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1. FEJEZET 
 

Az olvasó négy érdemes emberrel ismerkedik meg, 
és megtud egyet-mást életkörülményeikrıl 

 
A vad tavaszi viharok után gyönyörő május jött. A vastag, 
sárga avar alól, melyet csak itt-ott szakítottak meg üde zöld 
pázsitfoltok, illatozó virágok dugták ki fejüket. Bimbók és 
virágok hintáztak a fákról lógó buja liánfüzéreken is, melyek 
kertté varázsolták a vadont, és megtöltötték édes illatukkal 
az óriás tölgyek és fenyık által beboltozott erdei szentélyt. 
Az indák, folyondárok és bokrok e sőrő összevisszasága 
csak ritkán bocsátotta át a nap egy-egy eltévedt sugarát. Ez-
zel, úgy látszik, igen meg volt elégedve az a három alak, aki 
egy hatalmas fenyı alá telepedett le, mert az egyik, végtagja-
it kinyújtóztatva, így szólt: 

– Alig találhatnánk pompásabb helyet bizalmas összejö-
vetelünk számára. Egészen kitőnı hely, mintha csak erre a 
célra készült volna! 

– A tocsogós mezı a folyó mellett, azt hiszem, minden-
kit visszariaszt, és: a tüskés bozót idefent sem valami hívo-
gató, ha valaki éppen erre ıgyelegne… Másért meg miért 
jönne vajon, hiszen arról éppen eléggé gondoskodtunk, hogy 
semmiféle vad ne tartózkodjék a közelben. 

A férfi, aki ezeket mondta, magas ember volt, izmos 
testalkatú, nyílt tekintető. Szemei azonban, melyekben ijesz-
tı vadság kifejezése ült, nyugtalanul kalandoztak egyik 
pontról a másikra. Külseje elhanyagoltságot árult el. Puskája 
mellette hevert a földön. Lábait agyonfoltozott bır lábszár-
védı és marhabırbıl készült mokasszin fedte. 

Társa, ki a fatörzsnek támaszkodva mellette ült, és egy 
hosszú késsel farigcsált, durva szomszédjától elınyére kü-
lönbözött, öltözete tisztább volt, egész külseje azt mutatta, 
hogy jobb nevelést kapott, vagy legalábbis, hogy nemrég 
hagyhatta el a szülıi házat. Ez utóbbit valószínővé tette fia-



talsága. Alig lehetett több tizenhétnél. 
A harmadik teljesen elütött a másik kettıtıl, mintha sze-

lídségével és barátságosságával ki akarta volna egyenlíteni 
vadságukat és közönséges mivoltukat. Ruházata tehetıs far-
mernak mutatta. Egyik lábát a másikra vetve, egy fiatal tölgy 
törzséhez támaszkodott, és elgondolkozva nézett a beszélıre, 
aki, miután befejezte szavait, fejét ismét hanyagul a fa gyö-
kereit fedı mohára hajtotta. 

– Most is inkább arról gondoskodnátok, Cotton – felelte 
orrhangon –, bár egyáltalán nincs rendjén, hogy kényszerítı 
szükség nélkül még az Istennek szentelt napon is az erdıt 
cserkészitek, és leterítitek az erdı békés vadjait. 

– Ördögbe a prédikációddal, Rowson! – szólt a vadász 
félig dühösen, félig nevetve, mialatt a fiatal fickó egy gú-
nyos pillantást vetett rá. – Takarékoskodj intı szózataiddal 
addig, míg a telepre nem érsz. Kímélj meg minket a badar-
ságaidtól! De hol marad ez a Rush? Vigyen el az ördög, ha 
értem! 

– Istent káromló átkozódásaiddal nem fogod idevará-
zsolni – felelte fejcsóválva a másik –, de szerintem is sokat 
késik. Tízre a gyülekezetben kell lennem, s hogy odaérjek, 
közben még hat mérföldet lovagolnom is kell. 

– Milyen remekül összefér nálad a kétféle üzlet – mond-
ta a vadász, és megvetıen nevetett –, prédikálni és lovat lop-
ni… Hm, valóban jól összeillenek! 

– Ne féljetek, nem sokáig leszek már terhetekre vele – 
válaszolta a farmer. – De nézd csak, hogy hegyezi a fülét a 
kutyád, szimatot kaphatott. 

A szürke-fekete csíkos véreb az egyetlen napsütötte fol-
ton hevert, néhány lépésnyire a férfiaktól. Egy pillanatra fel-
emelte az orrát, halkan morgott, miközben alig észrevehetı 
kísérletet tett arra, hogy a farkát csóválja, majd ismét eredeti 
pihenıhelyzetébe ereszkedett vissza. Gazdája, akinek fi-
gyelmét mindez nem kerülte el, elégedett arccal ugrott fel. 



– Végre! Éppen ideje, hogy jöjjön! Deik nagyon jól is-
meri, de nem akarja meleg helyét otthagyni. Halló, már itt is 
van! Nos, Rush, azt hiszed, nyaralni jöttünk ide a moszkitók 
közé? Mi a hóhér tartott vissza, hogy idejében itt légy?! 

Rush középkorú férfi volt, rendesen és tisztán öltözkö-
dött, mint a farmer. Tölténytáska is lógott az oldalán – bár 
egyébként nem volt vadásznak öltözve –, vállán pedig hosz-
szú, vontcsövő puska. 

– Jó reggelt, uraim – fordult most az ıt üdvözlı férfiak-
hoz –, ne haragudjanak, hogy várniuk kellett rám, de… nem 
jöhettem elıbb. Az a fiatal széltoló Brown meg az öreg 
Harper azzal az átkozott rézbırővel utamba kerültek, s nem 
szívesen kötöttem volna az orrukra, hogy erre tartok. Ezek a 
jó emberek kezdenek nekem nagyon is okosak lenni, és az a 
két lábon járó, ólálkodó skalpkés mindig itt vizslat az erdı-
ben. Miért tőrjük ezt az indiánt itt a szomszédságban? Az az 
érzésem, hogy már megöntötték azt a golyót, mely az örök 
vadászmezıkre juttatja. 

– Magam is azt hiszem, Rush – mondta Cotton –, hogy 
az az ólomdarab igazán nem veszne kárba. 

– Hallod-e, Cotton – fordult az újonnan jött a vadászhoz 
hagyd már ezt az elátkozott nevet! Ha egyszer idegenek je-
lenlétében is ki találod szalasztani a szádon, elszabadul a 
pokol. Hívj Johnsonnak, akkor is, ha egymás közt va-
gyunk… Így jobban megszokod. 

– Hát felılem – válaszolta ez nevetve –, nekem úgy is jó, 
Rush vagy Johnson, a kötelet úgysem kerülheted el, éppoly 
kevéssé, mint mi. 

Ezzel egy kis whiskysüveget húzott elı, és ajkához 
emelte. Miután már eleget ivott, Rowson felé nyújtotta, és 
így szólt: 

– Nesze, erısítsd meg magadat a mai prédikációhoz, 
szükséged lesz rá. 

– Köszönöm – mondta Rowson, visszautasítva az italt –, 



nem szeretném, ha ma délelıtt pálinkaszagú lennék. Add az 
üveget Johnsonnak, olyan vágyódó pillantásokat vet rá. 

– Nincs is jobb reggel egy korty italnál – mondta ez. 
– Az idı múlik, uraim – szólt közbe Rowson kissé tü-

relmetlenül –, és nekem mennem kell. Egyébként ez egyálta-
lán nem olyan biztos hely, ha igaz, hogy Johnson az indiánt 
és a másik kettıt a környéken látta csavarogni. Javaslom 
tehát, hogy késedelem nélkül lássunk hozzá, és határozzunk 
abban az ügyben, amiért voltaképpen idejöttünk. 

– Helyes, nagy próféta – kiáltotta Cotton. 
– Hála azoknak a nyüzsgı gazfickóknak, akik nemcsak a 

telepen, hanem az egész körzetben, sıt az egész államban 
keresztül-kasul kószálnak, és mint „rendcsinálók” pöffesz-
kednek – folytatta Rowson –, hetek óta egy fityinget sem 
kerestünk. Tegnap, mint tudjátok, egy küldött járt itt a szi-
getrıl, aki néhány jó lovat sürget szárazföldi szállításra, 
vagy mit tudom én, mire, mi meg itt veszteglünk ölbe tett 
kezekkel. Ez így nem mehet tovább. Pénzre van szükségem! 
Jó hírem révén igen sok farmerhoz van bejárásom, így ter-
mészetesen alkalmam volt marha- és fıként lóállományuk 
felıl tájékozódni. Véleményem szerint nincs jövedelmezıbb 
környék számunkra Springcreeknél, a Petite Jeanne túlsó 
oldalán. Husfieldnak ott pompás állatai vannak, és meg va-
gyok gyızıdve, hogy egyedül az ı farmjáról nyolc lovat 
hajtunk el, s amellett még kétnapi egérutat is garantálok. 

– Nem is rossz – vélekedett Johnson –, hogy így ismét 
ötven mérföldnyire kerülünk messzebb a Mississippitıl. 

– Legfeljebb harmincötre – válaszolta Rowson és két nap 
meg két éjszaka elınyünk lesz. Itt a környéken számolnunk 
kellene azzal, hogy még ugyanabban az órában a nyomunk-
ban vannak. 

– Mi volna, ha a jövı hétre halasztanánk a dolgot? – ja-
vasolta Johnson. 

– Badarság! – ellenezte Rowson. – Ne pazaroljuk a drága 



idıt, amelyre rövidesen oly nagy szükségünk lesz. 
– Átkozottul sürgıs lett neked egyszerre! – ' állapította 

meg csodálkozva Cotton. 
– Pénzre van szükségem – mondta Rowson kurtán. – A 

föld ki van mérve, és ha június elsı hétfıjéig az egész ösz-
szeget ki nem fizetem, mint ahogy mindannyian jól tudjátok, 
könnyen elhalászhatják az orrom elıl. Ezenkívül él ezen a 
vidéken néhány ıszinte jó barátom, akiknek igen nagy örö-
met okozna, ha ezt a szívességet megtehetnék nekem. Itt van 
többek között ez a Mr. Harper… hogy a fene enné meg! 

– Hahaha, Rowson! – nevetett Cotton. – Ha Mrs. Roberts 
hallaná, hogy keresztény felebarátodat a fenébe küldöd, bi-
zonyára meginogna kegyes véleménye, melyet rólad alkotott 
magának. 

– Csak gúnyolódj, Cotton, jogod van hozzá, ez a min-
dennapi kenyered. De ha nem igaz az, hogy élnek itt néhá-
nyan, akikbe én a kést gyönyörrel… De ez nem tartozik ide 
– folytatta, gyorsan elharapva a szót. – Nyilatkozzatok hát! 
Követitek-e tanácsomat, vagy nem? Nyolc nap alatt kopo-
nyánként háromszáz dollárt kereshetünk. 

– Jó! Nem bánom! – kiáltotta Cotton. – Most azonban ti 
ketten mentek; Weston meg én elızı alkalommal vittük vá-
sárra a bırünket. 

– Igen, igen – helyeselt élénken Weston –, most rajtatok 
a… 

– Lassabban a testtel! – szakította félbe Johnson. – Elı-
ször a tervben kell megállapodnunk. Aztán meg, kérem az 
urakat, gondolják meg, hogy én még mindig nem szabadul-
tam meg a gyanú árnyékától. Elıször tehát a terv… Te ho-
gyan gondolod, Rowson? 

