüket, felkészíteni đkeit a шodokokhoz mél-
Itó halálra. Késő  éjlszakába nyúlón dübörögtek daabl aink, 
fél fe4icsaptak harci kiáltásaink, nem éppen békés bele-
törődésrđQ üzengetve a lenn táborozó katonáknak. Leg-
fđkoppen Canbynek, aki a jelek szerint ennek еt'еzбre 
sem adta fel megadásunkba vetett eseményét. 

Ezért küldte fel Vliсemát újfia üzenetévél. Kintpuas 
kifehéredett uawkahúga könyörg đ  tekintettel nézett 
ránk, miselőtt mugszólit volna Zavartan és dadogva 
kezdett újra arról beszélni, hogy aki akar, menjen le 
vék és adja meg magát. Amikor pedig Kinirpuas arra 
ernQékeztette, mit mondott neki a іnúlitkog errđl, sietve 
magyaráztta meg: ezúttal Caabby szavait tolmácsolja 
csak . Mire Kinpuas azt válaszo7lba , Caаљynek ezt a fel-
szólitását mégcsak érdemesnek se tartja a többnek tud-
tára adni, egyben pedig Vinemának is megtiltatta, 
hegy el&ttük errđl besziijen. Vagy mindannyian le-
megyünk, vagy nvind fenлnnagadunk. 

- LegаQább a nőket és a gyerekeket küldjétek 10, 
Jack — mondta erre Vinema. — Ókeit a katonák sem- 
miképp se `fogják bántani; remélem ezt elhiszed nekem. 

— Nekik kellene ezt eљLnniük, VSnema. Né ІІkiilünk 
semmiképp sem akarnának lemenni. 

— Nem, mert  ti  neon akаг  átok. De ha Qeküldenétek 
đket . 

— Ha ezt tennénk, inié+гt haaоAQnánk? Kiér1t halnánk 
meg, ha nem értük? 

— 1Jgy akartok érbak meghakfi, hagy đk veletek hal-
nak? — kérdezte vissza Vineaтna nаidu аttól eilcsukló 
hangon. —Miért nem érted, Ja ćlt, hogy ennek semmi 
értelme? 

Kintpues meg јga azt faellelte Sak, hagy đ  egyedül 
bđiá+ba ért bármit is, ezt kellene Vlinеmámiak 2negéгteni.e 
vалiam kétppen. De azért egybehívta a ltörzsi gy űlést, s 
meghagyta az assmonynak, várakozzélt a hattá гozatng, 
mely felđi azonban nem lehetett semmi kétsége: Canby 
mеga~dásna felszólító üzengtéve újiga nem  volt  'a válasz, 
Horgos Jisn és .tócsai pedig még fenyeget őztek is, több-
ször manidták, hogy megölik a fegyvea{lietétel mellett á1-
lбkat, Kintpuas meg nem is annyiira tđlük félt, hanem 
hagy egymás tarkániak ugrunk, esstidk el az ellenség ke-
zétői inkábbb. Vinema megtörten és reményvesztetten 
indult vissza, de a gyűQés ezultái  is  tovább tartott még, 
Hangos  Jim  és emberei ámulónalk mondák К mtpuas+t 
és mindazokat, akik készek tettek volna a fegyvert le-
tenni, Csámpás John Iils az oldalukra árt, keserű  és két 
ségteientii igaz szavakkal emlé+kezteitve a harcosokat, 
hányszor szedtek rá a fehérek eddig ás ankiket, ezúttal 
sem akarhatnak mást, mint t őrbe cskvt benniinket, sen-
kisnek se kegyelmezvie végez тΡni véliink. Kinttpuas körül 
egyre vadabb szavak hangzottak, hosszú éjszakai tánc-
ban kimerült, önmagukból kivetkđzött earcok tekintet-
tek гб, vérerektđl márványos szeannvel. — Nem vagy a 
főnбkiink, ha így beszélsz — hua'gogták il,e  tőbbfelől is 
Kintpuazt, józaлságгa intő  szaплába vágva, hiába kért 
időt, leadd tirgyai]ljoaitovább a biztosokkal, apátba mégis 
megmentheti Horgos Jim és a többi gyilkos életét valla-
an5képpeпn. -- Nem adlak ki Jiam, ave féli — nézetét Kint-
puas áthatóan és te гkintetében megvetéssel Horgos Jim 
felé —, nem adlak ki, ibárar lilyen nagy bapt  is  okoztál. 
Szükségtelen hősiességnek öltöztetni +gyáva>ságadat. — 
Csakhogy ezek a szavak hasztalanul hanigzattattlk el, ment 
ekkor már többen olyanokat is anondta+k, hagy a bizto-
sakkal nem tárgyalni kell, haaieim megölni đket, őket 
kell 4iőrbe csalni, nehogy minket tőт Ρíbe csaзijaavak. Vagy 
inkább baosszút állni raljibuk, amiért mеgkiséreltek csap-
dát állítani nekünk, s axiinden anásért ugyanígy, mind-
azért, amit a feheaektől elszeaivedtiink, elrab it fdldün- 
kénit miandenekelđtt, még néhányuk életét kialtaaii, mi-
elđtt ,távoznánk az örök vadászmez őkre. Kiinitlpuas úgy 
emlékszik, Fekete Jim, a gy611jkosak egyike, Horgos Jim 
fő  szószólója, emlfbette először ezlt, KJintpuas meg, nem 
látva érteilmét a további józanító beszédnek, távozni ké-
szült. Műtsétek le fejeteket, akkor mad tovább be-
szélünk — mondta feláQlva. 

Fekete Ji a azoaaba ~n elállta útját: — Főnököt fđnöknelt 
kell megölni. Ha csakugyan fđnökűnk vagy, megölöd 
Canbyt. fgérd meg, bogy megölöd Canbyt. igé гd meg, 
ahogy megölöd! Kéгj tааálkozöt tőbe, hogy megölhessed! 
— +mondta ünnepélyesen, tekiтntetét nхindnyáj хurхkon уé-
gighordiozva. 

Kintpuas rövid csend után mondta csak, hagy nem. 
Hogy lehetetlen és nem is akarja. De ekkor araár Hor-
gas Jim +is odalépett Kintpuas elé, jó ideje adQl đször nyit-
va szóra a száját. FFgész este álig szdlt, úgy látta jónak, 
ha helyette mások beszélnek. — Ha nem ölöd meg Ca n.-
byt, Jack, mi téged ölük meg — áillt Fekete Jim ol-
dalára. 

— Annyira gyávának vélitek Jaeket, hagy azt hiszi-
tek, gyáva tettre tudjatok kényszeríteni? 

— Nem lenne gyáva tett — mondta Horgos Jinx ma 
gab atosan. — Ott ölnéd mе  valamennyi katonája sze-
me láttára. 

Kinitpuas erre nem felet, távozni akart. m ekkor Va-
lami feiбje repült; becsmérlő  szavalt kíséretében, sér-
tőn és puhбn hullott rá, fennakadva a fején, szenét is 
elfedve egy pillanatra — mielőtt ieráttatta volna ma-
gáтól, amit ősei modok szokás szerint, gyávaságának jel-
képeként hajítottak rá 

Kintpuas egy-két pillanatig szótlanul állt, indulattól 
remegđ  kcezében a rajtos szél ű  fői keлdđvel. — Rendben 
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van, metgdlёm. egvу1öпд, mert úgy allca к+játok — mond-
ta aztán lassan, tagoltan. iie1Stt többeket félrelökve 
íкΡttјіаbоl egyedül m ont volna be a barl ~aaigfba. 

Ld'đnyerési szándékká! engedve at a terepet az is аnétt 
еikezdddđ  eszetveszett etsti táan аnák, rlte az asszonyig ken-
dđ  buta modok szerbautósával kicsikart igémet Ifiagllya-
ként is egyúttal. Faglyakémt a gyávaságtól való féle-
2eпшт+ek, hiszem egy noкlok szemében semmi sem lehet 
félelmetesebb, m+жntha gyávánalk taгt+j ~ák. Gyávának 
lenn± annyi, mint leпΡnondјaniv a mddtakságunkról, mdn-
den modók Іa+urnyilra modok, aun+enn 4Ш  е  bátornak számít 
a többi szemében. Bátorság és gyávaság, хmmdür; is e 
kettő  között egyensúlyoztunk: életünk, é1(h іk fenyege-
tettsége az egyik oldalon, az a szüntelen iill dleléntkez ő  
hálálveszély, ami most ti ivottatok, Eti, a tini tábo гдzб  
katonáitokkal ami ágyúitok félénk nіeretdő  csöveivel, a 
töгbeosal:ásma mindfi!g kész sima szava цΡtdkkáа, de anti 
mшвdYg is megvolt, hotmályba mvюszё  múltVuвík idején, 
sebzetten tá+madó nagyvadban, б]tienséges törzsekben 
testet öltötten csilhodva ki bsl őlünk a máslik oldalon a 
„tirtkold dl félelmedet, nehogy e  többiidlk tmeglássák raj-
tad" félelmetes, de tavábbé+l,ésümlket egyedül vehet ővé 
'tevđ  parancsát, a tféljiіжnk félni 'köbélességét, arai nélkül 
sohase j гuthattunk alfa e1 a kitárt meMél elétek á11ás 
pillanatáig, észre sem réve, hagy éppen egyaurás által 
szított halált megvető  hősiességünk жtгrgitaltásána!k kény-
szeme fard .td ellenünk és teszi fel aem 'isnmerihet ővé a 
ьtilіcs megfontoltság fontosságát, életment ő  szemepét a 
füszái szélben való lehajlásának; elhomályosítva mind-
azt, amit Kttntpuas é gyűlölt, nvégis ktsz tett volna 
vál!Iа]ására. Féltve, hogy támsiai fejébeni világosságot 
gyújthat. Nem annak árán tehát, ahogy a többnek gyá ~á-
nak twmtjзk, nem az sarcára+ dobott kendőtől m+agszeégye-
nítve, hanem mert ebből értette meg igazán azt a má-
morát a ibá tan rágnak, 'ami mad ő1 jiai+nak látását ködbe 
borítja. Vagy éppen. ellenkezől'eg: !tátóbbá teszi đket 
Kјntpuasnál is, előbb értetve meg velünk, +hogy semmi 
sincs rrnár, ami számunkra jó vagy hasznos lehetni, 
semmi amiért +a szépet feláldozhatnánk, nincs miért 
gyávának lennünk: hősködjeik árt magunkat a aalálba 
iпkább, járjuk végig morfok uгtumikat, rajta haladva 
csak +bátrak le+hetünk — akkor  is,  ha ezt a csillagos, po- 
faszaká'lkímogat5 bolondot, ezt a т  lden'ároлΡ jóságos-
nak mutatkozni akaró tábornokot ;  ezt az ígérgetéseivel 
mit sem ígérő  Canbyt gyáván metgö7j+ük. Gyáván ёljiik 
meg, de a báborságunk részekénit még јs, .Canby meg 
hiába hallfa •meg batran, mert mégha el đre tudva is, 
mire készíUtink, fegyvertelenül j кönnve el hozzánk, ak-
kor its csak gyáva tehetne, іbátoesága az erősek gyáva-
ságának részét atkotná, bátrak ani lehetünk csak, veri-: 
ségre ítéltek, halni készül ők. 1r ártatl+anbk ... Artatlа  
nak, •:gin jól hallottad, miivel Kiantpuas a maga dobszó-
tól, harci üvöltéstdl; lábdab+ogástdl visszhangzó sötét 
barlangj+óban másina is gondot, +arra amit tti b űnлΡek 
mondatok, ismerte aszót, tudta amit jelent, megtanulta 
a Vénamát keresztvízre csábító Thomas lelkész beszé-
deitbđl, attól a m zesszavú Thomastótl, aki szint бn a 
biztosok közt volt, találkozácгa készen, készen .a béké-
гбT zengedezni, bizonyar а  csupa jóságból ... igen, a 
bűn, igen, épp elégszer hallott rola Kiaitpuas, csakhogy 
tiétek volt már, gy őztesekként vettétek el t đlünk a 
mé már bűnöšбk sem !lehettünk akkor, mindem btun a 
tiétek volt már, gy őztesekkénu. vettétek el tőltiink a 
bűn lehetőségét, nekünk mindent szabad +már, bárkit 
megölni, Canbyt megölni. Öljük meg hát! Haljon meg 
Canby! Haljon +bele  abba, hogy meg akar minket kímel-
nti 

Ilyeneket gondolt Kintpuas ott a Ibarlangban. мј,előtt 
gondоlataitól kimerülten, jóval a tánc zajának elcsi-
tulása után, elszunnyad volna. 

De ez csak az éjszaka kísértése v'ok. Sötét gandol'autok 
sara sötétben. 