– Figyeljetek hát! – válaszolta ez. – Kettı közülünk pus-
kával és három vagy négy kötıfékkel a folyón átkelve a 
springcreeki malomnak tart. A kötıféket azért említem, ne-
hogy megint olyan bosszúságunk legyen a lovak eladásánál, 



mint az elızı alkalommal. A malomtól Husfieldék már nin-
csenek messze, legfeljebb néhány mérföld az út. Körülbelül 
huszonkét lova van, ezek közül rendszerint nyolcat abrakol. 
Ezekhez nem szabad nyúlnunk, mert már másnap reggel ész-
revenné, ha hiányzanak, és sokkal jobb vadász annál, sem-
hogy nyomunkat vesztené. A többi ló egy fiatal mén vezeté-
sével a mezıre van kicsapva. 

– De melyikünk megy? – dörmögte Cotton bosszúsan; – 
Olyan jó tanácsokat osztogatsz itt nekünk, mintha magad 
nem is tartoznál hozzánk. 

– Azt javaslom – mondta Rowson –, hogy te és Johnson 
vállaljátok az ügy elsı részét. Weston és én aztán majd biz-
tos helyre tereljük a lovakat. 

– Nem! – kiáltotta Johnson. – Annak a gyalázatos 
Husfieldnak nem lépek önként a földjére. Inkább döntsön a 
sors. Húzzunk főszálat. 

– Ej, mit! Főszálat! – morogta Cotton. – Majd a vadász-
szerencse dönt. Holnap hajnalban mind a négyen – vagy in-
kább hárman, hiszen Rowson önként vállalkozott – különbö-
zı csapásokon indulunk, és kedden reggel újra itt találko-
zunk. Aki holnap a legtöbb szarvast lövi, vagy egyáltalán a 
legnagyobb zsákmányra tesz szert, az szabad. 

– Jó – kiáltotta Rowson –, ez remek gondolat, és én is 
veletek megyek, már csak a tréfa kedvéért is! 

– Nem bánom – szólt Johnson –, mind a négyen jó vadá-
szok vagyunk, döntsön hát a vadászszerencse! 

– Most már igazán itt az ideje, hogy odébbálljunk – 
mondta Rowson. – Tehát, uraim, a közeli viszontlátásra! 

– Várj! Még egyet! – kiáltotta Cotton. – Nem szabad ad-
dig elválnunk, míg el nem határoztuk, mit teszünk, ha az 
átkozott rendcsinálók a nyomunkra bukkannak. 

– Majdnem elfelejtettem – fordult vissza Rowson –, de 
hogy Cotton éppen a rendcsinálókat emlegeti, eszembe ju-
tott. 



– Mi? – kérdezte Johnson. 
– Csak annyi, hogy a Pulaski kerület seriffje a mi jó 

Cottonunk elfogatási parancsát hordozza a zsebében. 
– Ördög és pokol! – rázkódott össze Cotton. – És miért? 
– Ó, nem is tudom, mi van benne tulajdonképpen, de egy 

ötvendolláros bankjegyrıl rebesgettek valamit meg egy el-
tőnt emberrıl, akinek végre megtalálták a hulláját, meg 
egyéb apróságokról. 

– Ördögbe is! – kiáltotta lábával dobbantva a vadász. – 
És ezt majdnem elfelejtetted? Nem bántad volna, ha gyanút-
lanul betrappolok a telepre, mi? Éppen ideje már, hogy elpá-
rologjak innét. De annyi baj legyen, néhány nap alatt befe-
jezzük a dolgot, és akkor pénzzel jól ellátva eljuthatok a 
Mississippiig, onnan meg kényelmesen átsétálhatok Texas-
ba. Egyébként is nemcsak rám pályáznak, hanem rátok is. 

– Rám nem – mosolygott Rowson. – A kegyes, istenfélı 
metodista lelkészben senki sem gyanít farkast 

– Nem? – kérdezte Cotton kajánul. – Mit is mondott 
nemrégiben Heathcott? Nem hazugnak és gazfickónak neve-
zett? 

Rowson elsápadt, a kése után nyúlt. 
– Miket is mondott rád? – fogta halkabbra a szót a va-

dász, és egy lépéssel közelebb lépett a dühtıl reszketı 
Rowsonhoz. – Na? Nem a lélekkufár szót használta? És te 
mindezt nyugodtan tőrted! Pfuj! Helyetted én szégyelltem 
magam… 

– Cotton – szólt Rowson, és alig tudott uralkodni magán 
–, most elevenemre tapintottál: ez az ember nagyon veszé-
lyes. Nemcsak azt sejti, hogy én ki vagyok, de nemrégiben 
Atkinst is gyanúsítgatni kezdte. 

– Na és Atkins! Még sohasem volt benne egyetlen lo-
pásban sem, háborítatlanul támogat bennünket a farmján. 

– Éppen ezért, ördög tudja, hogyan jött rá a gazfickó. És 
hogy én akkor a sértegetéseit lenyeltem, annak is megvolt az 



alapos oka. Ha lelkész létemre felfortyantam volna… 
– Leütött volna – vágott a szavába Cotton nevetve. 
– Sokat árthatott volna ez nekem és istenfélı híremnek – 

folytatta Rowson. 
– Hagyjátok végre a kötekedést! – csattant fel Johnson. – 

Nem azért vagyunk itt, hogy ostobaságaitokat hallgassuk. 
Rowsonnak igaza van: ha már egyszer papol, paphoz illıen 
kell viselkednie… 

– És lovakat kell lopnia – nevetett a javíthatatlan Cotton. 
– Elegem van belıletek! – kiáltotta Rowson dühösen; 
– Azért jöttünk ide, hogy egy közös tervben megegyez-

zünk, s nem azért, hogy egymást bántsuk. Még többet is tu-
dok: a rendcsinálók ma vagy holnap itt győlnek össze. 

– Itt? Hol? – kérdezték. 
– Robertséknál, Wilkinséknél vagy másutt, mit tudom 

én… De hogy összejönnek, az biztos. És akkor, el ne felejt-
sétek, meg fogják újítani a lincsjogot. 

– Azt nem tehetik – kiáltotta Cotton –, mert szembeke-
rülnek a törvénnyel! 

– Mit meg nem tehet itt Arkansasban húsz vagy huszon-
öt ember, ha összefog, és komoly a szándéka? – kérdezte 
Rowson. – Azt hiszitek talán, hogy a kormányzó katonákat 
küldene ellenük? Nem, istenemre, nem! És ha megtenné is, 
mit segítene az? Mindent megtehetnek, amit akarnak, és 
bennünket igazán ki akarnak irtani, hogy lovaik esténként 
teljes számban érkezzenek haza, és ne kelljen többé ügyelni-
ük az olyan emberekre, akik a ruhájuk alatt kést, pisztolyt és 
könnyő kötıféket rejtegetnek. 

– Alapjában véve ezt nem is nagyon vehetjük zokon tı-
lük – mondta Johnson –, de mivel ez egyáltalán nem fér meg 
az életrıl alkotott nézeteinkkel… De mi lelte ezt az állatot? 
Néhány perce oly különösen emelgeti az orrát… Talán köze-
ledik valami? 

– Nem, semmi – mondta Cotton, oldalról a kutyára pil-



lantva, amely most ismét megnyugodott. – Talán pulykaka-
kast jelez anélkül, hogy követné. 

– Mivel tehát, mint mondom – folytatta Johnson –, ez 
nem egyezik meg a nézeteinkkel, erıszakot vagy cselt kell 
alkalmaznunk. Az erıszakhoz gyengék vagyunk, csellel kell 
élnünk tehát, és azt hiszem, hogy Atkins segítségével, aki 
jobb helyen nem is lakhatnék, valamennyit az orránál fogva 
vezethetjük, még akkor is, ha ez az ostoba Heathcott lesz a 
vezetıjük. 

– Heathcott? – kérdezte Rowson. 
– Igen, legalábbis Harper azt mondta nekem. 
– Ezek lesznek az utolsó lovak, amelyeket itt a szom-

szédságban szerzünk – mormogta Rowson tőnıdve. – Itt 
mégiscsak nagyon bizonytalan. A következıket majd Mis-
souriban. Igen, uraim – emelte fel a hangját –, meggondol-
tam magam. Nem vihetjük a lovakat egyenes úton a szigetre, 
így könnyen megeshetnék, hogy a nyomunkba erednek, s 
nemcsak magunkat, de még a komposokat is veszélybe so-
dornánk. Várakozzatok tehát Hoswell kenujától mintegy fél 
mérfölddel feljebb. Kitőnı tervem van, hogyan fogjuk onnan 
kezdve üldözıinket az orruknál fogva vezetni, míg mi ma-
gunk biztonságosan elırejutunk. Hamis nyomra akarom 
ugyanis terelni ıket, és ez csak a folyóparton lehetséges. Ne 
legyen Rowson a nevem, ha nem váltom be a szavamat! 

– Sokat ér ez az eskü – gúnyolódott Cotton –, néhány hét 
múlva isten tudja, mit nem adnál azért, hogy ne legyen 
Rowson a neved. De most még esküdjünk meg, hogy egy-
mást sem veszélyben, sem halálban el nem áruljuk, gazem-
ber, aki csak egyetlen pillantásával, egyetlen lélegzetével is 
árulóvá lesz, érje azt utol a többiek bosszúja, ha anyja ölelı 
karjaiba menekülne is! 

– Vérében fetrengve pusztuljon el az áruló – kiáltotta 
Weston, széles kését tokjából elırántva –, száradjon el a kar-
ja, vakuljon meg mindkét szemére! 



– Ez már aztán eskü – mondta Johnson –, de azért benne 
vagyok. 

– Én is – szólt Rowson –, de remélem, nem kerül rá a 
sor, saját hasznunk is megteszi, és ez erısebb minden eskü-
vésnél. De most már igazán itt az ideje, hogy eltőnjünk in-
nen. Minden jót, uraim! 

Rowson hamarosan eltőnt a bozótban. 
Cotton egy ideig némán nézett utána, aztán egyetlen szó 

nélkül vállára vette fegyverét – és ı is menni akart. 
– Nem bízol Rowsonban? – kérdezte most Johnson éle-

sen rápillantva. 
Cotton megállt, néhány pillanatig vizsgálódva nézett tár-

sára, aztán határozottan így szólt: 
– Nem! İszintén szólva, nem! Ez a sunyi alak, aki még a 

legdurvább sértéshez is barátságos pofát vág, nem kelthet 
bizalmat. Persze, itt most saját magáról van szó, ezért azt 
hiszem, megbízhatunk benne; semmiképpen nem válhat 
hasznára, ha elárulna bennünket, mert nem tőztek ki még 
díjat a fejemre. Hahaha, abban reménykednek a tintanyalók, 
hogy Cottont az erdıben elfogják! Ahhoz korábban keljenek 
fel. Áruló kellene hozzá. 

– Nagyon rossz véleményed van Rowsonról – nyugtatta 
Johnson. – Vannak hibái, de ugyan ki tökéletes? Egyébként 
azt hiszem, megbízható, és szilárdan meg vagyok gyızıdve 
arról, hogy a rendcsinálóknak nagyon meg kellene ıt kínoz-
niuk, ha csak egyetlen barátja nevét is ki akarnák szedni be-
lıle. 

– Igen, de akkor elıbb be kellene bizonyítani, hogy én a 
barátai közé tartozom – nevetett Cotton. – Persze te jót 
akarsz, Johnson, tudom, és rád számíthat az ember a bajban 
is. Na, minden jót! Holnapután reggel újra itt találkozunk, és 
legyen csak néhány száz dollár a zsebünkben, mindjárt job-
ban és biztonságosabban élünk. 