Másnamra ragyogó áprilisi napsugár aranyozta be a 
sziklákat körülöttünk, bogarakat keltett életre, apró 
zöld gyíkokat csalt ki' a repedésekb ő'1, 'játékosan futkt-
rozóvá és szókdécsеlővé varázsolta sápadt-sovány, rosz-
szul táplált gyerekeinket, pezsg ő  fényszi'krákat gyújtott 
tekintetükben. 'Jgyhogy Kizitpuas az ismét egybehívott 
.gyűlésen - ezekben a napokban vagy táncoltunk vagy 
gyűlést tartottunk — megint csak azzal kezdte, hogy  

bár a szíve azt súgja neki, ugyanezt elmonldhзtná a fel-
: lnđknek јagy a szélfék 7s, élni mégis jó, a ha(1á1 pedig 
nagyom rossz és úgyfis tüi hamar Іј+ön é+rtwnik. Elmond-
ta még, ha a harc mollétt döntünk, mindannyian meg-
halunk, meghalnak asszonyaink és gyerekeink is, ne 
kívánják hát, hogy haragjában tett ígéretét me'g!tarts аS 
ha csakugyan megölné Canbyt és a b7+ztosdkat, vége 
mindennek. — Magad is jól tuldod ezq, IЈ 4тn, minek to-
'vább beszélne. — nézett Horgos Jdmre, de am mintha 
csak semmit se érteltt volna meg a szavá(ból. — Tartsd 
meg, amit ígértél — követélte (teli száijb,al. —  361 értesz 
a 'kannyű  szavakbtoz, de mast anáur késđ .— fis a földön 
kuporgó ötvеn-egynéhány féri napsütötte arca tovább-
ra is sötét maradt Kiailtpuas körül. Amiikor pedig fdls иó-
Кtotta harcosait, á1janјаk föl, .akik Canlby halláma sza-
ч  znak, mint аsцnyцtzolr már ezekben a napokban, Kint-
puasntak ismén csak leghűségeselblb embereli maradtak 
ülve. Vagy tucatnyian, ők is inkább azért csak, hogy 
Katpuast meg n.e bántsák, .nem pedig mert nézeteit 
osztották,. nyugodtan йіvі  nvamadlhadnak, gondaltá'k bi-
zonyára, nincs rájhtk szükség, aiiélkütliik is Canby meg-
ölése mellett maradunk. Kés őbb részletesen  is  kidolgo-
zott terviink mellett, amely valójában óbból állt, hogy 
mindenkinek a vele szemben йІё  küldöttet ''keцl majd le- 
lőné, lehetőleg egyszerre és vámatllanul, hagy az áld!oza-
tokn'ak Be  legyen üldeijlük se vé&kezв i', se anenéküLni. 

De énben csak később állapddtumlk meg. Miután Kint-
pwas szamoráan megjegyezte társain vé:gligtekintv г : Lá-
tom, nem szeretitek, már az éltetet és semmi mást sem 
szeretek - majd arr ѓil folytatta, hegy kíиánságu'kra 
kész Caanbyt n тegöhхi. De csak ha feltételeinket sem-
milképp nem hajlandó teljesíteni: ovamulni katonáival 
a Szent Sđtrtek а  бá , földet adni valahol a Lost kiver 
táján, +régi hazánkban, valamint kegyelmet biztosítani~ 
Hargos Jimnek és a tö}bi gyilkosnak. Kérésünket t бb' -
ször is elismételjük, magyarázta Kinti;puas +embereinek 
+és csak ha végképp elnutasítja, nyúlunk fegyverhez. Eb-
be a harcosok is bel'eegy ettek. 

Megöljük-e. vagy életben hagyjluk. most máin Canby-
től függött. 

AnéLkiil, 'hogy Caunby ezt eibre +seijtette volna. Fenye-
getőzni nem kívántunk, kiisarollt igézetekkel mitsem 
érnénk el — ezzel mindnyájan tiisztibain váltunk. Lás-
suk !inkább, kész-e segitteni rajtunk Canby valába л , 
csakugyan olyan jb szándék vezérelli-e, ahogy azt han-
geztatni szereli, vagy pedig anegérd јemli halálát — még-
ha nem is áll hatal бban kérésünket tdllj+esíteni. Mert 
ha így lenne, miért játsza a hatalmast, nü+ért j'átsza a 
jóságast, lövethétne 3s mindјбгt, sokkal egyszerűbb len-
ne... Kintpuas azonban máris halottnak látta Canbyt, 
magát pedig gyilkosnak, modokjamt elveszettekn іék. Még-
is az utolsó pillanatig azt neméite, csoda történik. 

Még mikor odalenn colt már a találkozó színhiiyén, 
szemből szemben Canbyvel, mit sem sejt ő  áldozatával. 

Pár nappal kés őbb. Azt követően, hagy többszöri üze-
netválltás után a tárgyalások d киlgában poaitosaai megál-
lapodtunk. Minden apuóságra kitérve, ahogy az harc-
ban álló felek közötti hivatalos fegyverszüneti tárgyalá-
sok esetében szokásos. Olyan dolgokban egyezve meg, 
hagy, mivel a nyelveteket mi csupán tör уe beszéltük, a 
fehérek küldöttségének tagjait pedig +a miénket egyálta-
lán neon, a tárgyaiásoki két tolmács s lesz, Csámpás 
John a mi részünkről, a fehérekéről pedig Vinema, 
vagyis megint csak 'olyan valaki, aki valamilyen formá-
ban hozzánk tartozik, jobban mondva tartozott inkább. 
Mivel hogy a velünk szemben sorakozó seregben egyet-
len olyan fehér ember sem akadt, s nem is élt a föl-
dön ilyen sohasem, aki a nyeitvLtnket beszélte volna. 
Megáliapodtuгik ezenkívül 'a legfontosabban: valameny-
nyi+en fegyvertelenül érkezünk a megbeszélésre• 

Azon a bizonyos pénteki napon pedig Horgos Jim is 
velünk volt, s még néhányam a gyilkosok közül, i os-
ton Charley, Fekete Jim, nem voltak választott tagjai 
küldöttségünknek, csakhogy Kiftpu+as nem volt képes 
megakadályozni, hogy ott legyenek, v+atószín űleg azért 
ragaszkodtak ehhez, nehogy valamiképpen megfeled-
kezzünk gyilkos ígéretünkről.. Jó ideig csendben ma-
radtak, félrebúzódva kuporogtak a földön, kissé távo-
labb tőlünk, onnan figyeltek minket. 
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Dél 2ss elmúlhatott már, mikor Jim váratlanul fel-
•álit, aіrcán a s+anyi~+bárgyú mcso1ygásával adalbaiíagott 
Meacham 2óvához. Ktis šdeig ácsargоtt csak mellette, 
azután Meacham köpenyééirt nyúlt, amelyet a gazdája 
nemхёg vetett le és dabatt rá a nyeregre. Melegen t ű-
¢ött a nap, a rggh,  hűvös szé2 іlá2Qt, ezért tiis nem 
menitiiiik be a sátarba. 

Mímdamnyian meglepádve kezdtiik Jimet figyelni: 
sbogy a köpenyt a kezébe veszi, rEápoigatja, forgatja, be-
lebújxk, be is gomboljja. iCsadúillkoztumk, de mu Ђattuoik 
is і adta egy kicsit. Mllvei a kgpeny 'bő  volt neki s hos-
szú (is, esetlenül iágatt rajta, mievetségesnek hatott, szá-
munkra 7s valа' nennylre, die a fehérek meg'~inkább an-
nak ta2áltá'k. Egyben pedilg retéiyesne іk  is:  mit akarhat 
ez a kőpenny ei. Hcrgos  Jim  meg élvezte a figyelmet, 
főleg a fehérpkét, grimaszt vágott, somét forgatta, pá-
váskoidva, pe~.kes lé tвΡkkel, láthatólag Meaichamet utá-
nozva sétált előttünk. Aztán Meadhanihez 2ёpett, vala-
mxit mondani próbált. Rettenetes amgolságávad olyasmit 
matyogott, hogy ő  most Meaeham. Vagy olyan ;  nllntha 
csak Meaham :lenne. 

Meachant igyekezetit Tréfára venni a dolgost, nevetett 
hozzá; zavartan, de megkónnyebiilt еn azmerlt a mind 
iњgeriiltebb szóváltás kis ,időre féibeszakаdh t. 

Aztán a kallapjнt üs levette: —Tessék, te!did fiii ezt 
is. Tedd csak föl, s tényleg te lеs¢di Meacham. 

Csakkhogy Jim eltolta a kala рot, egyszerre mosolytalan 
arccoll tekintett a biztosra, komolyan., fenyegét đen. —
Nem idő  még enyém kalap, te ráesdi kncsrt — emelte 
föl uјját figyelmeztetve. Néhány рi lanatilg szúrósan 
nézett, tekintetét vég7gho Інtiozta a delenlévёkön. Нö5vid1  
zavart csendet okozva.Tak nyos csendet, diltl kkal telit. 
Főleg a fehérek között: hagy vadon л  t is alkamhar. Az-
zal, hogy a kalapfdltevés ijedje niég váлsat magára --
me~rt vaiámi ilyesmit akarhatott mondani nekik. 

Amikor pedig megfordwlva ódra adasétáцt Meacham 
lovához, hogy a levetett köpenyt a helyére tegye, Caniby 
egy pillanatra odahaјjlalt Thomas leiikés~hez, látКatólag 
súgott neki valamit: bizonyára, hagy ő  iaz, Hongos Jim, 
aaneninyiben Thomas nemei јлж]mi. Horgos Jiдn, a gyilkos, 
vezető.je a többi'gyilkosnak. Aizután valamemnyieti đsz-
szehajoltak, balogattak, többször is Jim felé néztеk. 
Anélkül, hogy Jimet értették volna. Figyelmeztetését 
a pillanat közelségére. Hagy csak arra гv Г. TLirehnet-
'lentil  és sürgetve. Nem engeidi elszalasztani... Nini ér-
tett~k, nem tudtak o(livasni á ttek бntetéből. Úgy ahogyan 
gini, modokok tudtunk, ahogy Klжá tpuas tudott. És  ahogy 
Kiantpnas szerette volna, hogyha megéтtдk. 

Mégse szólt semmit. Gondcll:ta csak, s nem ils 'el űször, 
hagy szólni kellene. Figyelmeztem o"'ket гvіalаmјikёрреn, 
megértetnfi valiik, nemre készülünk: távozzanak sietve, 
menekii'ldenek;  Gyorsan, lehet, hogy máсws késő . Nem 
mtitha saljnállta volna őket, nem, nem bánta volna, ha 
mind elpusztulnak. Meg a katonák is  inlaid,  rakásra, 
ahámyan vannak. Kintpuas nem 'hóha volna, ha mind 
dlpusztu2tоk. Nini azért, dehogy. Hanem, hogy a népét 
megmentse. 

Ezt a pillanatot mulasztotta el. Uto7!jáгa azon a pén-
teki napon. 

Fénteki nap volt, péntekre t' iztülk aki a tángya1ás nap-
ját Nem is akármn'yеn. péntekre, hanem nagypéntekre, 
árra a napra, amelyen a Jézusatdk feláldozta magát, 
nem is értetek k ѕulpan, állítólag anind'аonyiunkért. 

Csípős reggeli szél rázogatta a tárgyalásra váró sátor 
szárnyait, mi modokok jóval előbb érkezei n; . Kintpua-
son kívül Csámpás John, Sebhe2yes Cbiamley és G őzhajó 
Frank, na 'm'eg lorgos Jim a két társával, dívás nélkül, 
de °lerázhatatlanul, ahogy már szó esett еггбő  , a fehérek 
küldöttsége meg saká вg késett, tüzet gуú јtоsttuаk, úgy 
vártunk rájuk, részben a h űvös reggel miatt, részbon 
mert tanáюskazni tűz kё'гйІ  illik, meg a fü'it kedvéért is, 
hadd lássák, hogy mi nn<бr ott vagyunk. Zsebbe rejtett, 
csđre töltött pnszto'l2yal, amir ől ániitsem sejtettek. Vagy 
talán m'égлis? Mert ahogy egyre csak várbunik, kezdtük 
azt himmn, megneszeltek valamit, vagy éppen közülünk 
értesftette 6ket vallaki a tеrveinkről, nviért ne, ez is 
meglehet, Kintpuas nem bánta volna, hogyha nin' jön-
nek, titokban egy árulónak meg örült  is  válnia. Csakhogy 
ilyen nem akadt. Vagy pёdig nem had2tgattak rá, nem 
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hitték, hogy ilyesmire képek vagyunk, Tebecsül јtek 
bennünket. 