Cotton és Weston együtt mentek a folyópartig, Johnson 



azonban északnak vette útját. 
A „lókupecek” gyülekezıhelye, ahogyan ık maguk ne-

vezték, csendes volt és elhagyatott. De hirtelen, anélkül hogy 
a legkisebb neszt okozta volna, a bokrok közül elılépett egy 
indián sötét alakja. Óvatosan hallgatózott minden irányba, 
aztán tekintetét a talajra szegezve, hangtalan léptekkel meg-
indult a tisztáson át. Egyszerre csak megállt, valószínőleg a 
sok lábnyomra lett figyelmes, és kémlelve nézett körül a kis 
térségen. Különös figyelemmel szemlélte meg azt a helyet, 
ahol a kutya feküdt, aztán nagyobb körben járta körül a tisz-
tást, mintha meg akarta volna számlálni a továbbvezetı 
nyomokat. 

Erıteljes, szép termető volt az országnak e rézbırő fia: 
vékony, tarka vászon vadászingét, mely felsıtestét fedte, sok 
helyen megszaggatták a tüskék, és így nem takarta el telje-
sen széles vállát és inas karját. Az inget bıröv szorította a 
testhez, benne rövid tomahawk és a fehérek szokása szerint 
egy széles kés. Lábszárain sötét, széles szegélyő védık, nya-
kában nagy, pajzs alakú ezüstérem, melyre egy rénszarvas 
alakja volt vésve. Más ékszere nem volt, jobbján lógó töl-
ténytáskáján sem voltak üveggyöngyök, tarka szíjcsíkok. 
Feje födetlen, hosszú, fekete, csillogó haja fürtökbe rende-
zıdött halántéka körül, és gazdagon omlott hátra a vállára, 
melyre egyébként egy közönséges amerikai hosszú puskát 
vetett. 

Még percekig vizsgálódott, aztán felegyenesedett, hátra-
simította homlokából elıreesett haját, még egy kémlelı pil-
lantást vetett körül, aztán eltőnt a bozótban. 

 



2. FEJEZET 
 

Több új személy jelenik meg a színen 
A „kis ember” csodálatos vadászkalandja 

 
Ugyanaznap reggel, alig ötszáz lépésnyire az elıbbi fejezet-
ben leírt bozóttól, két lovas haladt. Szemmel láthatólag a 
vidék jobb módú farmerei közé tartoztak. Bármennyire el-
ütöttek is egymástól, egész lényüket és külsejüket tekintve 
mégis jól összeillettek, mert mindkettı igen jó kedvében 
volt. A fiatal, karcsú férfi mindenesetre, aki egy kis tüzes, 
barna pónin ült, gyakran és hangosan kacagott alacsony, 
köpcös társa tréfáin és megjegyzésein. 

Ez a férfi negyvenévesnek látszott, vörös és kerek képő 
volt, kedélyes és barátságos arcvonásokkal. Tetıtıl talpig 
hófehérbe volt öltözve, tükörfényesre tisztított cipıit kivéve. 
A kabátját a legnagyobb erılködéssel sem tudta volna elöl 
összegombolni, talán mert a mosásban összement, de ami 
még valószínőbb, azért, mert vaskos alakja annyira „elpol-
gármesteresedett” – hogy ezt a szót használjuk, amellyel 
maga is szívesen illette elhízását. Arcát széles karimájú sár-
ga szalmakalap árnyékolta be, nyitott ingnyakát pedig ha-
sonlóképpen sárga, vékony nyakkendı fogta össze elöl, úgy-
hogy széles, napbarnította melle is látható volt. 

Kísérıje daliás termető, ıszinte, nyílt tekintető, égı sze-
mő fiatal férfi. Ruházata hasonlított a többi nyugat-amerikai 
farmeréhez; kék gyapjúkabátból, hasonló nadrágból és feke-
te csíkos mellénybıl állott. Fejét fekete, eléggé viseltes filc-
kalap fedte, kezében vastag lovaglókorbácsot tartott. Cipı 
helyett indián szokás szerint egyszerő, de jó kidolgozású 
mokasszin volt a lábán, és ez, valamint nem nyugtalan, de 
állandóan körbejáró és mindenre figyelmes pillantása elárul-
ta a vadászt. Egyébként sem ı, sem társa nem hordott fegy-
vert. 

– Átkozott egy fickó a bátyám! – kiáltott nevetve a köp-



cös emberke, valami elbeszélést folytatva. – Az a bolond-
ériája, hogy ócska holmikat vásárol össze. Múlt ısszel Cin-
cinnatiban voltam, akkor elpanaszolta nekem a felesége, 
hogy az egész ház tele van már régi bútorokkal, szerszá-
mokkal és edényekkel. A tizedrészét sem tudja használni, de 
az az istencsapása mégis mindennap árverésekre rohangál, 
és mindent összevásárol, ami olcsó. Amit egyszer megvett, 
arra többé rá sem néz. Azt a tanácsot adtam sógorasszo-
nyomnak, hogy a limlomok egy részét titokban vitesse el az 
árverésre, hogy megszabaduljon tılük. Az így szerzett pén-
zen aztán késıbb valami hasznosat vehet. A terv jó volt, én 
rendeltem meg neki a kocsit. Mikor a bátyám délután el-
ment, az egész cuccot magam vittem a Frontstreetre, és még 
mielıtt beesteledett, mindent elszállítottunk. Sógorasszo-
nyomnak nagy kı esett le a szívérıl, és amikor a férje este 
fél tíz körül – a szokott idıben – rózsás kedvvel tért haza, 



még egy kitőnı puncsot is fızött nekünk. Kérdezgettem a 
bátyámat, mitıl van olyan jókedve, de ki nem rukkolt vele 
egy istennek se. Másnap reggel ismét elment hatkor, s kép-
zeld csak, három kocsirakománnyal állít be hamarosan. 
Visszahozta az egész szemetet, amit én elızı este elvitettem! 
Egyetlen darab sem hiányzott, és ı igen nagyra volt vele, 
milyen jó vásárt csinált. 

– Nem is rossz, bácsi – mosolygott a fiatalember, egy 
gyors oldalpillantást vetve rá –, sıt óriási, ha valóban igaz! 

– Átkozott kölyke! Mikor hazudtam én neked? Soha! 
Jobb lesz, ha nem hunyorgatsz, és nem húzogatod a szádat 
ezentúl, ha valamit mesélek, hallod! 

– De aranyos bácsi, nem kell rossz néven venni! Hiszen 
én minden szavát elhiszem. De nézze csak… ott, a kidılt 
fenyın túl… az eperfa és a tölgy között! 

– Hol? Igen, ott. Igen, egy szarvas. Ha Asszovaum itt 
volna egy puskával, könnyen elejthetné. A fák mögött ötven-
hatvan lépésnyire megközelíthetné. 

– De hol is marad el Asszovaum? – kérdezte most a fia-
talember türelmetlenül, kissé felemelkedve nyergében és az 
útra visszatekintve, mintha azt várná, hogy ott az indián 
alakját fogja megpillantani. – Az elıbb hirtelen az erdıbe 
surrant, azt hittem, valami vadat vett észre, de csak a jóisten 
tudja, hova lett! Micsoda pompás lövés esnék innen! – foly-
tatta kissé fojtottabb hangon. – Bár magammal hoztam volna 
a puskámat! 

A két férfi ezalatt egészen a szarvas közelébe jutott. Az 
állat a Fourche-la-Fave mindkét partján, de különösen az 
északin található sózók egyike mellett állt, és szemmel látha-
tóan nem is sejtette a közelgı veszélyt. 

– Hol a pokolban lehet ez az indián. Bill? – szólt Harper, 
mert 6 volt a köpcös férfi. – Azt hiszem, öt lépésre meg le-
hetne közelíteni észrevétlenül ezt a buta állatot. 

– Ha ott a hickorytıke mögé bújna, bácsi – suttogta a fia-



talember –, azt hiszem, sikerülne. 
– Ostobaság, fiú! Azt hiszed talán, hogy öreg csontja-

immal, ünneplı ruhában csúszkálni fogok az erdıben, és 
rémítgetem az ártatlan vadat? Eszem ágában sincs! 

Szavait meghazudtolva, Harper mégis leszállt a lováról, 
amely türelmesen, mozdulatlanul állva maradt. A köpcös, 
fehérbe öltözött ember lábujjhegyen a szarvas felé lopózko-
dott, látszólag csupán azzal a szándékkal, hogy az állat riadt 
menekülésén jól mulasson, amikor az végre tudomást szerez 
közelségérıl. A szarvas azonban nem kapott szimatot – va-
lószínőleg a szél miatt, mely éppen felıle fújt –, csak egy 
pillanatra emelte fel a fejét, aztán ismét a sót kezdte nyalni. 

William Brown – vagyis Bill, ahogy bátyja a rövidség 
kedvéért nevezni szokta – feszült figyelemmel nézte 
Harpert, aki most mindössze tízlépésnyire lehetett az állattól. 
Itt egy pillanatra megállt, visszapillantott unokaöccsére, az 
arcán megjelenı nevetséges vigyorral, mintha azt akarta 
Volna mondani: „No, Bill, milyen fiú vagyok?” Még habo-
zott néhány pillanatig. Talán maga is meglepıdött a fiatal 
szarvas óvatlanságán, vagy restellt ragyogóra fényesített ci-
pıvel továbbhaladni, mert ott kezdıdött a sózó, melynek 
környékét a patak vize feláztatta, és az odajáró barmok és 
vadak a talajt sőrő, cuppogós sárrá dagasztották. Régi va-
dászszenvedélye azonban legyızte megfontolásait, most elı-
ször villant agyába a gondolat, hogy a szarvast valóban el-
foghatja, mégpedig kézzel. Belelépett hát a sárba, óvatosan 
közelített az állathoz. Brown felemelkedett nyergében, és 
lélegzetét visszafojtva figyelt. Harper szíve úgy vert – ahogy 
késıbb százszor is elmesélte –, hogy minden dobbanásnál 
attól félt, meghallja a szarvas. Az állat hirtelen fölvetette a 
fejét, mielıtt azonban a fehér alaktól való rémületében ösz-
szerándultak volna az izmai, Harper, vasárnapot és ünneplı 
ruhát feledve, elırevetette magát, és megragadta az állat két 
hátsó lábát. Ez csak ebben a pillanatban ugrott meg, hogy a 



veszélybıl meneküljön, de már késın! Az öreg mintha vas-
kapcsokkal volna hozzákötve, az állat kétségbeesett igyeke-
zetében maga után vonszolta, belehempergetve a fröcsögı 
sárba, miközben Harper azon igyekezett, hogy legalább a 
fejét emelje ki az iszapfürdıbıl. 

– Tartsa! – kiáltotta Brown. – Tartsa, bácsi! Éljen az 
öreg, ezt nevezem vadászatnak! 

A biztatás fölösleges volt, mert Harpernek eszébe sem 
jutott, hogy a vadat elengedje, most, amikor nemcsak vasár-
napi ruháját, de önmagát is feláldozta. Segítségért kiáltani 
nem mert, ilyen körülmények között a száját kinyitni kelle-
metlen következményekkel járt volna, inkább vasakarattal 
kitartott. Olyan erısen kapaszkodott a szarvasba, mintha a 
lelke üdvössége függött volna tıle. 