Hosszabbtöprengés után szánhatták rá magukat csak 
az ыullásra, késő  diéleilbtt volt már, amire négus megjöt-
tek. Canby. a kétoldalt hosszan иiecsüngő  ősz pofaszakáil-
'lával, kék egyenrudidsa.n és csillagosan, Meadharn az 
arany óraláncával, Dyar a' helyettese biztatóan kerek 
aтсбјќ 1. Thomas tiszteletes, Frank Riiddle, Vinem'a, va-
lamennyien mosolyogva, teljes létszánvban. Egyetlen 
mosoly volt az egész társaság, féD еФmeгt leptező , néПъileg 
balón .rosszat is sejtő , de megéá`tfдre its festet egyben: ka-
ki a :maga módján mosolygott mégis: Canby ga пdter-
hеКts gre vallón, Meacham türelmesen, Dyar ravaszká-
san és ígéretesen, úgy minit unnak kdei&n  is  +a (Klmath 
rezervátumban, ól!yaaikor is ígérgetve még, amikor mr 
Meacham csak iteihetetlenül széttárta karcfát, külön a 
maga részéről is ígémve, megprбbáll tenni viafamlt, leg-
rosszabb esetben a Klaanabhok éleYmiiszea'készletebai csíp 
le ѕzámnarokra• egy keveset, csakhogy a tiizieknünket to-
rvlább -nyújthassa; Dyar ezúttal is ilyenféle гΡkülönn: go2-
dást sugárózva masoiyga+at felénk, már-már 'huncutul 
hunyorogva ránk a kássé hízott szemével, Thomas lel-
kész égii támogatást ,biztosító, fennkölt mosolya szom-
széidt бgaban. „Mesazemenően" megértő  mosohlyal vet-
tek körii4 bennünket, isniexlt anosбllyal, kiismerttel is. 
Сaavby egy láda szivart vett 'elő, szertartásosan kiibe 
kínálta. 

Néhány percen át csendben knцpaгlogtunkk a földön. 
Nёunán fújtuk a füstöt. 

Azután Thomas tiszteletes összekulcsolta ikezét kon а  
gó fahangján elménk megvi gоѕadбѕбё 'гt fohászkodott, 
kölcsönös megértésért, djáa!karatért. Léie)kment ő  arccal 
imádkozott, már-már őszintéuek itt nit: meglehet, a ma-
ga részérő2 sajnált is minket, bánta tali бn, hogy elke-
rülünk erről a tájrá2, nem vadászgathat a (lelkünkre to-
vább, nem rambdihaitlja. pogány hitünket, pusztithatjj'a 
madidkság'unkat, forgácsonként mind többet fairagva le 
abból, ami vagyunk, Kintpuas nem tudja', ismerted-e 
ezt a Thomast, száraz-sovány arcával sokban rád ha-
sonliított. Utбna Canby következett, harminc éve bajló-
dik az &ndјán,dkkal, mondta, ismeri és megértd őket, .na 
Iám, hajlójuk, gonduta erről Kvntpuas, vagyis hát baj-
nak vagyunk itt, mennyiivel egyszerfiblb !lenne minden 
nélkülünk, nem kellene tovább a fejéit rtörnie, hol i5 az 
a föld, ahová ei vakar vezetni minket, ahhogy ígéri. Szép 
föld? Az a baja csak, hogy nem Шétezik, vagy ha mégu~us, 
aligha szebb a mтiénknél, •miért adnátok nektun'k, ha 
ilyei' lenne... Meachaanet іnár nem is hallgattuk vé-
gig. Szokása szerint most .is a Nagy Fehér Atyáival kezd-
te, hogy őt a¢ Atya mdriden csepp vért ftedtetni küldte 
el hozzánk és hogy a modiokdkat szebb és jobb főidre 
vezesse. ahol majd szép nagy házakban lakunk, lesz 
elegendő  élelmünk, ruhánk, takarónk, Kintpuasnak és 
társaEnak pediig mindezt kétszir is végig kellett hallgat-
ni, először a  ti  nyelveteken, amit úgy-ahogy mégis ér-
tettün'k. azután a magiunkén, Vinema forditásában, vég-
leg megértve, begy md јncs is miért értenünk, ezért is 
vágott Kintpuas Meacham szavába. Maga is 'azt mondva 
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csak, amit már еlёgszem mondott: inem kíivánha alhagy-
nii la modok nép földtét, 'itt adjanak helyet nekünk vagy 
sehol, miért mennénk el innen, rundiig gitt é')tümk, men-
jenek il a katonák Dinkább, anníg i t vannak, úgysem 
lehelt szó békekötésről. Indulatos moiddk Marokhangok 
terеlték Ie Meachan mosolyát, s oldták helyet arcán sá-
padt haraginak, •mélységes megíbánbatt ttgavak: hogyne, 
hisz ők n&a dint megtesznek, többet ds mint 'kőtelessé-
gük. — Beszéljiirik férfiak hnódján, ne úgy, aт lint az ak-
talan gyermek! — kiáltatta váiiaszként Csámppás John 
ügyefogyott fordítására, és a pillanat máris d t vált, 
máris itt van, gondolta Kiutpuas ekkor aiiaditan. Riadtan, 
de mégsem annyira nem akarva már a pillanatot, mint 
amikor még azt remélhette, hogy a küdldöttek meg sem 
érkeznek, már mikor a magukma kent •supannegértés-
mosolyukkal megjöttek, fogyna kezdett a nemakamása... 
Ekkor vette de a nyеregből Horgos Jilm Nleaсham köpe-
nyét, s kezdte el benne nvagát aiiszálmh, visszacsalva va-
lamit мe:acham arcára a mosoly+b б1, megértő  helyett 
önmagának igazat adót: gyardkek vagytok na Dám, még-
iscsak gyerekek vagytok, nagy gyerekek, a égha gyilka-
sdk is, .gyerekek csupán. Nemcsak Meachalm mosdlygottt, 
hanem a többi fehér ás ;  anosolyogtuа ik ml  is,  K!intpuas 
meg külön is örült az elbklázásnak, mégha é tette is a 
fјgyglmеztetést, hogy ami tö гöéndk, nem tréfa csupán. 
Csakhogy Meachamék eg бsmen tréfára vették, íugy 
mint egy bamba arcú modok iidéUTenségét. Egé-
szen felkínált kalap mosolyt fagyasztóan fenyeget ő  
eltoiátsáig, amit követ őenn Canby íygy pilлanftott Jian fe-
lé, mint aki tudja, róla is ibiszёbfink kel ana ~j.d, ha 
ugyan van még nnit tála beszél и  ünk, јDe ,aztán újra csak 
arról fdlytatta, hogy a katonákat •csak a Nagy Fehér 
Atyánák áll hatalmában vizarendéin, ott voltunk, ahol 
az előbb, minden ígérete nélkül a bbljutásnak. Ha-
csak Canby meg nem ígéri. Mindazt. amit Kintpuas t ő-
le kér, követellésével Fis könyörögve, ígéret kcs чkará-
sával kíivánva eleget teremi mddюk népénék tett ígére-
tének, nehogy másképp kelljen betartania, fgérd meg, 
Canby...  ígérd meg, hogy elvonvull:sz ;a katonáiddal, 
ígéііd meg, hogy dVtxnairadhatunk, most ígérd meg, rög-
tön, azonnal... — Ezt ígérd meg, egyebefb nem kérünk 
tđled -- fejezte be Kintpuas indulattál remeg ő  hangon.. 

— Te eiküld katonák! Te adod nekünk född! Nekünk 
beszéd volt elég! Mu nem beszél többé! — hangzott fel 
szava ezután Csámpás J obn fordításában. Így valahogy, 
izgalmában mintha csak ,végképp еlfel јtett volna a 
nyelvetelkеn beszelni, kaabálássai, hadbnászássaii pótdlta 
a szavakét, a rá:nemedő  sápadt iamookat tovább s&paszt-
va. — ígérje meg neki, •tábornok, ígérje meg az ág sze-
relmére! — Meaohaan szava •éles volt, szinte sípal6, sí-
pólóan jelt ad гΡí, pedig Kintpuas egy pillanattal előbb 
még maga is azt gondolta, igéje mag, mégha nem is 
teljesítheti, mégha esze ágában sincs teljesíteni, ígérje 
meg és majd lesz valahogy, csákhogy Macham most ki 
is mondta ezt, ígéгје  meg, tábornok,, íg&ije meg, egysze-
rű, semmiibe se kerül, ígérje meg nekik, ezeknek, el-
végre mi az nekiink bárліt ígérni ... Itt volt a piilia-. 
nat tehát, a jeladásé és a cselekvésé  is,  meg a döb-
beлitелn csodálkozó miérté  is,  az üresen csörrenő  ra-
vaszcsattanást követően Canby tágrameredt tekinteté-
ben, mielőtt a Thomas tiszteletes •letérít ő  fegyver Sebhe-
lyes Charley kezében eldördült volna, megel őzve Csám-
pás Joћn Vinema kezét ől félreütött pisztolyától is, a 
Meachamnek szánt Töves hangjától... Miért?, miért?, 
miért?, ez a kérdés maradt ott C anby szemében, egy-
két pillanatig azután is még, bogy Kintpuas a ravaszt 
másodszar is meghúzta, mert most már mindegy, most 
már be keld fejezni... Miért?, ггniért?, miért?, üvegese-
dett г5 Canby szemére. Pedig olyan egyszer ű, vil5gos 
mint a nap, minek beszélnú . . Nekünk beszéd volt 
ebég — ahogy ezt Csámpás John mondta. 

Elég volt a beszédb ől. Elhiszed, fehér varázsló? 
Kehülő  fegyverünket szorongatva áP_tunk a két holi-

test mellett, két halott volt csak, Meachamnek és Dyar-
aek a zűrzavarban sikertlt eimenekülni, Vinemán аk és 
Fránknek is, őket nem is akartuk volna megölni. Eleget 
beszélek, most már hallgatni fognak. Nem hazudnak 
többé a medokoknak. Nem fognak többé semmit ígérni 
— ilyenkit mondtunk egymásnak Csak azt nem, hogy 
hamarosaei nem is lesz már kinek ígérné. Ahogy történt,  

jöl töattént — monidtuk ehlyett. Horgos Jim Meacham 
háürahagyotit каредmyében ágit, kаia{pjával a fején, Kint-
puas meg lehúzta a- még meleg testér ől Canby ruháját, 
zsákmány 'gyanánt a gyűlölt kék tábornokd egyenruha 
őt illeti meg, úgy is, mint maréknyi anodok csapata 
táboтnokát, úgy is nnünt Canby igyilkosát. És hát Canby 
hallott  volt,  nenz volt szüksége Itöbbé murára, l pedig 
éltünk még, Canby a földiinket mégis elvetne — ha va -
valamvit elvesznek tőlük, csak az élőknek fájjhat. Csak 
az élőknek, fehér varázsló, csak az lél őknek. 

— Csak az élőknek, csak az élőknek — ismétitte egy-
ae a haiál'raitélt rékedbesen suttogó hangján, s ett ől 
Blesshiart tiszteletednek himbelen úgy tetszett, ííj fény-
ben világosodnak meg előtte azok a bi!bliaá szavak, ame-
iyeknek igazi értekтxn t nemтég hasztalanul kereste: „ne-
hogy szövetséget köss annak a fölinek lakosauival, 
amelybe bemégy ...". Ne köss szövetséget tehát, más 
szóval ne kegyelmezz a legy őzötteknek, ne kényszerítsd 
őket, hogy llegyőzöittten tovább éljenek, ne tedd velük 
ezt, mert a vereséget nem viselik el. Ne kegyelmezz 
nekik, légy kegyes hozzájuk Dinkább, szabaditsct meg őket 
szenvedésüktől. Mert bárhogyan iás bánsz velük, te 
bánsz velük csak, ők csúpán a bánás tárgya lehetnek, 
te pedig nem bánhatsz veluk úgy, !hagy ezt ne 'is érez-
zék. Hiáјba adnál meg nekik bármiit, győzbe~ként adnád, 
nekik pedig vesztesként kellene elfogadniuk. Ri;vtd 
ideig úgy érezte, ez a sötétség fekete háttti гén újra vi-
lágíttand kezdő  szavak éгtеЖne, ezért figyelte egy dara-
big csak fél füllel ars indián elibeszélését; arról, hogy 
mikor Canby és Thomas lelkész zsebeit áttkutatták, 
miindkett3jiiknél fgyvert találtak: rövid, rézcsöv ű  pisz-
tolya, úgynevezett d іеsгingeгt, igémetüket tel5t, nlis гe-
гinrt fegyvertelenek lesznek, a fehérek sem tartottén be, 
blizonyára nem azért, hogy a modokokat m еgöijék, eh-
hez tйlѕ gоѕаn is győztesek voltak... Győztesek, igen, 
gondolta a tiszteletis, mindenképpen ebben rejlik a so-
rok értelme. Fbben, mert a vereséget az ember nem vi-
seli él, ámha az  ember,  bizonyárra az ( т  akaratából, em-
ber dllen küzd, szükségképpen csak az egyik fél lehet 
győztes közi tik, akkor viszont unitféle isteni igazság .. . 
és Blessbeart t зΡ sztelеtes itt sátve arra gondolt, lei kill 
vásna a törtérvet végét. Véghgl aаlЋgaгtnia, hogy kezdődött 
el •a harc három nap múlva mazsárág уúkk ttiizével, ho-
gyan rahamozták a gyalogosok, meg-megújuló sűrű  hul-
lámokban a s7iklaerddc, hogyan találtak búvóhelyükre 
behatolva mégis tiresen mindent, hogyan sikerült ne-
kik, Kintpuasnak és niodokj:annak, egérutat nyernii'k a 
barlang rejtett járatnia át, hogyan menekültek tovább 
mély sтiklahasadékok kanyamuliatatit követve, egészen a 
Szent 8zirtekneek nevezett föld l еglciіetgenebb legbelse-
jébe. Mert a katon4knak sem kedvük, sem bábarságuk 
nem volt továl,b iil~ddzni őket, ezen a въ  g m ndiig veleik 
modpkokkaR szövetséges földön a hajszát üovábbfoly-
đa'tni. Röid időre tehát újra nyugtuk lehetett, .amíg 
csak a tenіino indiának rájuk nem leltek.• 

— Ezek a teninak — hngzdtt ezután a tö гténet --, 
Oregonban élnek, északabbra araég a klaanathaktól is, 
valahol a Warm Springs nevű  rezervátumban. Őket fo-
gadiba föi •a hadsereg ncamkeгesoбnеk, folvtassák inkább 
ők a hajszát utánunk, kitéve magukat revj:tikhelyr ől tü-
zelő  fegyvereinknek. E1 is jöttek, zsoDdért, kényszer űség-
ből, •de  talán kedvtelésb ől is; •unaimas és sem_mittev ő  
rezervátumi élet után nyerve vissza az üldözés örömit, 
a nyomolvasásét, .a kúszásit a sziklák közt, a lapakodá-
sét, a lovakon száguldásét, valamint a szabads5gukb бl, s 
a gyűlölet örömét is egyúttal, nem is 4gyanítva talán, 
hogy szabadságunk utolsó maradékáért gyülöln еk min-
ket, ami annyizna a nviémk még, amennyire készek va-
gyunk meghalni érte .. Kintpuas meg, el őlük bujkálva 
és eiienük küzdve, arra gondolt, egyszer a fehérek rrvin-
ket modokokat is más i•nd.üánok elleni harcra fognak 
kényszeríteni, embervadaszatra ktideaiii, s mi majd 
örömmel megyünk. Kirfii е töhvi őket búvóhelyükről, lel-
kesen és vádlalКozó kedvtől űzetve, úgy mint most a te-
ninók, rnacskaingyességged mászva meg szikláinkat., les-
ből tüzeltünk rájuk, lesb ől puskáztuk le a nyomukban 
megjelenő  katonák elővédjét is. Még egy győzelem. rúg 
egy utdis5, de most már nini követte örömtánc, össze-
szorított fogú elégedettség csupán, sápadu gy ű löletted 
teli várakozás a végs ő  vereség előtt, gyertek csak, gyer- 
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tik, most még jöhettek... Fogyltán volt l őszerünk, k 
vaunkat is ekkor kezdtük leiylnd, ! halottszárаz sziјk1 k 
,közt követtük bújkáló egém tunikat, megesett, hogy na-
pókom át egyeblem korty vizet sem ffttumlk. Ereszked-
G~ün:k 1e a hegyekből, j!átszwk ki a katonák éberségét, 
csússzunk át köztük az éj .leple alatt, іa(jánliotta Horgos 
Jim ezekben a napokban, xb!hanja шуtk meg e!g3'  kélt fél- 
reeső  farmot vagy хonchot odalernin, raboljuk ki ókat, 
használj!ыЈk fel megmaradt lov Іaiokat ehhez a vádlalkozás-
hoz, más Q'ehetőségünk nincs a továbbéléshez. — Med-
dig? — kérdezte Kintpuas .öntál. — Mié гt akarsz to-
гvábbélmi, Jim, harcban akartá3 elesni, tessék, nem 
ke11 гá sokáig várná .... — De. Jim a vált vonta csak, 
értetiеndid bámult ránk, valahogy csodálkozva is: to-
vább akar élni, nй  sem természetesebb, hogy lehet 
ilyet kéгdezni ... De mikor a tö!bbség nem állt az olda-
lára, úgy tett, mintha belenyugiadiott volna. 

Május vége felé tűnt el a tábortnnkbál nyo1 Јcadmagá-
val; gyáikostársai közül kефtő  elesett kö2Jben, egyiklak 
meg, Nyúlszájü Tom, összeveszett Jimmel egy díszesnye-
lű  zsákmányalt tőrön. Hűlt helyük vd1t egy haijaialen, 
eleinte azt hh ttük, лгn önkényesem akamjn végrehajtani. 
tervezett vállalkozását. Kihlpuas azomlban mindinkább 
arra ;gondјal гt, mást :akar. Jim, tudja is, hagy mit (tudtad 
a tetves- buta modok fejeddel.  Jim,  te nyomorult), élni 
faléhi, niisiket is, ha keld, annindenekelőtt a ,bőгét men-
teni (a borödet, a koszos b őrödet, Jim, te nyomorult), 
«zért lodujit ei társahival újina a 'katonák tábora fellé. >'Jgy 
gondolva, hagy a pofaszakállas Caniby meghalt ugyan 
Kintpuas golyójától, :ahogy kívánta (te]ijes űllt az áha ј ad, 
Jim,  te nyomorult), na de ott az új pаranсsnјоk, a v3-
rös szakállú Davis tábornak (csiilllagos f őnök ő  is, sem-
mivel sem ken ésbé csillagos -Canbymél, Jim, te nyomo-
rult), vele ás megpróbálkozhat, más volt már a helyzet, 
!többet ígérő . — Rendben van, prábábjátok meg, hozzá-
tdk el Jack kapitányt, hogyha tudd] tok — mondhatta 
Davis Јáтnéket végigmérve, bizonyára megvetéssel  is  
a tekintetében, vagy talán némi számaloa гΡnmal vegyes 
undorral inkább (észrіvettétek?, !lehet, de bántát оk is 
ti, Jlim, te nyomorult), mégis mindent megígért: senkit 
sem ad át közín k a keranányzóna'k, ha pedig az ore-
goniak értük jönnének, katonái гΡnegvédel!meznek (még- 
áLscsa!k .a kékmundérosok, „ van-e ennél szebb, Jim, te 
nyomorult). ívIind!en egyszer ű  volt, minden гvilágos, vég-
tére !is mi a fontosabb: néhány szerencsétlen fammeresa-
lád gyilkosait felkötлá vagy egy tábornok gyilkosát in-
kább. Davis szá вáгa a válasz ahem ([ehetett kétséges, 
elvégre a hadsereg mégis hadsereg, mehet •az oregoni: 
kormányzó :a sáhivatadba; és a Lost RRiver menti gyil 
kosságakat az újságok már nem emlegették, ainál töb-
bet írtak Canbby megöléséről. Nyugodt lélekkel adhatta 
hát meg tábornoki becsületszavát J!imék nek (valami 
nagy és gyönyörű  dolgot, ennyit értettél, Jim, te nyo-
moruit), el is engedte őket, ha eszük van, visszajönnek, 
ezen az ügyön csakis nyerhetetlt. Nyertek Јіmék is, érez-
ték ezt kezdettői fogva. 

Ez adott bátorságot nekik (bátraké •a szerencse, Jim, 
te nyomorult) útnak indulni. Egyenesen a C1ear Lake 
felé, kis hegyi 'tó ez, hogyha nini tudnád, Jimék jól 
tudták, hogy ott leszünk, velünk voltak még, mikor 
megbeszéltük, oda vomu;unk: ott várjuk be a katonáka гΡt, 
ott várjuk be a halálit, vízüfnk legyen legalább, harcban 
akartunk elesni, nem szomjan halni. Jóltáplált katona-
lovakon érkeztek, katonai puskával a hátukon, négyen 
a kilenc közül csupán, Horgos Jimen kívül Boston 
Charley, Göndör Doki és Fekete Jim, gyáиaáguk i1-
lenére pimasz vakmerőséggel jelentek meg ínjra a tá-
borunkban (szuünk ele mertetek kerülni. Jim, te nyo-
morult!), úgy kezdtek cl bPGzélni., mintha a vi цlág !eg-
természetesebb dolgát monndanák: jól bánnak a katonák 
velük, bőven adnak enni, mindent ami kell, jöjjünk le 
bátran. Arcuk ártatlan volt, olyan mintha hinnék is 
amit mondanak, s talán nem 7s hazudtak: Davis tábor-
nok szavait tolmácsolták csalt, Davis meg bizonyára 
nem mondta nekik, hogy fel akarja köttetni Kintpuast 
és társait, akik Caziby tábornokot és Thomas l еlkészt 
megölték, dehogy is mondott Davis ilyet, hozzák e', ne-
ki Jack kapitányt, ha tudják, vegyék rá a fegyver lc-
tevésére, csalják a !táborba népével együtt, ennyivel 
bízta meg đket mindössze, kapva ajjánlatukom. Csak- 

hogy Jiméknek tuldnink kellett, mit akar Davis, mégse 
hiІiették hát, hagy Kintpuas hiszi szavukat, annyira 
nem, hagy mikor $iavtlpuas azt fellelte nekik, nem kötél-
tell a nyakában kivin meghalaii, egyikük sem álilítotía, 
hogy bízni lehet abban, amit DaMi!s nem nvandoitt, mivel 
Kintpuasnak nem ígért ő  soha kegyelmet. Pusztán Ji.-
anék előtt sem, s nem ígért volna ilyet bizonyára akkor 
sem, ha ezt kérik tőle, J•imék meg dehogyis kértek, 
вr idössze (tudniuk kellett, mát akar Davis tábornok. 
Anélkül, hogy kérdezték volna. Mint ahogy  Kintpuas-. 
ajak sem kellett kérdeznie semmit, tudta, hagy tudják. 
Ik meg Kintpuas gondolataIt olvasták ki гtekimtetéből, 
Kintpuas pedig mást is meglátott a szemükben: amit 
elгv'ántak tőle. i'iex j:en ]!e velük, adja köté!1re magát, ál-
dozza életét a népéért, ő  a főnök, ez a !kötelessége. Nem 
efőször !jutott eszébe K ntpuasnak ez, alig öhe meg 
Canbyt, máris erre kezdett gomdoJaná: igy annthetné 
meg csak a menthetőket, ha ugyan msnthető  még vala-
mi vagy valaki, mégsem szólt semmit err ől. Nem mert 
félt .a haláltól, rég tudta, hogy halál Н iа, !akár harcban 
esik e!l, akár kötélen végzi, hanem mert Jian és társal 
ezt várták táli —ártatlanul teгmnészetes, hallkált érdem-
1ő  aaгcátlamsággal. Mégse öltük meg őket. — Kotródja-
!tok, de .rögtön! — kiáltott rájuk Ki гΡnфpuas, fegyvervért 
nyúló társait  is  1eianbve, Horgos Jim !vére modok vér 
volt, s Kintpuas modok vért még sohasem ontott. — Ёs 
nehogy lő távolba kerüljetek még egyszer, máandannyyio-
to!kat lepuffadtunk, твl in a rühes !kutyá!kat — ordítot-
tuk utánuk. Mégsem lett volna szabad őket elmenni 
hagyni. Le kellett volna lőni őket. Mint .a rühes ku- 
tyákat. Mie!lő'tt mindnyájan Davishez mennénk: itt va-
gyunk, tegyenek velünk, amit ajkamnak, kössék fel Kint-
puast kedvük szemcint, ítélkezzenek felette azért is, mert 
Jimet megölФe. Csakhogy akár megölj Jirnet, :akár nem, 
,Kintpuas legfeljebb meagszökhe!tett volna népét ől, Jim 
mády ќra lopakodva a katonákhoz, Kintpuas népe ma-
radni akart. Ott ahol van, Horgos Jámt đl cserbenha-
gyatva is, Hangos Jim útján továbbhaladni. 

Ekkor látta Kintpuas utoljára szabadom Jimet. Utol-
fбra szabad ember szeméve•1. — Mégiscsak te lettél' a 
főnökünk — mondta neki később Kintpuas a hadbíró 
előtt. — Mindvégig te vezettél bennünkeit, Jhm, te nyo-
anoru!lt. — Horgos  Jim  meg nézett гб  a іbаітіьа  szirr*vel 
és nem értette meg. Еs a többlék is néztek rá, mindenki 
aki csak ott volt. Néztek гб  és nem értették meg, nini 
értették, mit akar ezzel. 

6. 

— đ  vгоUt, ő  ölte meg — mutatott Kintpuasra Horgos 
Jim, mikбъben a szokásos módján ezúttal  is  ártablanu2 
bárgyún mosolygott. 