Brown azonnal segítségére akart sietni, de a látvány, ami 
eléje tárult, oly mulatságos volt, hogy a sózó szélén hahotáz-
va a főbe vetette magát, még a könnyei is kicsordultak a ne-
vetéstıl, és beletelt néhány perc, amíg összeszedte magát. 
Amikor végre ismét felugrott, egy puska dörrenését hallotta. 
A halálra sebzett állat még egyet rándult, a magasba akart 
ugrani, aztán összerogyott, kirántva lábait a férfi szorításá-
ból. 

A puskalövést Harper is hallotta, és a sárból feltápász-
kodva dühösen kiáltotta: 

– Ki lıtt?! – és eközben, mivel szemét kinyitni nem tud-
ta, rossz irányba fordult: arra, amerre nem volt senki, s ezzel 
Brownt újabb hahotázásra ingerelte. 

A rejtızködı vadász nem váratott soká magára. A bo-
zótból az indián lépett elı, és amint az egyébként komoly és 
tiszteletre méltó férfi siralmas alakját megpillantotta, ahogy 
szétfeszített ujjakkal és behunyt szemmel állt ott, az ı szájá-
ból is elıtört a csodálkozás kifejezése: 

– Vah! 
– Bill, Bill! Átkozott kölyök, Bill! Gyere már, és vezess 



a forráshoz! Hogy a mennykıbe is, talán egész nap itt álljak, 
míg a sár annyira rám keményedik, hogy még az ördög sem 
kapargathatja le rólam többé? Bill, hallod? Gazfickó! Vagy 
talán cserben akarod hagyni nagybátyádat? 

Billnek azonban néhány másodpercre volt szüksége, 
hogy összeszedje magát, aztán a sártenger szélére lépett, egy 
száraz ágat nyújtott a nyomorult ember felé, amit az azonnal 
megragadott. Bill aztán a patakhoz vezette, ahol Harper elı-
ször is a szemét mosta meg, hogy láthassa, mi történik körü-
lötte. 

Az elsı, akit meglátott, az indián volt, aki komoly arccal 
újratöltötte fegyverét. 

– Mr. Rézbırő, ön, úgy látszik, azt hiszi, azért fetrengek 
vasárnap reggel a sárban, hogy a szarvasokat a hátsó lábaik-
nál fogva mindaddig megtartsam, amíg ön kegyeskedik kö-
zelebb lépni és lelıni ıket, mi? 

– De bácsi, két másodpercnél tovább úgysem tudta volna 
tartani! 

– Én ne tudtam volna? Mit ért ahhoz egy zöldfülő! A bá-
tyám egyszer egy medvét egész napon át… 

– Csak nem elevenen akarta a szarvast hazavinni? – sza-
kította félbe az unokaöcs, aki joggal tartott attól, hogy 
Harper egy újabb hosszú történet elbeszélésébe kezd. 

– Miért ne? Akár egy egész falkát is tarthatnék otthon, és 
vajon mi köze hozzá ennek a rézbırőnek, hogy mit akarok 
tenni saját tulajdonommal? No, hát ezen mi vigyorognivaló 
van, he? 

Eközben az indián, aki ellen e kifakadások elhangzottak, 
nyugodt maradt, egy szót sem szólt, puskája újratöltésével 
volt elfoglalva, melyet elıbb gondosan megtisztított és meg-
törülgetett. Arcán azonban széles, barátságos mosoly jelent 
meg, kivillantak vakító fehér fogai. Tört angolsággal vála-
szolt: 

– Atyám igen erıs, de a szarvas gyors, és ha egyszer ki-



szabadul a fehér ember kezébıl, sohasem teszi többé a lábát 
Fourche-la-Fave puha talajára. Atyám húst kívánt… Íme, itt 
van. 

– Atyád az ördög, de nem én! – morogta Harper maga 
elé. – Ha valakinek, hát e csontoknak kell megköszönnöm a 
húst – s közben két erıs karját mutatta. – De hát ezt csinálja 
valaki utánam – folytatta a hıstettére való emlékezéstıl ba-
rátságosabbá válva –, ugye, fiam? Egyébként szerencse, 
hogy mindketten láttátok, mert vigyen el az ördög, ha 
Robertsék mindebbıl egy szót is elhinnének! Gyalázatos 
népség! Mintha én hazudni szoktam volna! De hát kacsin-
gatnak, egymásra néznek, oldalba bökdösik egymást, mintha 
csak azt akarnák mondani: „Te, ez már megint egy remek 
história.” De most már igazán meg kell mosakodnom, mert 
különben tényleg rám szárad ez a mocsok. 

– Elkésünk a prédikációról – szólt Brown, kissé türel-
metlenül vizsgálgatva a nap állását. 

– Pokolba a prédikációddal! Mi történik, ha nem hallod' 
annak az alattomos Rowsonnak a prédikációját? Annyit én is 
értek hozzá, mint ı, s ami a fickó kegyességét illeti… 

– Elıbb talán haza akar lovagolni? 
– Magától értetıdik. Menj csak elıre, én is megérkezem 

idejében. 
– És mi lesz a vaddal? 
– Hogy mi lesz vele? Az én pónimon az én konyhámba 

kerül. Úgy gondolom, éppen eléggé kiérdemeltem. Úgy, 
úgy, Asszovaum, így már rendjén van – fordult most már az 
indiánhoz, aki az elejtett vadat szarvánál fogva fölvonszolta 
a patakhoz, hogy lemossa róla a sarat –, mosd csak le szé-
pen, hogy egy tisztességes keresztény a lovára emelhesse, de 
hé!… Mi az már megint, Mr. Skalpkés?… Mi a fenét csi-
nálsz? 

Az indián hidegvérrel felbontotta a szarvast, hogy kifejt-
hesse belıle az egyik combot. 



– Nem akarom, hogy megnyúzd, hallod? Süket vagy, 
fickó? 

Asszovaum nem zavartatta magát, a kifejtett húst a vállá-
ra vette, és nyugodtan válaszolt: 

– A fehér ember egyedül van a wigwamjában, és 
Asszovaum éhes. 

– Ó, felılem a hús felét is elviheted, de így csupa vér le-
szek tıle! 

– De piszkos nem – felelte röviden az indián, vállára 
emelve a fegyverét, s gyors léptekkel megindult az úton, a 
két férfira hagyva most már a további teendıket. Brown se-
gített a nagybátyjának lóra emelni a szarvast. Aztán Harper 
is a nyeregbe ugrott a szarvas mögé. Ismét jókedvő volt, és 
mindenekelıtt megfogadtatta öccsével, hogy nem tesz emlí-
tést a történtekrıl Robertséknál, mielıtt ı megérkezik. Csak 
azért akart gyorsan hazalovagolni, hogy ruhát váltson, nem 
marad el soká. Brown megígérte neki, és gyorsan az indián 
után ügetett. 

 
 

3. FEJEZET 
 

Az indián és a metodista – Esküvıi meghívás 
 

Asszovaum, indián nevén Szárnyas Nyíl, a Missouriban lakó 
északi törzsek egyikéhez tartozott, és évekkel ezelıtt, miután 
a vad egyre ritkább lett törzsének immár sőrőn lakott va-
dászmezıin, délre vándorolt két fehérrel, Harperrel és 
Brownnal. De nem csupán a vad miatt hagyta el törzsét, el-
lenségei bosszúja is kényszerítette erre, mert megölt egy 
törzsfınököt, aki megrészegedve az európaiak tüzes vizétıl, 
squaw-ját megtámadta. Az asszony segélykiáltásai 
Asszovaumot életmentıvé s a bosszú célpontjává tették. Ez-
zel a nıvel Harper lakásától nem messze egy kis wigwamot 
épített, és vadászatból élt. Neje a délvidék lapályain termı 



sásból csinos kosarakat, a papaófa szívós héjából pedig puha 
gyékényeket font. Ezeket aztán Asszovaum az állatbırökkel 
együtt a folyón Little Rockba szállította, és elcserélte a fiatal 
városka kereskedıinél puskaporra, ólomra vagy más szük-
ségleti cikkre, néha, de természetesen igen ritkán, még pénz-
re is. 

Itt történt aztán, hogy feleségét a metodista prédikátor, 
aki felváltva két szomszédos kerület minden településén 
prédikált, a keresztény vallásra térítette. Asszovaumnál 
azonban hajótörést szenvedett minden próbálkozása, hiába 
fáradozott Rowson kitartóan, hogy a megcsontosodott po-
gányt – ahogyan ı nevezte – eltérítse apái hitétıl, és sze-
gényt a metodisták „egyedül üdvözítı egyházának” kebelére 
vezesse. Az indián eltökélte magában, hogy ısei hitében 
akar meghalni, és a fanatikus lelkész intései, fenyegetései 
nem tántorították meg. 

Alapaha, Asszovaum squaw-ja már kora reggel elindult a 
fehérek telepére, hogy meghallgathassa a prédikációt, ide 
tartott most Asszovaum is, hogy az asszonyt hazakísérje, és 
hogy azt a köteg vidrabırt is hazavigye wigwamjába, melyet 
több héttel azelıtt a környéken szerzett, és Robertséknál he-
lyezett el. A telepesek nagy része barátságos volt a két indi-
ánhoz, mert igen rendesen viselkedtek, és ahol csak lehetett, 
mindenkinek elızékenyen és szolgálatkészen segítségére 
siettek. A férfi persze sokkal komolyabb és tartózkodóbb 
volt, mint neje, aki szívesen foglalkozott gyermekekkel, so-
hasem fáradt bele játékaikba. 

– Láttál már valaha olyan alakot, amilyen az én nagybá-
tyám volt az elıbb? – kérdezte a fiatal férfi nevetve, amikor 
végre utolérte az indiánt. 

– Úgy nézett ki, mint egy mocsári teknıs – felelte az –, 
csak sokkal piszkosabb. Az öreg nagy történetet fog kerekí-
teni ebbıl, amint barátainak kunyhóiba ér. 

– De még mekkorát! Valóban csodálatos volt, hogy 



olyan sokáig tartani tudta az állatot. Szinte hihetetlen… 
– Vasból vannak a csontjai – felelte Asszovaum –, de a 

szarvas is erıs, és ha Asszovaum egy percet késett volna, 
már csak a kis embert találta volna a sózónál. 

– Könnyen lehet! İ persze tagadja, megesküdne rá, hogy 
a szarvast egész éjszaka tartani tudta volna. 

– Nagyokat mond az öreg – fejezte be az indián. 
Némán haladtak tovább a széles úton, anélkül hogy bár-

kivel találkoztak volna, míg végre egyházi ének vontatott 
dallama ütötte meg a fülüket. Az indián eleinte feszülten 
figyelt, de aztán ismét közömbössé vált. 

– A sápadt férfiúnak – így nevezte Rowsont feltőnıen 
halvány arcszíne miatt – igen erıs a hangja – mondta –, 
olyan, mint egy fiatal farkasé. Bármennyire üvöltsenek is az 
öregek, mindig csak a kölyköket hallani. 

– Győlölöd a papot, Asszovaum? 
– Igen… Alapaha a Nagy Szellemet szerette, Manituhoz 

imádkozott, aki atyáit védelmezte, és engedelmes feleség 
volt. Sohasem keresztezte Asszovaum ösvényét, ha vadászni 
ment. És az elsı sötét éjszakán levetette matche-cotáját, és 
körüljárta vele a bevetett kukoricaföldet, hogy elkerülje a 
féreg meg a vad, és áldás volt a termésen. Most Alapaha ne-
vet Asszovaum Nagy Szellemén, és a vad elkerüli az ı ösvé-
nyét, ha az erdıbe megy. 