Fort Klambathban, itt az eгđdben, a hadbírósági rtár-
gyaláson. Hónapókkal azután, hogy a kato бk meg-
rohanták utolsó !táborunkat a Clear Lake ,partján és 
szétszórták embereinket. Hannánkét harcosa maradt 
eddigre Kim'tpuasnak mindössze, harminckét éhségt ől és 
fáradtságtбl legyengült embere csupán, halálraszántsá-
guk végül is kimeгültségük áldozata lett, elszántsá- 
gunkbál nem futotta már, hogy együtt maradjunk éis 
utolsб  töltényünkig védekezve együtt haljunk meg. 
Asszonyainkat és gyerekeinket se volt már er őnk meg-
védelmezmi, rövild golyóváltás után nagy részük .a ka-
tomák kezére Ikerült, váratlanul t űintek föl a kékmun-
dérosak, sűrű  bozótosba húzódva tehetetlenül néztük, 
hogyan hajtják  it  đket, terelgetvе- taszigálva hangos 
jajveszékelés közepette: karonül ő  vagy kézenfogatt gye-
rekeikkel, asszonyaink engedelmes megadással indultak 
el kékzubbonyos kísérđisk közt, jajgató sílrásuk inkább 
afféle szertartás volt csak, búcsú a szabadságtól, fö1-
dünk elsixatása, némileg talán a félelem vinnyogása is 
— inkább a bizonytalan jövđtől, az ismeretlentől, sem-
mint  a katonáktól való rettegésé, különösebb okuk neon 
is lehetett erre, túlságosan is soványak, rongyosak, pisz-
kosak voltak. Valamennyire talán megkönnyebbüdbek 
is, enni bizonyára kapnak majd... Ami ezután jött, 
nem annyisa harc volt már, inkább hajtóvadászat: szét-
szóródva bujkáltunk, éles, tarajos sziklák közt, ruháza-
tunkat és bőrünket tépđ  szúrós bazбtasakban, kak egyen- 
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ruhás szakaszok járták keresztülkasul a tó körüli cser-
jés hegyekett, egymással vernar іgve, ki terít le többet kö-
zülünk, szerteszóródva elszakadtunk egyimástól, s nem 
tudtuk, mi történik az elszakadtakkal, itávolról vilssz-
hangzó lövések hangjai értLk csak füleinket, máskar 
egészen közeliek is, olykor hörgések, haláLsikolyok, 
modok átkok, gyđzelmi szitkokkal, dladalröhögsеkkеl 
elkeveredve. Itt is ott is magányos anadak haláldk kö-
nülöttünk, több emzberüітket mégis élve fogták el, né-
hányukat kötéllel, mint a menekül đ  borjakat, mások az 
utolsó ,piцanatbaп, többnyire utolsó töltényeik kilövése 
után, megadásгΡa szánták magukat. Legutoljára arai hám-
man maradtunk: mi hárman gyilkosok, Kintpuason kí-
vül Csámpás John még és Sebhelyes Charley, mh akik 
kegyelemre nem számíthattunk, ,golyó vagy kötél közt 
választhattunk csak; közös sorunk tudatában, anélkül, 
hogy ezt előre megbeszéltük volna, szorosam együtt 
maracitunk, együtt memekültümk, nem tudva, hová igyek-
szünk, lábaink vittek csak minket, nem engedelmesked-
ve többé gondala гtainJĐoak, tovább a maguk útjáл , el-
odázva a halált, félanapakra, órákra, percekre csupán, 
nem engedve, hagy elébe menjünk. Amíg csak a fülünk 
araellett fütуi lđ  •golyók, leveleket sodorva el, .gallyakat 
törve le, egyidejtvleg 6öbbfel ől nem kezdtek érkezni; 
rövid ideig vaktában próbáltuk viszonozni a tüzet, 
több irányba is lőve egyszerre, rendben van, folytassák 
csak így, hamamosan egymást ta ііáll ј  К, gonddlfta Kintpu-
as kajárцsága utolsó maтadványával. Azután a lövlésеk 
elhallgattak, nyilván mert a katonák is rájötek erre. 
Közvetlenül azután, hogy Csámpás John a vállához kap-
va előrebukott, sebére szorított ujjai közül vé гcsnikdk 
csordultaik elđ , 5ebhelyes Charleyval nemén egymásra 
néztünk. — Hagyd, végezzék el ők, ez máх  nem ami 
dolgunk — fogta meg Charley kezét Kintpuas, amikor .az 
fegyverét sebesült torsunkra fogta, Charley nem ellen-
kezett. Nénén és mozdulatlanul laapultumk egy ideig, 
többfeiđl ágak гΡopogása hallatszott, meg kelii várni, míg 
ideérnek, néhány töltényünk még van, kár lenne őket 
elpazarőlmf ... De іаztќn semmi, .túl kimerültek voltunk 
öled, túl ikimerültek meghalni. 

Igy jó, mégis Igy, ahogy töтténik, gondolta Kintpuas 
később. Annikor már nyereghez kötözve Davis tábora 
felé kíséгték. Kintpuas megérdemli a halált, тászolgált 
a kötélre. Nem azért, mert Canbyt megölte, hanem 
mert nem tudta népét a pusztulástól megóvni. Gyenge 
fđnök volt, rászolgált ,a sorsára. Amikor pedig kissé fel-
erđsödött, 'kívlánta is már, bárcsak sorsa miel đbb betel-
jesülne. Egy ideig úgy hitte, nem  is  kell rá sokáig váT-
fia, neT ismerve minden szokásotokat. 

— Ó volt, đ  ölte meg — mondta Horgos Jim Kintapu-
asra mutava. 

— Ö volt, ő  ölte rezeg — mondta Boltom Charley 
Kintpuasra mutatva. 

— Ó volt, ő  ölte meg — mondta Göndör Dok 
Kintpuasra mutatva. 

— đ  volt, đ  öllte meg — mondta Fekete Jim Kisritpu-
asra mutatva. 

Egymás utóm ielentek meg, rendre felvonultak a Lost 
River menti gyilkosok, mind a kilencen. Tanúként vá-
laszoltaik a katonai ügyén kérdéseiтe. Híven feladatuk-
hoz, rábizonyítani Kintpuasra, amit sosem tagadott, 
pusztán a nagyobb ünnepélyesség kedvéért szerepeltek 
hát: Meacham mellett (arany óralonca most is ott fitye-
gett a mellényén), Dyar mellet (szemében ezúttal is 
Tejtett biztatás csillant), Fr ank Riddle mellett, Vine-
mát, mint Kintpuas rokonát, megkímélték ett đl a köte-
1P.sнé£tő , fordítóként volt jelen a tárgyaláson mindössze, 
ez alkalommal egymaga töltve be azt a tisztet. Csámpá5 
John, akit sebébđl időközben gondos ápolással kigyógyí-
tottak, vádlottként nem lehetett tolmács is egyben. Jöt-
tek a tanúk, egyik a másik után, esküre emelték a kezü-
ket, csókolták a Bibliát, Horgos. Jim és társai is, annak 
ellenére, hogy nem éltek keresztény hiten, „esküszöm, 
hogy az igazat és csauk a tiszta igazat mondom", mond-
tk a nyelveteken majdnem hibátlanul, legtöbbjük a 
szavaitok helyes sorrendje ellen sem vétett. Igazat is 
mondtak, csak a tiszta igazat, mindent úgy, ahogy tör-
tént, szinte hajszálra ugyanazokkal a szavakkal is, va-
lбszínűleg azért csak, hogy a hadügyminisztériumba  

(vagy hová?) felküldött jegyzdkönyv mkіёii testesebb le-
gyen, tekintve, hogy a tanúvallonzátsok szövegének Leg-
alabbils ami a terjedelmet illeti, végeredané пуben a 
védđbeszédeket  is  pótolni kellett. Erre azonban legfel-
jebb Riddle vallomása lehetett volna alkalmas, ameany-
nyiben gaz ügyész kérésére a bíró, Frank egy gyanút5mak 
ígérkező  félmondata után, le nem inti és sietve ii nem 
bocsátja. Frank mosolyogva meghajolt, távozott a tanúk 
padjából, de az egyik székre ülve továbbra is mosoly-
gott, végig a tá іrgyalás során, Kinrtpuasnak meg, ahogy 
rátekintett, egy id ő  olyan érzése támadt, mintha 
tükörbe nézne. Eleinte nem tudta, aniért; azután értette 
csak meg, hogy vádlott-+ténsara, Sebhelyes Charleyra 
és Csámpás Johnra tekintett: animdkett đjük arcán 
ugyanaz a mosoly  tilt,  akarcѕak Fгankén, ebből jött rá 
Kintpuas, hogy maga is így mosolyoghat. Ett ől kezdve 
csak Frankra nézett. Еs ahogy elnézte Franket a tar-
tássá vált, máT-szzáт  arcára merevedett masdlyával, egy-
re inkább ráébredt, ezt a mosolyt Franktól tanulta, jóval 
előbb araég, időnkénti beszélgetéseink sarán, majd pedig 
maga is használni kezdte, vele nézett Canbyre is, vele 
szеmlélte ígérgetđ  igyekezetét, Meacham ékes+száló türel-
mеsségét, vele hozta őket ki a sod гwkbál, s magát  Its  
egyben, és ahogy Frank mosolyát Frankre tükrözte, az 
jutott az eszébe, valamennyi jelen'lev đ  közül  Frank  érti 
csak i!gazám, ami történik ...igy mosolyogta végiig Kint-
puas az egész táтgyalást, znosdlyg:ott mindenen, els đsom-
ban a többfiek komolyságán, külön azon, hogy vléd őket 
nem adtak mellénk, éppen csak kérdezhettünk a tamúk-
+tól mi is, ha ugyan volt mit kérdeznünk. Többnyire nem 
volt,  Davd Steward katonai ügyész vitte a szét minde-
nekelőtt, đrnagyi rangban. Vádbeszédében buzgó volt 
és harsány, szája hosszam és feketén tátogott fels&ajka 
mentén keskeny sövényt képez đ  nyírott bajusza alant, 
úgy besze]rt, mintha csak nerclétez ő  ügyvédeimlk várható 
védđbeszédét is előre megválaszolná: SогSSal, Gondvi-
seléscsel. Igéret Föydjével b đségesen megtűzdelve, 
Canby tábornokot és Thomas lelkészt dicsérte, olyan 
embereknek mondta őket, akik mindig is az imdiándk 
javát akarták, élettik folyamán számtalan tanújelét ad-
ták nemes lelküknek, amirđl nekünk is hallanunk kel-
lett, észrevеnвнiвk felénk sugárzó jóindulatukat, ezért se 
létezhet hát számunkra semmiféle ment ő  körülmény. 
Ugyanezért nem lehet sem holmi hősies elsző  tsбgnalk 
•eltiintetni tettünket, sem pedig indokolt és érthet đ  két-
ségbeeséssel megm•agyará гmd, vágta oda képzeletbeli el-
lenfelének, mielđtt aláváló orgyilkosoknak nevezve min-
ket, a legsúlyosabb büntetóst kérte volna mind a háт-
munk fejére. Michael O'Connor hadbfró-ezredes, a ka-
tonai bfгбság élnöke közben ceruzájával játszott, aroa 
egy-egy kfvülrő2 behallatszó hangosabb kalapácsütésгe 
Időnként meg-megrándult -- kinn az er đd udvarán 
ácsolták már az akasztófákat. 

Kintpuas változatlanul végigmosolyogta a hosszú 
beszédet, továbbra is Frankre tekintett, mindössze ak-
kor vette le róla tekintetét rövid id őre, s komolyodott el, 
amikor a bíró feltette neki a kérdést, kíván-e az utolsó szó 
jogán szólni. Mert erkkor úgy érezte, mégiscsak monda-
nia kellene valamit, annyit csupán, hogy az ítéletet, 
amiről nagyom is iól tudia, mi lesz. akkor tartaná csak 
igazságosnak, ha nem azok ítélnének felette, akik ítéi-
nek, nem ti, akik legvđztetek benntinkett és ha Horgos 
Jimet és társait is elítélnék és fel:alkasztanák, meg még 
azokat is, akik a asecsеmđt kilőtték az anyja kezéből, 
meg még ... és ahogy erre gondolt, érezte már, mégse 
tudia elmondani, amit szeretne, aztán újra Frankre te-
rcintett, Frank most nemcsak mosolygott, hanem mintha 
legyinett volna. Ekkor mondta Kintpuas, hogy nem kí-
ván szólni. 1;`s a másiak kett ő  ugyanezt mondta. Mert 
hogy minek, elmondtuk mindezt, Kintpuas mar akkor 
mindent elmondott, mikor Cambyt lelőtte. Minek beszél-
ni, ha holnap meghal, bár a teste harmadnapon feltá-
mad, titokban ássák ki a frissen hantalt sírjából, Yreká-
ba viszik az éi leple alatt, hozzáért ő  kezek bebalzsamoz-
zák, tízcentes belépti díi ellenében vásárokon mutogat-
ják majd, nagyérdemű  közönség, tessék belépni, tíz cent 
mindössze, gyerekeknek és •katonáknak öt, ire az or-
gyilkos Jack kapitány (nem kell félni t őle, nem harap 
már), eredeti nevén K хttpuas, utolsó törzs đnöke a 
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modakoknak, aki szerette népét, de szívesen s¢ere феtt 
volna titeket is, ha hagytátok volna. De ez már a¢ át 
kokhoz tartozik inkább, mivel a legy đztttek számára mám 
csak az átkok maradnak. Egyedül az átkok illenek a 
legyőzöttékhez, nem gondolod fehér varázsló? 

Halld hát a¢ átkokat  is  Kimtpuas néma ajkáról. K6nt-
puas jogos modak á гtkaгiгt, mert bármennyire tudja is 
Kintboa, hogy győztesként mi modakok se lennénk 
jobbajk nálatok (nem mert rostszak vagyunk, hanem, nyert 
győztesként nem lehetnénk jók), átkai mégis jogosak, 
jogaik a legyđzötteknek lehetnek csupán, jaj ndkikk hált, 
mert jogaik vannak. Jogaik az átkokhoz is, egyedüUi jo-
guk, amivel élni is tudnak. Meg a j бslatokhoz  is,  mivel 
Kintpuas á гtlkait jóslatnak is veheted, féllábbal ideát 
van már a hadád birodalmában, honian tudhatnád, 
nincs-e b гtákában nnáх  s a jövőb еelátás képességének. 
Ezért szolhat arról igy, miképp él tovább halála után, 
nem is csak a száraz élettelen testét anagáb'a záró üveg-
szekrényben. Hanem máképpen is, mert ont md ~okok és 
a többi nép, amely eltttetek lakta ezt az o гtSzágot, vala- 
memiyien továbbélünk majd. Nevekben is megbújva, 
hegyek, völgyek, folyók, tavak nevében még a városai-
tak nevében is, kelett ől nyugatig, végig ezen a földön, 
Alleghany, Appal•ache, Arkanxsas, Chicago, Dakota, Ida-
ho, Manhattan, Massachussetts, Mi waukee, Minesorta, 
Missisiippi, Niagara, Ohio, Potomac, Tennessee, Tuscalo-
osa, mindezek a mti szavaink, bármennyire is dlfeledté-
tek, vagy elfelejtitek ezután, ezeket a neveket n цΡii hagy-
tuk rátok, ezek a szavak valamit jelentettek fis, nemcsaík 
az volt a dolguk, hogy nevek legyenek, jelzéssé lefoko-
zott blabla szavak, amelyeket kimondva hogyan is jutna 
eszetekbe miránk gondolni. De azért ránk  is  gondoltok, 
akartok is miг  n'k gondolni, eleinte büszkeségtől dagad-
va, amiért legyőztetek bennünket, :rólunk mesélve min-
denkinek, gyerekeitek meg eljátszók, amit ti módunk 
meséltek. tarka tolldíszeket biggyesztenek maid a fejiik-
re, így jaiszanak el minket, a halálunkat mindenekel őtt, 
halálhörgést utánozva terülnek el, képzelt golyótól talál-
va asауј  .k szét a karjukat, vonaglanak a földön, ti meg 
rájöttök, hogy ez kell nekik, .gyárakban, sorozatban, 
készítitek maid •a tolldíszeket és a tarka, rajtos ruhá-
kat. taг-kálbba'ka гt. mint amilyeneket valaha is viseltünk, 
boltokban őгusítfiát* đket. p&nzért, ahogy szdktá гtdk. 
Le is írjátok a rólusrk szóló meséket, könyveket írtok 
magatdkrál Ls rбlumk. könyveket arról. milyen hősök 
voltatok az ellenünk folytatott háborúkban. micsoda 
bombás fickók. belevaló gverekek, na meg kicsit arról 
is, hogy mi is hősök voltunk, de azért megérdemeltiik.. 
hogy hallomra főietek minket és rezervátumpkba t іrel-
jetek, elkerített területekre. ahol úgv élhetünk. ahogy 
szerintetek élni szeretünk. és alh кrvá ti időnként látoga-
tóba jöttök. mi meg felöltjük toidiszeinket. ml  modo- 
kok is. pedig sose vi~scitük őket. felcicomázzuk maisun-
kat, haditámera perdülünk. gv đzelmi táncra gv~zelem 
helyett. kevéske iaprón€nz feikben liól száraQl ~ nztк~k_ és 
amh Pnn l  is foln'iosabb. elevenen is lá:thatiátok аaika+. 
akпіkr6чl folyton me~ éltek, mesét hallgattok vagy olvas-
tak. Mert továbbra is írtok maid rólunk. s í:rmak rólunk 
olvandk iis..akik élétükben eleven •indiánt sohase láttak. 
s rólunk szólnak marid a mozgó kénetteik is, mert ti már 
éo' is annyi mindent kitaláltatok. miért •ne találih,ait-
nátok hát ki. hogy a kémek megrnozdulianak. Еs ezeken 
a kémeken megüt ezek mi leszünk. t оllasan és Tóhálton. 
golvózámлrban szá јgul'dunk marid. s bukfetnc~ümk le a 
lovainkrhl, ismét csak az örömötökre. úgy kell a nizkos 
és véreskezű  vladembereknek. De aortán megválto ггnak 
a kiinvvek, meg a mazgö kének is. mindinkább ii le-
szünk a hősök csak vagy éppen ѕzereдcsétlen üldözött 
emberek csunán. a мΡak akik valójában vaigvumk is,  ti  
Pedig alia,snk és á đ nnkok lesztek, mindioibban hasomlí-
tanп  foat•ok önmagatakr а  •— mert akik ezeket a könvve-
k~+ friák és a m лzgó képeket snk 'évveil utáвatоК  asi-
náliák, úgv tud~áЈk maid csak  161 érezni marniikait b•a 
minket sajnálnak és ha •аnбákat leköpik, ha jobbnak hi-
hetik magukat náluk. Ezért siralmak minket és a sza-
badságusLkat. Amit irigyeltetek és elraboltatok t őlünk. 
Elvettétek, mert nem bírtátok a látványt elviselni, nem 
tudva, hogy nem lehet a tiétek. Nem lehet, mert túl 
vagytok rajta, anéd!kü1, hogy észrevettétek volna, arp- 

ranként e еlvesztetté гtdk, Mert erről van ezá, erről, az 
elveszett szabadságtokról. Róla mesélt egyszer Kintpu-
:asn;ak Frank Riddle, arról, hogy régen; nagyon régen 
még, mikor még a nagy víz tií oildalán étetetek (nektek 
az innenső  oldala volt, „túl" pedig csak .nekünk lett 
volna, ha tudunk a létezéséről), nem különböztetek any-
nyira tőliіnk, hozzánk voltatok hasonlatosaik. Vadászte-
ák ás halásztatok erdeitekben éis vizeitekben, kunyhók-
ban laktatok бés sátrakban, és harcoltatok is egymáis el-
len, nyíllal és dárdával, közelről döftétek át egymás 
testét, vagy hasntottátok szét egymás fejét csatabárddal, 
olykor talán meg is ettétek egymást, egyszóval szépen 
élbeték és szabadságban, ahogy emberhez illik. De aztán 
kđházakat építettetek és vá гosdkat, meg elkezdtetek 
mindenfétét kitalálni, gépeket, szexkezeteket, egyre ba-
nyolultabbakat és érthetetlenebbeket, kés őbab már azok-
nak a dolgoknak a segítségévéi is, amelyeket ko гábban 
találtattok ki, mind hatalmasabbak lettetek, s mind ke-
vésbé szalbaddk, amikor pedig átkeltetek a nagy vízen és 
idéjöttot k, nagyon nem szabadak voltatok már, any-
nyira, hagy szabadságot keresni jöttetek át a hajóitokon. 
Megtaláltátok, elvettétek t đlüхi , mégse lettetek szaba-
dok tőle. Anélkül talál'tátok meg, hogy iátaláltatak vol-
na, mivel olyan szabadok már nem lehetettek, amilyenek 
mi voltunk az erdeinkben és mezőimken, vagy akár a 
csupasz .szikláink kгiгött, szarvaslesen, vaddisznócsapást 
követve. nád közt törtetve vadkacsavadászat közben, ez 
a szabadság máг  sohasem lehet a tiбbek többé. Ezért ke-
rmзΡiítek továbbra is, és mert nem találjátok, szüntelenül 
beszéltek róla. Allandóan emlegetni fogjátok, szakadat-
lanul vele lesztek elkeveredve. Lassanként ráébredve, 
hogy már nem is tudjátok, mi a szalbadsбg, ezért beszéi-
tek s írtok könyveket is folyton csak róla. Itt is meg a 
nagy vízen túl, régi otthonotokban. És sokan köziidetdk 
azt mondják maid, az .a szabadság, ha mindenki annyit 
ragadhat el balđle (abból, іmігбі  nem tudЭΡlјбtak, micsoda), 
amennyit csak akar és tud, telhetetlenül, magának 
akarva mindent, semmit Se hagyva másnak bel őle, má-
sok pedig .azt fogfiák mondani, az a s мzabadság. ha a sza-
badságot xrdnden&indk egyformán kiporciózzák, nehogy 
bárki is irigykedhessen. Mondtuk még mást is, sok 
mindent, :azt is, hagy a szabadság nem egyéb annak be-
látásánál, hogy nem lehettek szabadok, és alighanem ez 
is lesz a legbölcsebb mindazon dogok közt, amit még 
erről mondhattok és írhattok. •aггól, amit elvesztettetek. 
Csakhogy az elvesztésébe mégse tudtok belenyugodni. 
Ezért keresitek a szabadságot egymáson és egymástál 
számonkéгve, ezért marakodtok, ezért ugratok maid egy- 
másnak, ezért pгóbáljátak majd az életeteket így beren-
dezni és úgy berendezni. forgatódva, mint a kutya a 
vaékán, .sehogy sem találva helyeteket, ám így se lesz. 
jó, úgy se lesz jó. mindig csak a más szabadsága lesz a 
jó, és ezt csináljátok maid sokáig, amíg csak minrdanv-
nyian el nini égek vagy... de hát K!intpuas err ől már 
nem tudhat semmit, hogyan is tudhatna bármit. Mert 
Kinttpuas van csak egy buta vadember éis az sincsen 
már sokáig, mert meghal holnap. Ezért köze nincs ti 
szabadságotokhoz, sem ti istenetekhez, nincs neki mon-
dani semmit. te pedig hagyod ót békén, fehér varázsló. 
Kintpuas nem beszél többé. 

— Kintpuas nem beszél többé, te pedig elmész tőle 
most -- mondta ekkor a halálraítélt szokatlan hangosan, 
újra esetlenül botladozó angolsagávad, de nagyon ha-
tározottan. Amikor, pedig, mint aki valóban és végképp 
befejezte, olyan mozdulatot tett, mintha végig kívánna 
dőlni fekhelyén, Blessheart tiszteletes sietve, szinte Ijed-
ten ugrott föl, hogy számára helyet csináljon. Pár lépést 
tett a zárka padlóján r đten pislákotló lámpa felé, és bár 
homályosan, tudata peremévei úgy emilékezett, mintha 
az már jóval előbb kialudt vblпna, mégse .találta megle-
pđnek, amiért újra égve találja. Azután térdrre ereszke-
dett, fejét ö ѕѕzekulcsalt kezére hajtva újra korábbi 
imádkozó póz őrt öltötte fel, de ezúttal is hasztalanul 
igyekezett megfelelő  szavakra lelni. Végérvényesen és 
menrthetetlenül üresnek érezve magát, s a cella leveg őjét 
eivteilhetetlenül hidegnek találva, reszketni kezdett. 

— Mondtam, hogy hallgatni fog — jegyezte meg a 
foglár, amikor a lelkész dörömbölésére megjelent. —
Néha egy mimnek  se  hajlandó a száját kinyitni. Kint- 
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puas, te! Nem hagyod, hogy hozzád beszéd гuek? — kiál- 
tott az újra mozdulatlanul összekuporodva fеkvő  .fo-
golyra, de mikor a tiszteletes ossndme intétrte, egyetért ő-
en legydaitett: — Igaza v an , neki mán• mindegy. 

Blessheart annyi er őt sem érzett magában, hagy rend-
reutasítsa megjegyzéséért. Pedig a ,;neki már úgyis 
mindegy" egyértelműen Ystenkáromlásnak hangzott szá-
mára. 

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

A tiszteletes nehániy pillanatig habozott s az Úr útjai-
nak kiszámíthatatlanságára .próbált gondolni. Hogy ta-
lán az is lenne valami, ha a f őnöke lelke helyett 
legalább a másik -két halálraítélt egyikének lelkével 
kedveskedhetne. Bármennyire is pótlék lenne mindösz-
sze. Csakhogy erre sennmiféle 'bels ő  indíttatást sem ér-
zett, egyedül az újabb sötét zárkába való belépés gon-
dolatára fogta el a hideg iborzongás. Bocsá'sd meg gyen-
geségemet, Uram, fohászkodott magába, miközben a 
foglár ajánlatára nemmel válaszalt, bizonyára te akar-
tad így, bizonyára elbizakodottságomat büntettéd, kö-
szönöm, amiért megleckéztettél .. . 

Valójában egyet kívánt csak: mihamarabb távozni 
az_ erőd térületéről. Lehetđleg nem találkozni a tábor-
nokkal, nem kerülni 'szembe..vá гhatóan önelégült vagy 
éppen csúfondáros tekintetével, szerezzen tudomást a 
kudarcáról Davis másaktál. Ilyenformán köszönetét a 
kátönai kör`zetparanсsaiok megértéséért, mindössze a tá-
bornok segédtisztje Béréfiel'd hadnagy révén tolmácsol-
ta, akinek kérdésére, hogy a rövidesen elkezd ődő  kivég-
zésnéi jelen kíván-e lenni; szötlan fejrázással vála'szolt 
ćsupán. . 