Úgy látszott, az indiánnak nincs kedve tovább folytatni a 
beszélgetést. Némán haladtak elıre egészen Robertsék farm-
jáig. Brown egy sövénykaróhoz kötötte a lovát, és belépett a 
szobába, ahol az ájtatoskodók már összegyülekeztek. 

Éppen befejezték az éneklést, és a hívek valamennyien 
lelkésznek hátat fordítva, a székekre támaszkodva térdeltek. 
Rowson azonban, akivel elızıleg egészen más körülmények 
között, az erdıben találkoztunk, a középen állt, és kegyesen 
lehunyt szemmel, éles, metszı hangján egy hosszú imát 
mondott, melyben a jelenlevık rettenetes vétkeit a Minden-



ható kegyelmébe ajánlotta, és nem az oly igen megérdemelt 
büntetésért, hanem kegyelemért és megbocsátásért könyör-
gött. 

Brown, aki egy másik szektához tartozott, és éppen ezért 
nem térdelt le, imára kulcsolt kezekkel, áhítatosan hallgatva 
az ajtóban állt meg, de beljebb nem lépett. Hiába intett neki 
barátságosan Rowson többször is, hogy foglaljon mellette 
helyet, úgy látszott, mintha nem is venné észre, és némán 
maga elé bámult. Rowson végre befejezte az imát, mindenki 
felállt, az istentisztelet véget ért. 

Brown üdvözölte a jelenlevık között levı ismerıseit. 
– Ön jó késın érkezett, Mr. Brown – szólt Marion, 

Roberts lánya, aki mintegy hat hónapja jegyben járt 
Rowsonnal, a jámbor prédikátorral. 

– Hiányoztam önnek, Miss? No, akkor igazán sajnálom, 
hogy az istentisztelet jó részét elmulasztottam. 

– De Mr. Brown, hogy mondhat ilyet! Sokkal jobb vé-
leményem van önrıl, semmint elhihetném, hogy ön nem az 
istentisztelet kedvéért jött ide. 

– Nem vagyok metodista. 
– Jelent az valamit? Nem vagyunk-e keresztények mind-

annyian? 
– Vılegénye másként vélekedik errıl. – Brown különös 

hangsúllyal ejtette a vılegény szót, s közben kutatva nézett a 
szép lány szemébe. İ azonban kikerülte tekintetét, és így 
válaszolt: 

– Lehet, hogy a nézetei néha túlságosan szélsıségesek, 
én a magam részérıl elnézıbb vagyok, apám hasonlókép-
pen… Anyám is a szélsıségesek híve, különösen a vallás 
dolgaiban. Anyám és Mr. Rowson általában mindenben 
egyetértenek. 

– Ez egyszer nem is én voltam a hibás, kisasszony, ide-
jében elindultam, de a bácsikám… Egy véletlen késleltette 
ıt, ismét haza kellett mennie. 



– Csak nem lett beteg? – kérdezte gyorsan és aggódással 
Marion. 

– Köszönöm együttérzését, Miss Roberts – mondta ked-
vesen a fiatalember –, egy kis kaland volt csupán. De megtil-
totta, hogy elmeséljem, ezt a jogot magának tartotta fenn. 
Ismeri ıt, tudja, mennyire szeret történeteket elıadni. 

– Ó, már elıre örülök – kiáltotta Marion –, pompás lesz! 
– Szabad megtudnom, mi lesz pompás? – kérdezte 

Rowson, barátságosan üdvözölve a fiatalembert. 
– Egy kis tréfa, mely bácsimmal esett meg, vagy helye-

sebben: egy valóságos hıstett, melyet ı vitt véghez, és… 
– Ön is látta az esetet? – kérdezte Marion. – Tudja, az ön 

kedves nagybátyja… 
– De Marion – szólt rá feddıen Rowson –, helyénvaló 

ilyen röviddel Isten szolgálata után a világ dolgaival foglal-
koznod? Anyád nagyon szomorú lenne, ha hallaná. 

– Mr. Rowson – szólt közbe Brown, akit kellemetlenül 
érintett, hogy tanúja a feddésnek, mely a vért a lányka arcá-
ba kergette –, ön Miss Roberts jegyese, s egyben e kerület 
lelkésze is, így joga kétszeres ez ifjú hölgyhöz. Én mégis 
úgy gondolom, egy ártatlan tréfa, néhány vidám szó nem 
lehet visszatetszı Isten elıtt. Mindent a maga idejében… 
Legyünk áhítatosak az imánál és vidámak az ebédnél. 

Rowson bizonyára válaszolt volna valamit, de ebben a 
pillanatban Roberts lépett oda hozzájuk, szívélyesen megráz-
ta az ifjú Brown kezét, és így szólt: 

– Ez már igen, fiam, hogy végre egyszer téged is látunk! 
Vigyen el az… – Lehet, hogy nem a legvasárnapibb módon 
fejezte volna be a mondanivalóját, ha idejében nem találko-
zik tekintete a prédikátoréval, ezért aztán befejezetlenül 
hagyta a mondatot, és így folytatta: – Négy hete… tulajdon-
képpen mióta vagy Arkansasban? 

– Hat hete – felelte Brown. 
– No igen, négy hét alatt alig kétszer kukkantottál be 



hozzánk, pedig eleinte szinte állandóan itt voltatok… Meg-
hiszem azt, nem olyan mulatságos itt, ezen az isten háta mö-
götti földdarabon, nehezen is nélkülözzük a jó társaságot. 
Harper még csak eljön néha… de hát most hol késik? 

– Mindjárt itt lesz. 
– Egyébként, Brown, hogy el ne felejtsem, mához négy 

hétre lesz Marion lányom lakodalma. Meghívlak benneteket, 
téged és bácsikádat. Nélkületek mit sem ér az egész… 

– Sajnos – válaszolta Brown félig elfordulva –, négy hét 
múlva aligha leszek már Arkansasban. 

– Nem leszel Arkansasban? Mit jelentsen ez? Azt hittem, 
nagybátyád földet vásárolt itt, és végleg le akar telepedni. 

– Igen, ı marad, de én… én a Texasba induló önkéntesek 
közé állok. Néhány napja úgy hallottam Little Rockban, 
hogy Texas el akar szakadni Mexikótól, katonákra van szük-
sége. 

– Bolondság! – kiáltotta Roberts, barátságosan megra-
gadva a fiatalember kezét. – Hadd küzdjenek csak a texasiak 
a saját háborújukban, majd te inkább itt nálunk. Nekünk is 
szükségünk van itt a Fourche-la-Fave partján derék legé-
nyekre, hiszen annyi itt a gazfickó… No, de most már való-
ban jön Harper, mennydörgıs… Hm, milyen vörös! 

Valóban ı volt, gyors ügetésben közeledett. Valószínő-
leg attól tartott, hogy Bill fecsegett, ezért már messzirıl kia-
bált: 

– Hé, fiú! Nem járt el a szád? 
– Egy hangot se szóltam, bácsi. 
– No, ez derék! Gyerekek, mi történt velem ma reggel, 

milyen vadászkaland… 
– Vadászkaland, Mr. Harper? – kérdezte szemrehányó 

hangon Mrs. Roberts, aki közelebb lépett, és barátságosan 
üdvözölte a két férfit. – Vadászkaland az Istennek szentelt 
napon? 

– Puska nélkül, asszonyom, puska nélkül, egészen ártat-



lanul. No, de ezt az elején kell kezdenem! 
Míg a kis öreg a feszülten figyelı hallgatóságnak jóízően 

elbeszélte csodálatos kalandját, Rowson, aki nem tartotta 
ill ınek, hogy a prédikáció után közvetlenül részt vegyen az 
általános vidámságban, a hátsó kapun át kiment a földekre. 
Inkább irtás volt ez, még nem volt bevetve kukoricával, a 
kivágott fatörzseket sem szállították el, némelyik alá Roberts 
tüzet gyújtott, mert így szabadulhatott meg a legkönnyebben 
tılük. Asszovaum most egy ilyen félig elégett fatörzsnél sü-
tötte a Harper által fogott szarvas húsát. Alapaha észrevette 
férjét, és indián szokás szerint készítette el ebédjét. Kiterített 
takaróján kényelmesen kinyújtózkodva hevert ott az indián 
harcos, maga készítette nádpipájából pöfékelve, és elme-
rengve nézett a pislákoló parázsba. Ki tudja, milyen gondo-
latok járhattak a fejében, mikor felesége hirtelen felugrott 
munkájától, és a ház felé sietett. A prédikátor közeledı alak-
ját vette észre, és feléje indult. A lelkész felemelte kinyújtott 
karját, és hosszú imával áldotta meg az indián asszonyt. Ez-
alatt a hús sisteregni kezdett a parázson, és egyik oldala 
megégett. 

Alapaha igazi indián szépség volt. Finoman cserzett bır-
ruhát viselt, lábán puha mokasszin, fekete haját vörös ken-
dıvel szorította le, fülét és nyakát üveggyöngyök díszítették. 

– Alapaha – kiáltotta most Asszovaum, nem barátságta-
lan, de komoly hangon –, Alapaha, vajon azt parancsolja-e 
neked a keresztények Nagy Szelleme, hogy férjed és törzs-
fınököd iránti kötelességeidet elhanyagoljad? 

Alapaha visszasietett munkájához. Rowson közelebb lé-
pett a rézbırőhöz, aki ıt alig észrevehetı biccentéssel üdvö-
zölte, és nyugodtan fekve maradt. 

– Ne haragudj a feleségedre, Asszovaum testvér – szólt 
nyájasan az indiánhoz –, ne haragudj reá, ha az Úr szavára 
figyel. Lelkének egyetlen üdvössége az, mely felé siet, és 
neked kellene az utolsónak lenned, aki ıt ebben megakadá-



lyozod. 
– Asszovaum nem haragszik, és nem akadályozza meg 

ıt vallása gyakorlásában – felelte az indián –, de Asszovaum 
éhes, és a hús odaég. Alapaha a felesége a rézbırő férfiúnak. 

– Régóta keresem az alkalmat – mondta Rowson barát-
ságos pillantással –, hogy kézzelfoghatóvá tegyem számodra 
a kereszténység áldásait. De te mindig elutasítasz. Szabad-e 
most felhasználnom az alkalmat? 

Az indián nem felelt, hanem fogta a húst, melyet 
Alapaha egy durván faragott fatányéron feléje nyújtott, és 
hozzáfogott az ebédjéhez. A lelkész eközben emlékezetébe 
idézte a szentírás mindazon helyeit, melyek az ember gyar-
lóságára és Isten kegyelmére hívják fel a figyelmét. Nem 
mulasztotta el Krisztus csodatételeinek felsorolását sem, 
egészen kereszthaláláig, mely által minden testben élı Meg-
váltójává lett. Valószínőleg azt hitte, e színes történetekkel 
befolyásolhatja a legkönnyebben az indiánt. Asszovaum 
nyugodtan evett tovább, egy szóval, egy kézmozdulattal sem 
szakította félbe Rowsont. 

– Befejezte a sápadt férfiú? – kérdezte végül, mikor a 
lelkész kifogyott a szavakból. 

– Befejeztem – felelte Rowson –, és testvérem mit szól 
ezekhez? 

Asszovaum eldobta a takarót, mely eddig félig testére 
volt csavarva, felegyenesedett, és egészen közel lépve így 
szólt: 

– Az ısidıkben a Nagy Szellem, akit ti istennek nevez-
tek, megalkotta a világot, és azután embereket, indiánokat 
teremtett. Beborította valamivel a földet, és elrejtette az em-
bereket. Összegyőlt ott minden törzs, az egyik azonban fel-
küldött egy ifjút, nézze meg, vajon mi van odafent, s ez az 
ifjú mindent világosnak talált, és megörült annak, hogy mi-
lyen szép a világ. Egy szarvas futott el arra, nyílvesszı fúró-
dott az oldalába, az ifjú követte az állatot egészen addig a 



helyig, ahol az összerogyott. Nyomokat vett észre, és nem-
sokára megjelent az a férfiú, aki a vadat elejtette. Maga a 
teremtı volt, aki most megtanította az ifjút, hogyan kell a 
szarvast megnyúzni és a húsát szétdarabolni. Aztán megpa-
rancsolta neki, hogy csináljon tüzet, de az nem értette a 
módját. Maga az isten volt kénytelen tüzet rakni. Ekkor azt 
mondta az isten, hogy tőzze a húst botra, és süsse meg, az 
indián azonban azt sem tudta, hogyan kell a húst sütni. Az 
egyik oldalát megégette, a másik pedig nyers maradt. 

Rowson félbe akarta szakítani, de Asszovaum egy pillan-
tással visszatartotta. 

– Így oktatta az isten a rézbırőt a vad elejtésére, a hús és 
a bır hasznosítására. Azután a többieket is elıhívta a föld 
alól, és jöttek is, egyik törzs a másik után, és mindegyik fı-
nököt választott. Isten teremtette a jót és a rosszat is, ezek 
testvérek voltak. Az egyik elindult, hogy jót tegyen, a másik 
pedig, hogy testvére munkáját elrontsa. İ csinálta a sziklás, 
szakadékos utakat, mérges növényeket teremtett, mindenfelé 
elvetette a gonoszság magvait. A jó szerette volna a rosszat 
megsemmisíteni, de erıszak nélkül; azzal állt hát elı, hogy 
fussanak versenyt, és a vesztes engedje át a földet a másik-
nak. A gonosz beleegyezett, és… 

– Állj! – kiáltotta a metodista, és felugrott a fatörzsrıl, 
melyen eddig ült. – Szegény vak pogány! Belekeveredtél a 
hazugság hálójába, tépd le magadról! Jézus Krisztus… 

Az indián nem szólt egy szót sem, de olyan dühtıl szik-
rázó pillantást lövellt a lelkészre, hogy az rémülten harapta 
el a szót, és ijedten tekingetett vissza a közeli ház felé. 
Asszovaum azonban lecsendesítette a szívében tomboló vi-
hart, és sötét tekintettel, szilárd, de halk hangon mondta: 

– Én meghallgattam a sápadt férfiút, aki arról a törzsfı-
nökrıl beszélt nekem, aki a botot kígyóvá változtatta, és vi-
zet fakasztott a sziklából. Beszélt a halról is, melynek gyom-
rában napokon át élt egy ember, akit aztán a hal ismét a szá-



razföldre okádott ki, a prófétáról, akit a tüzes szekér az égbe 
ragadott, és arról, akit feláldoztak és meghalt, és mégis újra 
elevenen tért vissza a földre. Asszovaum mindezt elhiszi. Én 
pedig elbeszéltem, hogyan teremtette gyermekeit a Nagy 
Szellem itt, a mi földrészünkön… És a sápadt férfiú hazug-
nak nevez engem! Menj! – mondta a megszégyenült lelkész 
felé nyújtva ki karját. – A sápadt férfiú csak azt az oldalát 
látja, ahol a saját wigwamja áll, minden egyéb fekete elıtte. 

És feleletet sem várva, a ház felé indult 
Ott közben Harper már befejezte történetét hallgatósága 

gyakori nevetése és tetszésnyilvánításai közepette. Az embe-
rek nagyrészt hazaindulóban voltak, mert az idı már dél felé 
járt és nem akarták elkésni az ebédet. Csak Harpert és 
Brownt mint „igen ritka vendégeket”, hívta meg ebédre a 
ház asszonya. 

Míg az asztalt megterítették, Roberts magához intette 
Brownt, hogy a lovakhoz menjenek. Ezekre volt a legbüsz-
kébb a világon. Az egész államban senkinek sem lehettek 
jobb lovai, és ha valakivel cserélt, az csak veszíthetett a dol-
gon, mert senkinek nem volt olyan biztos a szeme a nemes 
állatok hibáira és szépségeire, mint éppen neki. 

Odaérve, egyes lovakra különösen felhívta a fiatalember 
figyelmét, dicsérte ıket, elmondta, milyen olcsón vásárolta 
az egyiket milyen drágán a másikat, melyik milyen versenyt 
nyert, mennyi idı alatt futott stb. Nagyon elemében volt, 
annál is inkább, mert Brown közölte vele, hogy maga is lo-
vat akar nála vásárolni, mégpedig erıset, izmosat, mely al-
kalmas a függetlenségi harcban reá váró viszontagságok el-
viselésére. 

– Van ilyen lovam, de van ám! – kiáltotta az öreg boldo-
gan, és egészen elfelejtette, hogy ezzel az üzlettel elveszítené 
a fiatalember szomszédságát. – Látod azt ott? Na, hát az a ló 
mindent kibír, és csak most lett négyéves. De hát… hogy is 
mondtad? Nem Texasba akarsz menni? Az ördögbe is, azt 



már nem! Szívesen adok el neked egy lovat, de forduljak 
fel… – és önkéntelenül körülnézett, nincs-e véletlenül a fele-
sége a közelben, nem hallja-e a káromkodásait. – Nem, 
Brown, ebbıl nem lesz semmi! Texas nem keresztény em-
bernek való vidék, csak az indiánoknak… 

– Ez a nyugalmas élet itt nincs kedvemre, körül kell néz-
nem egy kicsit a világban – szakította félbe Brown –, késıbb 
majd visszajövök. 

– Texasból? Onnan senki sem jön vissza… legalábbis jó-
ravaló ember nem. Csak gazfickók és csirkefogók özönlenek 
most oda; kiment már a divatból az a mondás is, hogy „menj 
a pokolba”, az emberek sokkal gonoszabbak lettek, és egy 
texasi utat kívánnak egymásnak. 

– A maga háza is nagyon csendes lesz rövidesen – szólt 
közbe Brown gondolataiból felriadva –, a fia Tennessee-be 
ment, és ha Marion férjhez megy… 

– Igen. Szokatlan lesz. Nos, nem én vagyok az oka, ép-
pen eleget ágáltam ellene. Nem tudom, miért, de nekem se-
hogy se tetszik ez a pap. 

– Négy hét múlva lesz az esküvı, ugye? 
– Négy hét múlva, igen. Megmondtam neki, hogy addig 

nem kapja meg a lányomat, amíg meg nem vette azt a földet, 
amelyen lakik, és ameddig úgy be nem rendezkedik, hogy 
egy asszonyt tisztességesen eltarthasson. Itt az erdıben nincs 
sokra szüksége az embernek, de egy kevés tıke azért mégis-
csak kell. A készpénz igen ritka… 

– Mibıl él tulajdonképpen ez a Rowson? A prédikációért 
nem kap pénzt. 

– Nem, nem, még csak az hiányzik. De Tennessee-ben 
van egy kis vagyona, nyolc-kilencszáz dollár, ı maga mond-
ja. Ennek egy részét várja három héten belül, és akkor meg-
kapja az én beleegyezésemet is. Az asszony valósággal meg-
szállottja ennek a házasságnak, tulajdonképpen nekem sincs 
semmi kifogásom ellene… de ennek az embernek még a 



szeme sem áll jól. Érdekes, hogy az elsı találkozás milyen 
mély benyomást tesz az emberre. De Brown! Hol jár az 
eszed? Úgy bámulsz magad elé, mintha… Valami bajod 
van? 

– Nekem? Nem. Semmi. Egy kis fejfájás, azt hiszem, túl 
sokat nevettem ma reggel Ben bácsi kalandján. De a tárgyra 
térve, a lovakról beszélgettünk. 

– Ó, arra van még idı bıven! De ni csak! Kik jönnek 
ott? Egy, kettı, három… hat lovas, mindegyik késsel és pus-
kával. No, ezeknek nem nagyon fog örülni az asszony. 
Heathcott, Mullins, Smith és Heinze, az ég óvjon bennünket, 
ezek a rendcsinálók. Megint történt valami, no, de mindjárt 
megtudjuk. 

Roberts gyorsan kaput nyitott. Brown követte, hogy üd-
vözöljék a lovasokat, akik gyors ügetéssel közeledtek a föl-
dek között a széles úton. 

 
 

4. FEJEZET 
 

A rendcsinálók – Civódás és párbaj 
 

Az állampolgárok önkényes bíráskodása, az úgynevezett 
lincsjog Arkansasban rövid idı alatt újra igen elterjedt. En-
nek meggátlására a törvényeket nagyon megszigorították, 
keményen megbüntették az önként alakult esküdtbíróságo-
kat. Ez azonban édeskeveset használt egy olyan államban, 
mint Arkansas, ahol még utakat is alig törtek a vadonban, s a 
törvény keze nem érhetett el az ıserdıkben elrejtett telepe-
kig. Emellett Arkansas ez idı tájt rablóbandák gyülekezıhe-
lye lett: ezek elıbb Missourit, Illinois-t, Kentuckyt, 
Tennessee-t és a Mississippi vidékét nyugtalanították, s a 
telepesek teljes joggal fogtak össze ellenük. Ám minden do-
lognak megvan a maga árnyoldala, így ennek is. A rendırség 
körülményesebb, lassúbb munkája mellızésével és bíróság 



nélkül törvény elé lehetett állítani a gonosztevıket, de gyak-
ran elıfordult, hogy a személyes bosszú és a győlölködés 
ártatlanokat hurcolt meg. 

A lovasok, legnagyobbrészt farmerek, vadászinget visel-
tek, puskával, késsel, pisztollyal és tomahawkkal voltak fel-
szerelve. Heathcott, ez a durva, kötekedı fickó, akit lehetı-
leg mindenki került, annyira felcicomázta magát gyilkoló-
szerszámokkal, hogy valósággal igazolta Roberts kijelenté-
sét, aki Brown felé fordulva kalózhajóhoz hasonlította, mely 
minden fegyverét a fedélzetre győjtötte a támadás elıtti pil-
lanatokban. 

– Halló, uraim! – kiáltotta Roberts. – Hova, hova? Talán 
támadnak az indiánok, hogy így felfegyverkeztek? 

– Indiánok? Nem! – felelt Heathcott. – Sokkal rosszabb. 
A lótolvajok megint elszemtelenedtek, az Arkansas felsı 
vidékén Rowlove bírótól négyet loptak el. A nyomok délke-
letre vezetnek, bár ez az átkozott esı elmosta ıket, s így hiá-
ba kutattuk át az erdıt. Most Wilkins felé tartunk, hogy 
megbeszéljük a további teendıket. Nem tart velünk 
valamelyikıjük? 

– Köszönjük – szólt Roberts –, ezt csak intézzék el ma-
guk, fiatalok. Az én öreg csontjaim már elszoktak az erdei 
barangolástól. 

– Pedig maga is sok lovat tart. Ki tudja, mikor jut eszük-
be a gazfickóknak, hogy meglátogassák, azután már bizo-
nyára velünk tartana – nevetett Heathcott 

– Jó, jó – felelte Roberts –, csak ne fessük az ördögöt a 
falra… De hát kerüljenek beljebb, uraim! Talán akad egy kis 
harapnivaló is nálunk. 

– Köszönjük, élünk vele – felelte Heathcott lováról le-
ugorva, s a többiek követték a példáját. 