T~mothy Blessheart tiszteletes, az Oregon állambeli 
Petersfield váraská ,presbiteriánus gyülekezetének lel-
késze . 1873 aktáber 3-ának feketéb ől ólomszürkére át-
menđ, hideg páгától csepegő  hajnalán hagyta el, gazdá-
jához sokban hasonlító sovány, csontos heréltjének há-
tán, Fort Klamathot. Alig néhány perccel el őbb sem-
hogy az erődben kürtszó hangzott volna fel, úgyhogy a 
ti zteletes_ nem tudhatta biztosan, •reggeli ébreszt ő-e vagy 
már az í:téletvégrehajtás szertartásának kezdetét jelzi. 
De mivel a kürtszónak hajlamos volt az utóbbi jelentést 
tulajdonítani, anélkül, hogy mozdulata igazán tudato-
sodott volna benne, a kantárszár egy hirtel a rántásával 
ü!getésre fogta lovát, igyekezve a kivégzés színhelyét đl 
mesél előbb:  távol kerülni. Sietsége azonban kés őbb tűnt 
csak számára menekülésnék, annak nyomasztó érzésével 
elvegyülten, hogy ez ellen, a rajta eluralkodó kényszer 
ellen, képtelen bármt is tenni. Bármennyire nem tudja 
is, mi elől menekülnie tulajdonképpen: vajon az akasz-
tás talán éppen ezekben a percekben végbemen đ  aktusa 
elđl-e, vagy valami ismeretlen veszély elđl-e inkább. 
Ahogy mondani szokás, önmaga el ől. 

Petersfield oregoni városka presbiteriánus gyülekeze-
tének tagjai azonban hiába vártak közkedvelt és nagy-
tekintélyű  le'lkipásztaruk visszatérésére. „Aranyszájú 
Timet" nem látták többé. Eleinte azt sem tudták, hol 
kereshetnék, ám a hív ők között később több olyan is 
akadt, aki tudni vélte, Fort Klamathba' ment, mégpedig 
annak érdekében, hogy az alattomos ,gyilkosságért ha-
lálra ítelt Jack kapitány, eredeti •nevén Kintpaus lelkét 
a kárhozattól megmentse. E bizonytalan feltevésb ől ki-
indulva, táviratot is küldtek Fort Klamathba, ahonnan 
azt a választ kapták, miszerint nevezett személy, Ti-
inothy Blessheart, presbiteriánus lelkész, az ítéletvégre-
hajtóst megelđző  nap délutánján valóban járt az er őd-
ben, méghozzá saját bevallása szerint csakugyan a fenti 
célzattal, Jefferson C. Davis tábornok, katonai körzet-
parancsnok engedélyével cellájában meg is látogatta a 
halálra ítélt modok f đnököt, küldetése azonban a jelek 
szerint nem járt sikerrel. Valószín űleg ezért is távozott 
Oly sietve, még a kivégzés előtt. — Pedig hát nem volt 
érdemes elkeserednie, el őre tudhatta volna — mondta 
Davis tábornok unott legy°ntés kíséretében az őt ké-
sđbb részletesebb felvilágosításért személyesen is felke-
resđ  presbitereknek, akiknek kérésére az er đd környé-
két lovasjárđrökkel többször is átfésültette, ez azonban  

sajnos éppoly eredménytelen maradt, mint a peters-
fieldi sherif hasonló vállalkozása. Ennék ellenére, szép 
bizonyítékaként a szeretetnek és ragaszkodásnak, a ti-
tokzatos mádon eltűnt lelkész hívei között sokáig akad-
tak még olyanak, akik hosszú ideg nem adták fel an-
nak reméлΡyét, hogy lelki vezetőjüket egyszer még újra 
körü'kben üdvözölhetik. 

De még csak a holttestét sem sikerült sohasem meg-
találniuk. Mindössze lovára ;bukkantak rá a városka ha-
tárálban, hátáai félrecsúszott nyereggel és Rocinante-so-
ványan, hónapok múlva. Meglehetősen elvadult állapot-
ban volt, alig lehetett megközelíteni, pedig azel őtt kezes 
állat volt. Annak ellenére, hogy bánatosan és segítséget 
kérőn nyerített, meglehetős üggyel-bajjal sikerült csak 
elfogni. Ezt követőleg viszonylag hamar megszelídült 
ugyan, időnként fájdalmasan hívб  nyerítéséről azonban 
sohasem szokott le, olykor meg, látszólag minden ok 
nélkül, egész testében reszketn, kezdett, amit ől a 
bor petersfieldiek Blessheart tiszteletes nem mindenna-
pi végére következtettek. Többé-kevésbé igazoltnak lát-
va azt a feltevést, miszerint a tiszteletes Jack kapitány 
törzsénék maradékai, társaiktól messze szakadt modokok 
ölték volna meg hazatérőben. Ez a feltevés azonban, 
minden egyéb, úgyszintén forgalomban lév ő  kósza hír-
hez hasonlóan- mindvégig egyfLke maradt csak a felte-
véseknek. Аrіn l is inkább, mivel a Jack kapitány ki-
végzését hónapokkal megel őző  utolsó ütközet után, a 
számukra kijelölt rezervátum területén kívül modokokat 
soha töbibé senki se látott. 

MEGJEGYZÉS: Amint azt az olvasók közül néhányan 
feltehetőleg észrevették, az Indiánregény témáját Dee 
Brown A vadnyugat története indián szemmel című  
könyvébđl merítettem, illetđleg annak egyik fejezetét, 
a Jack kapitány megpróbáltatásažt kíséreltem meg fel-
dolgozni regénnyé. Főbb vonalakban híven követve az 
ott olvasható történet menetét és az események id őrend-
jét  is,  nem tartva szükségesnek a szerepel ők nevét sem 
megváltoztatni. Következésképp az Indiánregény alak-
jainak nagyrésze valamikor élt, valóságos személyek 
nevét viseli, valójában azonban ezeknek a személyek-
nek, úgy ahogyan írásom lapjain (remélhet đleg) életre-
kelnek, annyi közük van csak névadójukhoz, amennyire 
magának a regénynek a Dee Brown könyvében elmon-
dottakhoz. Előfordulnak azonban a regényben költött 
nevek, illetve szerepl ők is, ilyen mRndenekel őtt Timothy 
Blessheart tiszteletes személye. Hasonló a helyzet a 
szövegben előforduló földrajzi nevekkel is, amelyeket 
szintén Brown könyvéb đl vettem át, annyit tudva mind-
össze as általuk megjelélt helyekr ől, amennyn a kérdé-
ses könyvbđl megtudható. Kivétel e téren egyedül Pe-
tersfieid városka képez, mivel' ilyen nevű  helység Ore-
gonban vagy egyáltalán nincs, vagy tiedig anélküi léte-
zik csak, hogy tudлék róla; — A szenžđ . 
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Anyagok, alkotások, kísérletek, hozzá-
állások .. . 

Mindenkinek megvan a joga és 
talán feltétele is, hogy éljen az élet 
nyújtotta lehetőségekkel, mindenki-
nek joga van érzelmei kifejezésére, 
mindenkinek vannak ötletei, elképze-
lései, elő ítéletei, de m űvészetet 
mégiscsak nehéz csinálni. 

Vagy tényleg képes az ember min-
dent leírni, lefesteni?... 

Vidékünk kulturális életének igé-
nyeiben mégis igen érdekes, autenti-
kus vonulatok nyújtózkodása észlel-
hető : elég csak a kier ő szakoltan 
okos dolgok, gondolatok mindenáron 
való erő ltetését, m űveltségi felké-
szültségünk és kultúrszomjunk sze-
rény túlhangoztatását, akarva csiná-
lását, elkeseredett nyálazását meg-
említeni ... 

Problémamentes, tiszta, 	autenti- 
kus formát 	képtelenség bárhol is 
létrehozni, regegyszer űbb elégedet-
ten dörzsölgetni markunkat, vissza' 
fojtva meg nem valósított ábrándja-
inkat. 

Végnélküli ugyanazsógot csinálni 
meddő  önámítás, mégiscsak 85-öt 
írunk, a fiatalok előtt már régóta is-
mert a diszkó-életvitel zuhataga ... 

Hát igen, hivatásos rendezvénye-
inkkel szemben élesebben villan fel 
kritikusi kalapácsunk, az esetleges 
fogyatékosságokra illó is rámutatni, 
néha kegyetlenebbül, vagy esetleg 
jószándékúan bírálva .. . 

Az amatőr jelzővel szereplő  ren-
dezvényeket viszont csak dicsérettel 
szokás üdv5zölni, az amat ő rizmus 
eleve kiváltja a fogyatékosságok, 
esetleges baklövések, talán akaratlan 
hibák jóindulató elnézését. 

Amatő r képzőm űvészeti 	életünk 
fontos fókusza a temerini találkozó, 
népszerűen TAKT, mely szemléletesen 
viseli magán szenzibilitásunk összes 
előfordulható ellentmondását, kivá-
lóságát, esendőségét és tralhatatlan-
ságát. Vannak dolgok, melyeket egy- 

szer ű en 	nem szabad kimondani a 
TAKT-rő l, 	persze elhallgatásuk is 
nagy hülyeség, hálátlan feladat te-
hát reális képet festeni az immár egy 
évtizede küszködő  mégis-mozgalom-
ró I. 

A kezdeti szerény keretekb ő l, spon-
tán alkotói légkörb ő l kiinduló talál-
kozó az évek foly!amán jóindulatú 
gépezetté duzzadt, s amat ő r képző -
m űvészeink talán egyedi, évenkénti 
befogadási lehetősége, ahol min-
denki szerepelhet legalább egy al-
kotással... Akármilyen buktatókat is 
rejteget ez a hozzáállás, gonoszság 
lenne a kezdeten levő  alkotók eluta-
sítása, kizá гá9a ... Az idő  igazolja 
csak a fejlődés kérdését. 

Ja, és ami legtipikusabb ránk, leg-
könnyebb okoskodni, meredeken kri-
tizálni, pedig bizony mennyire áhí-
tozunk a konstruktív kritikákra, me-
lyek képesek az igazi új értékek el ő - 
rejelzésére. 

A fáradtságot 	csakis új rafinált 
ötletekkel lehet túln ő ni. 

Ami pedig a szervező  bizottságot 
megtestesítő  Hevér János legendává 
nőtt energiáját illeti ezt csak a 
legőszintébb, legmagasabb elismer4s 
illetheti. 

Nem privilégium a jó, helytálló, 
autentikus, időszerű  alkotások meg-
csinálása. 

A tárlatok 10 éves egymásutánisá-
gában vállvetve szerepltek a szellemi 
klímánkban elképzelhető  és előfor-
dulható összes lehetséges m űfajok, 
formák, formabontási kísérletek, pár-
beszédek vagy feleselések a men ő  
folyamatokkal, dolgokkal, meg mit 
tudom én .. . 

A rejtőzködő  versenyszellem min-
dig is nagy izgulásban tartotta a 
kiállítókat, hogy vajon ki érdemli ki 
a nagydíjat, melyik alkotó is csinál-
ta a legmeghökkentőbb, legmoder-
nebb életszemléletet .. . 

Mindenkiben meglelhető  a kitörés 
vágya, a valahogy-másként-csinálni 
eltökéltsége, fő leg m űvészi keretek 
között .. . 

Sima ügy az igazából ő szinte, 
színtiszta tájképek, csendéletek, be-
csületes emberi sorsokat ábrázoló al-
kotások megértése, étékelése, mert 
szívbő l fakadó m űvekrő l van szó. 

Ovatosabb és megfontoltabb hoz-
záállást követel meg viszont az agy-
ból falđadó alkotások értékelése, mert 
sok esetben sajnos felsejlik a min-
den áron modernnek t űnni akaró, 
okoskodó, „világokat-tükröz ő -filozó-
fikus-emberek-vagyunk-és-érzelmeink-
vannal;" kuszasága. Nem egy eset-
ben születik meg így a legszomo-
rúbb zsákútca: a stilizált provincia-
izmus. 

Jó büszkének lenni, de gonosznak 
nem annyira. 

Ha meghökkenteni akarsz, akkor 
tolj ki mindenkivel. 

Nem mindenkire vonatkozik ez, fő leg 
nem az értékes alkotókra, akik eddig 
is képesek voltak igazit csinálni. 

De azért talán még sem kell túl-
zásba vinni a „country avantgardot". 

Mégis szükség van a TAKT-ra, a 
szenzibilitásunkat reprezentáló er ős 
alkotásokra, a büszkeségre, hogy van 
valamink, és amink van, az a legjobb 
stb. ❑ BADA TIBOR 

50 



A hetvenes években Ojvidék, Belg-
rád, Zágráb, Ljubljana stb. voltak a, 
hazánk m űvészetében jelentkez ő  
post-object törekvések központjai. Az 
új iránt fogékony fiatal alkotók tu-
catszámra állítottak ki és élénkítet-
ték fel tömeges fellépésükkel a kiál-
lítótermek, folyóiratok m űvészeti éle-
tét — ezáltal is kísérletet téve a 
megállapodott 	múvészi látás- 	és 
gondolkodásmód felszámolására. 
Hagyományos mércék szerint annak 
idején 	ezeknek 	a fiataloknak a 
többsége amatő rnek számított, több-
ségük nem végzett m űvészeti iskolát, 
akadémiát, nem volt mindabban é-
sze, amirő l egy alkalommal Zoran 
Popovié a 	következőket 	mondta: 
„Ennek a mesterségnek a kitanulása 
legfeliebb öt percet vesz igénybe." 
A hetvenes 	évek közepe tájára a 
helyzet alaposan megváltozott, alább- 
hagyott 	az új iránti 	érdeklődés. 

Egyes időközönként megjelenő  kiad-
ványok megsz űnnek, a galériák jó 
része pedig elzárkózik bármiféle ku-
tatástól és visszatér az akadémiai 
szintet képviselő, megbízható értékek 
kiállításához. Ezzel hirtelen megsza-
kadt egy természetes folyamat, s a 
post-object jelenségek iránt ezt kö-
vetően kizárólag a m űvészettörténÁ-
szek érdeklődnek. Történeti áttekin-
tések készülnek, összegezik az elért 
eredményeket, és történelmi össze-
függésekbe ágyazva fogalmazódik 
meg, hogy a m űvészet az élet tanító- 
mestere. 
Többnyire ezeknek az „amat őr" m ű - 
vészeknek egy része kényszerült, te- 
vékenységi szféra híján, az új képi 
jelenségek vagy pedig a világszerte 
másodvirágzását él ő  mail art felé 
tájolódni. Ebben a légüres térben 
az új törekvésekhez hú alkotók to-
vább folytatják tevékenységüket, de 
már csak ;a szúk baráti kör vagy a 
szórványos külföldi kiállítások je-
lentenek számukra lehet őséget. 

„Szobájuk négy fala 
lesz a világ 
négy tája" 

Ezt a m űvészeti életben támadt csen-
det két jövő re irányuló rendezvény 
törte meg, amely figyelmét az új tö-
rekvésekre és a post-object jelensé-
gekre összpontosította. 
A Riiekai Ifjúsági 	Biennálé kaput 
nyitott a kutatásaikat tovább folytató 
és oz elért eredményeken túllép ő  
fiatal alkotók el őtt. Ezt az átgondolt 
és a helyzet tényleges áttekintésére 
törekvő  oesztuct annak idején ked-
vezően foaodtá4 és m-a is értékelik. 
llrivanínv imitt létre a Temerini Ama-
+ t'у~őm űvés7Pti Találkozó, a 
TAKT, amely kezdettő l fogva — még 

ha nemegyszer hozzáértés híján és 
kezdőkre jellemző  módon is — te-
ret biztosít azoknak a m űvészeti ku-
tatásoknak, amelyek a hatyanas és 
hetvenes évek fordulópontján létre-
jött törekvések felépítménye felé for-
dulnak. 
Eppen ezért a TAKT-ot olyan rendez-
vénynek kell tekinteni, amely lehet ő-
séget nyújt minden olyan alkotótevé-
kenység bemutatására, amely kiállta 
az idők próbáját és hamisítatlan ku-
tatói lelkesedéssel tárja fel az ere-
deti önkifejezési mód új területeit és 
folytatja a régebben megkezdett kí-
sérletezéseket. 

Ahol az orzságban tíz évvel ezel őtt 
megrekedtek a dolgok, Temerinben 
ott kezdték azokat folytatni. A TAKT 
ugyan nem ünnepélyes, nem akadé-
mikusan komolykodó, néha nem elég 
sokrétű , de mindezt pótolja az ösztö-
nös lelkesedés, és a mindenki szá-
mára nyitott lehet ő ség. 
Akárcsak az eddigiek, az idei TAKT 
sem volt szenzációsan új, de mint 
minden évben, 	ezúttal is felhozott 
néhány új nevet, 	eredeti alkotót 
hozzáállást, amelyet talán éppen a 
TAKT-ot jellemző  szerény viszonyulás 
miatt nem fogadhattunk úgy, aho-
gyan azt az alkotói erőfeszítés meg-
érdemelte volna. Nincs szándékom-
ban neveket emlegetni, id ő pontokra 
emlékezni, vagy egyedi teljesítmé-
nyekrő l beszélni. A Bí гó Miklós-díjat 
minden évben körültékintően ítélték 
oda, ami az általa kiemelt alkotót 
minő ségre kötelezi. A TAKT az eltelt 
évtized során hol stílusgyakorlatként, 
hol meg érett alkotásként százszám-
ra vonultatta fel a jelentkez ő  alkotók 
munkáit, kezdve a hagyományos ér-
telemben vett festészett ő l a kon-
ceptuális m űvészeten, performance-
on, vizuális költészeten, képregényen 
át egészen a mail art-ig vagy az új 
festészetig, az ún. analfabéta iroda-
lomig és a multimediális közlésfor-
mákig. 
A TAKT időben és térben helytállva 
tudatosan fiatalítja sorait, ami által 
szómoc ifjú alkotó számára az els ő  
lépéseket jelenti, a teret, ahol alko-
tótevékenységük első  termékeit be-
m і '+áthat ák. Ha csupán ez volna a 
TAKT, már akkor is figyelemre kelle-
ne érdemesítenünk. Tizedik születés-
ггі pinn ezért is köszöntjük. Slavko 
Matković  
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Olovna slova na stranicama  biz 
boje: po tome ovaj broj „Új Sym- 
posiona" odudara od prethodnih. A 
I po tome što umesto uabi čajenih 
15-20 naslova i autora, na slede- 
ćim stranicama nailazimo tik na 
polovinu. A nedostaje i mnogo 
drugog što u protёklih godinu i po 
dana karakterisalo časopis. 

Strahovanju od trajnih promena 
ipak nema mesta: „Új Symposion" 
nastavlja započeto eksperimentisa -  
•nje sa raznim medijima, grafičkim 
formama, štampar5kim tehnikama, 
izborom tema i načinom obrade. 
Slede ći broj, na primer, izlazi u još 
neabi čnijem ruhu. 

Sad  ii, pak, reč  0 песет  drugom. 
Većinu materijala u ovom broju 
sastavio ii gost-urednik. Naime, na 
aprilskom sastanku izdavačkog sa- 
veta, gde su neki od prisutnih sta- 
vili primedbu na (stvarno iii za- 
mišljeno) pomanjkanje književnih 
dela u prošlom godištu, redakcija 
ii 'književnicima u sastavu saveta 
umesto pukog ocenjivanja, predlo- 
žila drugi, viši vid saradnje. Ne- 
koliko nedelja kasnije jedan od 
njih, Ištvan Tari (Tari István) se 
odazvao našem pozivu. 

tetske sfere, čak i za takve lične 
analize određenih pojava koje пе- 
minovno izazivaju polemiku. Jer je, 
valjda, ipak bolje artikulisati osob- 
ne pozlede društvene relevancije pa 
onda raščlanjivati ih — za nadati 
se — hladne glave, nego ih osta- 
viti da se pogoršavaju što bi; vero- 
vatno dovelo do „inficiranja i 
zdravog tkiva". 

Možda smo sadržaj broja gornjim 
redovima ovili zloslvtnom tajan!st-  
venoš ću, iako  ii gost-urednik obe- 
сао  tik „lepi, čitljivo štivo". Da 1i 
se u tome uspelo — neka одlисе  
čitaoci. Naš umetni čki urednik, za 
svaki slučaj;  nije želeo da radost 
čitanja umanjuje grafi čkim inter- 
vencijama. 

I na kraju, još jedna primedba. Po 
prvobitnoj zamisli, ki čmu ovog bro- 
ja trebalo ii da čine prilozi naj- 
najmlađih književnika, temeljita 
obrada 10 godina postojanja Teme- 
rinske kolonije likovnih aratera 
kao i •uporedna kriti čka analiza 
književnin generacija oko časopisa. 
U to'ku rada se od toga prili čno 
odstupilo: izgleda da je mladost re- 
lativan pojam, TKLA  ii  do'btila sa- 
mo kratke osvrte a re či analize kao 

da su se tu i taro pomešale sa re- 
čima ličnog viđenja pojava. Šta se 
može, takva se sudbina „ čistih na- 
mera" u svetu realnosti! • Redak- 
ciija 

KRATAK SADRŽAJ 

— pesme Ištvana Besedeša (Beszé- 
des István) 

— pripovebka Ištvana Aproa (Ар го  
István) 

— interju Ištvana Tarija sa Jože- 
fom Podolskijem (Podoiszki Јо- 
zsef) 

— studija Аgneš Haj  (Кау  Agnes) 
o nastajanju cxltani$ filmova 

— roman Zoltana Varge (Varga 
Zoltán) 

— kolekcija pisama Karolja Viceija 
(Vicei Károly) 

— osvrt Slavka Matkovi ća, Tibora 
Bade i Lasloa Janošija (Jánosi 
László)  0 Temerinskoj likovnoj 
koioni j i 

— prvi prevod (Ištvan Tari) jedne 
Belove (Keinrich Во11) pesme u 
spomen na velikog nemačkog 
stvaraoca 

Saradnja sa gostom-urednikom je, 
verujemo, dobra prilika da se po- 
jave i oni autori koji se ina če — 
iz ovih iii onih r•azloga — uzdrža- 
vaju od objavljivanja u jednom iii 
иiše časopisa. Da ii to tako, poka-  
zuje i primer objavljenog intervjua 
čiji sagovornik je nedavno, u jed- 
nom svom članku, nalepio dosta 
pogrdnu etiketu na rad naše redak- 
cije (istini za volju, tik maki  uz- 
gredno, bez ikakvog podrobnijeg 
objašnjenja). Takođe  ii zanimljiva 
i protivrečna sudbina jednog od 
dužih tekstova koje slide jer  ii do-
sad,  na drugim mestima, navodno 
nailazio na nerazumevanje. 

Na izdavanje takvog broja ipak nas 
nije nagnala u najmanju ruku spor- 
na „slava" koja bi pripala prikup- 
1ј  ačima „kurioziteta", već  naše ube-  
đenje da u jednom otvorenom časo- 
pisu mesta ima i za takve autorske 
pristupe koji se eventualno nalaze 
podalje od senzibiliteta ve ćine ure- 
điva•čkog odbora. I1i, izlaze ći iz es- sZILÁGYI LENKE 
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T = Temeriní• lásd: a politikai, gazdasági, víz гajzí, ka-
tonai stb. térképeken melyeken metszi egymást 
a kb. 20. hosszúsági és 44. szélességi fok. (Iám 
itt is a: kezdet mindig könnyebb elv érvényesül). 
Megjegyzés: a m ű vészeti térképeken nem láttam 
méq. 

A = Amatő r. Előbb lett a cipő , aztán a láb. 
a jobb alkotók még nem tudták é г tékesítení alko-
tásaikat a piacon sem, ami a гegionálls vásárlók 
és intézmények szenzibilitására vall. Itt még a 
gazdasági szempont sem érvényesült, mert ,eme 
tényező t a szervező  sem vette komolyabban 
szemügyre. Ezek méq szótári értelmezésben sem 
amatő rök. Sem esztétikai, sem m űvészetszemlélet-
beli, sem technikai jegyek alapján. Függetlenek 
a céhektő l. Bűnük, hogy érzékenyek az aktualitá-
sokra és emellett van „becsületes" foglalkozásuk. 
Vannak befutottak, akiknek kevésbé prob!ema-
tikusak a m ű vészeteket övez ő  mélységek, de át-
élik a profi szerepét az el ő re kigyomlált utakon. 
f s az amat ő rök .. . 
Az A végül is azért jogos, mert a rövidítés általa 
гeklámjellegre tett szert, fülbemászó, könnyen fel-
ismerhető  és asszociatív úton elkülöníthet ő  a ha-
sonló rövidítésekt ő l. 
Képzőművészeti. 
Sokat használt, igen lényeges fogalom. de az is-
mert interpretációkon kívül más megfogalmazással 
csak az „ellenzék" próbálkozott, várhatóan ele-
nyésző  sikerrel. Err ő l a szájhagyomány, néhány 
írott szöveg és elt ű nt alkotás tanúskodik. A ha-
gyományos és az idő szerű  lassu:ó súrlódása jel-
lemzi, ahol az utóbbi mindig gyanakvással sz ű ri 
ki a status quo kényelme, bár kezdetben ez volt 
az értesülések egyetlen forrása a világban történ ő  
dolgokról. 

= Találkozó. 
Ezt feltétlenül meg kell szervezni. Az A jelz ővel 
indult, de a „fanatikus" szervez ő  jóvoltából, igen 
sz ű kö ;  anyagi körülmények mellett is túln ő tte a 
hasonló rendezvények színvonatát. A többször foj-
togatott rendezvény már-már a halhatatlanságával 
fenyeget (nemcsak a m űvészet ilyen). 
Talá l kozó lett. 
Felhivnám a figyelmet, hoqy a fennlebbi atlitások 
és fogalmak vitalhatбk. ) nost L аđ  ztб  
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