Brown ezalatt kezet rázott, és elindult velük a ház felé. 
– És ön, Mr. Brown? – kérdezte most Heathcott a fiatal-

ember felé fordulva. – Nem volna kedve önnek a jó ügy 



szolgálatába állni? Mi sohasem vagyunk elegen. 
– Bocsánatot kérek – felelte Brown –, de csak átmeneti-

leg vagyok e vidéken, alig ismerem az erdıt, aztán meg… 
ıszintén bevallom, nem sok örömem telne a bíráskodásban, 
mely gyakran igazságtalankodássá fajul. 

– Remélem, uram, elismeri, itt mi tudjuk a legjobban, 
hol szorít a cipı – mondta Heathcott, barátságtalan oldalpil-
lantást vetve a fiatalemberre –, az afféle urakkal pedig, mint 
maga, akik állandóan az egyik államból a másikba csatan-
golnak, sohasem tudhatja az ember, hányadán van. Ma Mis-
souriban vannak, holnap Texasban, mindenütt élnek ismerı-
seik, barátaik… Talán éppen ismerıseire való tekintettel 
nem tart velünk? 

– Mr. Heathcott – szólt Brown igen komolyan, de udva-
riasan –, célzásait nem kívánom elérteni, mert nem érzem 
találva magam. Ami pedig utazásaimat illeti, ezekrıl senki-
nek nem tartozom számadással. 

A többi farmer is beleavatkozott a szóváltásba, és nem 
engedték, hogy Heathcott tovább sértegesse a fiatalembert, 
akit nagyon megszerettek, vezetıjüket viszont nem tisztel-
ték, inkább féltek tıle. 

– Tessék, uraim! Tessék! – kiáltotta Roberts az ajtóból. – 
Be kell érniük annyival, amit hirtelen készíttetni tudtam, 
hogy ne kelljen ebédig várakozniuk. Kérem, üljenek hát le, 
és lássanak hozzá. 

A férfiak nem kérették magukat, és miután az asszonyo-
kat üdvözölték, asztalhoz ültek. Éppen hozzá akartak látni, 
amikor Rowson, aki eddig Robertsnéval a tőzhely mellett 
állt, az asztalhoz lépett, és összetett kézzel asztali áldást 
mondott. A farmerek, akik nagyrészt metodisták voltak, 
visszatették az asztalra késeiket, és áhítatosan az üres tányé-
rokra meredtek. Heathcott azonban mérgesen pillantott fel a 
lelkészre, aki, úgy látszik, ıt észre sem vette, és zavartalanul 
folytatta kötelessége teljesítését, ahogy prédikátori tényke-



déseit nevezni szokta. 
Ha a férfiak egymás között lettek volna, Heathcott bizo-

nyára szabad folyást enged dühének, így azonban elfojtotta, 
vagy legalább kedvezıbb alkalomra halasztotta, és hozzálá-
tott az ételhez, még mielıtt Rowson az ámenig ért volna. 
Hogy ez a viselkedés Robertsnét a legmélyebben sértette, azt 
talán említeni is fölösleges. Bosszankodva hintaszékébe ült, 
és a „durva, bőnös emberekrıl” suttogott valamit magában. 

– Mrs. Roberts, talán csak nem fogyott ki a whisky a 
házban az utolsó cseppig? – kérdezte Heathcott egy kis szü-
net után, miközben bır vadászinge ujjával megtörülte a szá-
ját. – Odaát Bowittsnál oly átkozottul erısét ittunk, hogy 
még most is égnek tıle a belsı részeim. 

– Nem tartok itthon whiskyt – válaszolta Robertsné inge-
rülten. – Mrs. Bowitts is jobban tenné, ha nem tőrne meg 
effélét a házában. 

– Igen, ezt én is mondtam neki – nevetett Heathcott, 
szándékosan félreértve Robertsné szavait –, pedig Petite 
Jeanne-ban a kereskedınél egy dollárért a legjobbat kaphat-
ná. 

– Heathcott úrnak észre kell vennie – avatkozott bele 
Rowson –, hogy a whiskyrıl folytatott beszélgetés nem a 
legkellemesebb Mrs. Roberts számára. 

– Mr. Rowson pedig jobban tenné, ha a saját dolgaival 
törıdne – felelte Heathcott élesen. 

– Enni adattam a lovaknak, urak! – kiáltott be az ajtón 
Roberts, aki Harperrel és Brownnal éppen a lovaktól jött. 

– Köszönjük, köszönjük! – felelte Smith és Heinze, és 
mindketten örültek, hogy felállhatnak az asztaltól, és félbe-
szakíthatják a társalgást, mely csak kellemetlenebbül vég-
zıdhetett volna. 

Smith egy pillanatra még hátramaradt, mikor a többiek 
kiléptek a szobából, és barátságosan a ház asszonyához for-
dult. 



– Ne vegye rossz néven Heathcott-tól a goromba szava-
kat. Egész délelıtt keményen vágtattunk, és Bowittsnál kissé 
többet is ivott a kelleténél. 

Robertsné nem válaszolt. Rowson ellenben megköszönte 
a szomszéd jóakaratát, és biztosította ıt, hogy egyáltalán 
nem táplál haragot Heathcott ellen. 

– Meggondolatlan fiatalember – folytatta jóindulatúan 
nevetve –, és nem is úgy gondolja egészen, mint ahogyan 
kiszalad a száján. 

– Lekötelezne, ha nem tisztelné meg a házamat többé – 
pattogott Robertsné –, én istenfélelemre nevelem gyerme-
kemet, és nem tőröm, hogy a saját házamban lásson rossz 
példát, nem tőröm… 

– De anyám! – kérlelte Marion. 
–… nem tőröm, hogy istenfélı embereket – folytatta az 

asszony –, akik Isten igéjét hirdetik, az én házamban sérte-
gessenek. Mondja meg ezt, kérem, Mr. Heathcottnak. 

Smith nyugodt és békeszeretı ember volt, maga is meto-
dista lévén, nagyon is egyetértett Robertsné szavaival, éppen 
ezért nem is tett semmi ellenvetést, némán indult a többiek 
után az ajtó felé. Kint a férfiak nagy része székekre és farön-
kökre ülve arról beszélgetett, ami a legközelebbrıl érintette 
ıket: az egyre nagyobb arányúvá váló lólopásokról. 

– Kell, hogy a gazfickóknak a környéken valahol orgaz-
dájuk legyen, másképpen nem tudnának bennünket minden 
alkalommal tévútra vezetni – mondta Mullins. 

– Igen, de rejtély elıttem, hova viszik az elhajtott lova-
kat! – kiáltott Roberts. – Egy ilyen gebe nem madár, hogy 
nyom nélkül elrepüljön. 

– Türelem, csak türelem – bizonykodott Heathcott –, 
mindennek eljön az ideje. Majd éppen akkor csípjük nyakon 
a fickókat, amikor a legkevésbé számítanak rá. Akkor aztán 
átkozott legyek, ha csak egynek megkegyelmezek közülük! 
Felelıtlen dolog, hogy tavaly a lótolvajlásért járó halálos 



ítéletet megszüntették itt Arkansasban… Ezzel-világosan azt 
akarták mondani a népnek: „Segítsetek magatokon, mi nem 
segítünk többé.” 

– Nem tudom, de nekem túlságosan is szigorú törvény-
nek tőnik egy lóért emberéletet oltani ki – vetette közbe 
Brown. 

– Szigorú?! – kiáltotta Heathcott, és nagykését belevágta 
a rönkbe, amelyen ült. – Aki ellopja a lovamat, életem egy 
részét veszi el. Most hármat adtam el éppen, nálam van az 
áruk. Ez úgyszólván egész vagyonom, mellyel a jövımet 
akarom megalapozni. Aki ellopta volna a lovaimat, tönkre-
tett volna teljesen, és ez talán rosszabb, mintha agyonlıtt 
volna. Nem! Halál a gazfickókra! Észre kell venniük, hogy 
milyen komolyan gondoljunk ezt, és akkor – azok, akiket 
nem akasztottunk fel – menekülni fognak Arkansasból. 

– Úgy látszik, nem sokra becsül egy emberéletet – szólt 
közbe ismét Brown. 

– Nem bizony – válaszolta Heathcott, és tovább játszott a 
késével. 

– A sajátját sem becsülheti túl sokra – szólt Harper ne-
vetve –, különben nem kockáztatná minden csavargó miatt. 

– Elég sokra ahhoz, hogy megkóstoltassam kilenchü-
velykes acélomat mindenkivel, akirıl fel kell tételeznem, 
hogy veszélyes lehet rám nézve – felelte Heathcott, és vadul 
körülnézett. – Ez itt szabad ország, és mindenkinek megvan 
a maga véleménye, de verjen meg az isten, ha nem a maga-
mét tartom a legtöbbre! Lám csak, ismét itt van Mr. Rowson 
– gúnyolódott, amint megpillantotta a férfiú méltóságteljes 
alakját az ajtóban, kalappal a fején, imádságoskönyvével a 
hóna alatt. – Ez is a báránybırbe bújt farkasok közül való. 

Rowson úgy tett, mintha nem hallotta volna, és megkérte 
a néger fiút, hogy hozza a lovát. Heathcott azonban, akit fel-
bıszített a prédikátor egykedvősége, felugrott, és fenyegetı-
en így kiáltott: 



– Nos, Mr. Ördögőzı, azt hittem, legalább válaszra mél-
tat, még ha csak bőnös halandó vagyok is! 

Mielıtt azonban Rowson egy szót szólhatott volna, 
Brown felugrott, mellen ragadta Heathcottot, és olyan erővel 
lökte vissza a helyére, hogy az a rönkben megbotolva véres-
re zúzta magát. A többiek mind ijedten ugráltak fel, 
Heathcott is azonnal felugrott, villámgyorsan megragadta a 
kését, mely melléje esett, egyetlen ugrással átugrott a rön-
kön, és éppen támadójára akarta vetni magát, amikor Brown, 
egy tapodtat sem mozdulva helyérıl, egy felhúzott három-
csövő pisztolyt szegezett neki. Heathcott erre nem számított, 
visszakozott a puskájáért. A többiek azonban lefogták a kar-
ját, és egyhangúan kiáltozták, hogy el nem tőrik itt a gyil-
kosságot. 

– Hagyjatok! – ordította Heathcott. – Hagyjatok! Elbá-
nok ezzel a kölyökkel! Ez vért kíván! 

– Engedjétek el – mondta Brown most, a pisztolyt visz-
szadugva a helyére, és egy, a Heathcottéhoz hasonló kést 
húzott elı a ruhája alól. – Engedjétek el! Mindjárt meglátjuk, 
ki az ügyesebb! 

– Az isten szerelmére, Harper úr, ne tőrje ezt a borzal-
mas dolgot! – könyörgött Marion, aki halálsápadt arccal ro-
hant elı a házból, és reszketve kereste az öregember kezét. – 
Ez a felbıszült Heathcott megöli. 

– Csillapodjék le, kedves gyermekem – csitította Harper 
–, és mindenekelıtt térjen vissza a házba. Ez itt most nem 
fiatal lányok számára való hely… Ha egyszer a golyó kirö-
pült a csıbıl, senki sem tudhatja, merre tart. 

– Megöli – aggódott tovább Marion. 
– Kit? A vılegényét? Nem. Heathcottnak az öcsémmel 

van baja. 
Marion egy kendı mögé rejtette könnyes arcát, és nem 

állt ellen, amikor Rowson hozzálépett, hogy a házba vezesse. 
– Hagyjatok, mondom! – üvöltötte Heathcott teljesen fel-



indulva. – Adjátok a puskámat! A puskámat akarom! 
– Engedjétek – ismételte Brown hirtelen feltámadó harci 

kedvvel. – Engedjétek szabadon, elég sok késsel körültőz-
ködte magát ahhoz, hogy tisztességesen megmérkızzék ve-
lem. Félre, arkansasi férfiak! 

– Jó – szólt Mullins –, verekedjetek meg, de puska nél-
kül. Gyilkosságot nem tőrünk. A párbaj, az más. 

Heathcott a következı pillanatban szabad volt, és a férfi-
ak körülállták ıket, de az imént még vad férfit lehőtötte 
Brown merész tekintete, és bár görcsösen szorongatta kését, 
és villámló szemeket meresztett ellenfelére, mozdulatlan 
maradt, és nem támadott. Kínos csend állt be. 

Heathcott kellemetlen helyzetbe került, szemmel látható-
an félt ellenfele késétıl, de talán még jobban társai gúnyos 
megjegyzéseitıl, melyre joggal számíthatott, ha a kihívást 
nem fogadja el. 



Ekkor a többiek közbeléptek, és az ellenfeleket elválasz-
tották egymástól. 

– Gyere, Heathcott – mondta Heinze. – Egyikıtöknek 
sincs igaza, és gyalázat, hogy két rendes fickó összevagdos-
sa egymást, hiszen van még elég lókötı az erdıben, azokon 
töltsétek ki a bosszútokat. Gyere, itt az ideje, hogy elindul-
junk, és nem is helyénvaló, hogy elrontsuk azoknak a vasár-
napját, akik vendégszeretettel fogadtak bennünket. 

– Csak ez tartott eddig vissza, hogy megtanítsam ezt a 
tacskót – mondta fogcsikorgatva Heathcott. – De csak várj, 
kölyök, jössz te még az én utcámba, és isten irgalmazzon 
neked, ha a puskám elé kerülsz! 

– Heathcott, Heathcott – intette Mullins –, gonosz és ve-
szedelmes, nagyon veszedelmes szavak ezek! 

– Hagyjátok – mondta Brown megvetıen, és tokjába 
visszatolta kését. – Hadd hencegjen, hadd legyen neki is va-
sárnapja! 

– Gyere, Bill – mondta Harper, és magával vonszolta a 
házba. – Gyere, hadd menjenek el elıbb. Te eleget tettél a 
becsületnek, örülök, hogy az unokaöcsém ilyen bátran visel-
kedett. De ebbıl elég ennyi. Gondolj az asszonyokra. Mari-
on az elıbb majd elájult. 

– Marion? – kérdezte Brown gyorsan. – Ja persze, itt van 
a vılegénye. Erre nem gondoltam. Azóta bizonyára magához 
tért már. 

A rendcsinálók ezalatt elmentek, és Rowson is indulni 
készült. Harper elfogadta Roberts meghívását, és ott maradt, 
hogy másnap egy vadászaton vehessen részt, és meglátogat-
hassa az öreg Bahrenst, akirıl már oly sokat hallott. 

Mielıtt Rowson lóra ült, még mondott egy hosszú imát, 
részben hogy a Mindenható bocsánatát kérje a neki szentelt 
nap megsértése miatt, részben pedig hogy hálát adjon neki a 
vérontás nélkül befejezett ellenségeskedésért. Mielıtt nye-
regbe ugrott volna, odalépett Brownhoz, és így szólt hozzá: 



– Ön ma pártomat fogta, köszönöm. Ha ez a fickó bosz-
szút forralna is ön ellen, ne féljen, az ég meg fogja oltalmaz-
ni. Erre számíthat. 

– Köszönöm, Mr. Rowson – felelte Brown nyugodtan de 
inkább számítok e fickó gyávaságára és saját erımre, mint 
bármi másra. Kerülni fog ez engem, nem kell tartanom tıle, 
meg hát nem is vagyok kötekedı természető. Aligha fogunk 
még egyszer találkozni. 

 
 

5. FEJEZET 
 

Brown és Marion 
 

Rowson ellovagolt, hogy – mint mondta – „az Úr szavát egy 
másik telepen hirdesse”, és Marion kimerülten, sápadtan pi-
hent egy széken. Harper, Roberts és Brown a kandallónál 
ültek, melyben a néger szolgáló, inkább szokásból, mint a 
hideg miatt, tüzet gyújtott, Robertsné pedig a lánya mellett 
állt. 

– Nono, gyermekem, ne búsulj már – szólt hozzá vigasz-
talóan látod, elmúlt. Mr. Rowson semmiképpen nem talál-
kozhat velük ma, egészen más irányba indult Menj ki egy 
kicsit a friss levegıre, az jót fog tenni. Mr. Brown talán elkí-
sérne, ugye, Mr. Brown? Menjetek sétálni egy kicsit. Szeret-
tem volna, ha Mr. Rowson ma nálunk marad, de persze, az 
Úr szolgálata elıbbre való az embereknél. 

Brown már az elsı hozzá intézett szavaknál felugrott, 
kissé zavartan közeledett a fiatal hölgy felé, és karját ajánlot-
ta fel neki. 

– Úgy, úgy gyermekem – bátorította az anya –, odakint 
jobban fogod érezni magad. 

A nap már hanyatlóban volt, az óriási fák árnyai hosszan 
nyúltak át az úton, amikor Brown és Marion lassú léptekkel 
elindult. 



– Igazán hálával tartozunk önnek, Mr. Brown – törte 
meg végül Marion a csendet. – ön oly bátran fogta pártját 
vılegényem… Mr. Rowsonnak… és önnönmagát veszély-
nek tette ki. 

– Talán nem is olyan nagyon, mint gondolja, kisasszony 
– válaszolta Brown habozva –, gyáva fickó az, és csak Mr. 
Rowsonnal akart kikezdeni, mert tıle… úgy gondolom, tud-
ta, hogy ı lelkész lévén, nem állhatott volna kötélnek. 

– Valami mást akart mondani, nem? Csak mondja ki 
nyugodtan. Gyávának tartja Rowsont? 

– İ prédikátor, Miss Roberts, és bizonyára rossz néven 
venné tıle a közösség, ha keresné a lehetıséget a civódásra. 

– Keresnie nem kell, de… mindegy, ön pártját fogta. 
Nekem jólesik, hogy önök ketten jó barátságban vannak. 
Voltaképpen hol ismerték meg egymást? 

– Hol ismertük meg? Jó barátságban? Miss Roberts, én 
egyáltalán nem ismerem Mr. Rowsont. Ma váltottunk elı-
ször szót egymással. 

– És mégis kockáztatta az életét érte? – kérdezte Marion 
gyorsan, és csodálattal nézett a fiatalember nagy kék szemé-
be. 

– Hallottam, hogy ı… eljegyezte önnel magát. Láttam, 
hogy ön elsápad, és… Kissé heves természető vagyok. Elfu-
tott a méreg a miatt a goromba fráter miatt. Talán kissé hirte-
lenebb voltam a kelleténél. De úristen, kisasszony! Nem érzi 
rosszul magát? Ne üljünk le egy pillanatra erre a fatörzsre? 

Brown a lányt egy fatörzshöz vezette, mely az út mellett 
hevert. Ismét hosszan hallgattak, majd végül Marion halk 
hangon megkérdezte: 

– El akar hagyni bennünket, Mr. Brown? Apám mondta 
az elıbb, hogy a texasi szabadságharcban akar részt venni. 

– Igen, kisasszony. 
– Nem látszik boldognak – suttogta a lány. – Hosszú ide-

ig élt Kentuckyban? 



– Amikor Kentuckyból eljöttem, még vidám fickó vol-
tam. 

– És itt Arkansasban lett ilyen boldogtalanná? Ez nem 
szép dolog. Annyira szerettem eddig ezt a földet. 

– Ezután is szeretni fogja. Néhány hét múlva ünnepli 
majd egybekelését szíve választottjával, és ha szerelmes az 
ember, még a sivatag is paradicsommá válik, mennyivel in-
kább ez a gyönyörő erdı, Arkansas remek éghajlata… Ó, 
mégis vannak boldog emberek a földön! 

– Kikre gondol? 
– Rowsonra! – kiáltotta a fiatalember, és maga is meg-

ijedt saját merészségétıl 
– A szúnyogok nagyon kellemetlenkednek itt – mondta 

zavartan Marion, és hirtelen felállt –, menjünk tovább, hi-
szen hamarosan vissza is kell fordulnunk… 

Ismét némán folytatták sétájukat, egyikük sem merte 
vagy tudta folytatni a beszélgetést. Végül Brown erıt vett 
magán. 

– Mr. Rowson itt a környéken fog letelepedni, ugyebár? 
Hallottam, amikor az édesapja mondta, hogy csak vagyona 
egy részének érkezését várja. 

– Igen, apám akarta így. Apám… ellenezte ezt a házas-
ságot. Az a véleménye, hogy nem leszek boldog. 

– Hát nem a szerelem a legnagyobb boldogság? 
– Azt mondják. 
– Azt mondják? Ön tehát nem szereti vılegényét? 
– Anyám mindent elkövet, hogy ez a házasság létrejöj-

jön. Teljesen meghódította ıt e vallásos ember kegyes mo-
dora, és úgy kíván gondoskodni rólam, hogy férjemmé teszi. 
Mr. Rowson az elsı férfi, aki szelíd, barátságos viselkedésé-
vel kivívta tiszteletemet. Gyakran jön hozzánk, nálunk pré-
dikál, és… anyám sokra becsüli. Rábeszélte, hogy telepedjen 
le közöttünk, nısüljön meg, és ı megkérte a kezemet; 
anyám… neki ígérte. Eddig sohasem gondoltam arra, hogy 



férjhez menjek, és mindig inkább atyai jó barátot, mint sze-
relmes férfit láttam benne, így ajánlata nagyon meglepett. 
Emellett – önnek igazán elárulhatom – szemében néha lát-
tam valamit, ami iszonyattal töltött el, fıként ha hirtelen és 
váratlanul pillantottam rá. Végül is anyám kitartó unszolásá-
ra igent mondtam. Apám azonban nem szívlelheti ezt a 
csendes, nyugodt embert, s emiatt többször össze is külön-
bözött anyámmal. İszintén szólva, nekem szinte mindegy 
volt, melyiküknek lesz igaza, mert azt hittem, Mr. 
Rowsonnal boldog tudnék lenni, de nélküle sem lennék bol-
dogtalan. 

– Boldog lesz, biztosan boldog lesz – szólt közbe Brown. 
– Vissza kell fordulnunk – szólt kisvártatva Marion –, 

nézze csak, a fák csúcsa már vörös, a nap hamarosan le-
megy, s itt a rengetegben hamar éjszaka lesz… Anyám ag-
gódna értem. 

Némán elindultak hazafelé. Néhány pillanat múlva Ma-
rion mosolyogva szólalt meg: 

– Egész élettörténetemet elmondtam ilyen rövid idı alatt, 
nem is tudom, miért voltam ilyen bizalmas. A bizalom azon-
ban, mint Mr. Rowson szokta mondani, bizalmat ébreszt, és 
így nem volna szép öntıl, ha bizalmát megtagadná tılem. 
Persze csak akkor, ha nincsenek apró titkai, melyeket egy 
olyan csacska lányra, mint én, nem lehet rábízni. 

– Az én életemrıl nem lehet sokat beszélni – válaszolta 
Brown. – Majdnem semmit Virginiában születtem, és apám, 
amikor még kisgyermek voltam, Kentuckyba költözött, ahol 
Daniel Boonnal az elsı telepet alapította. Alig voltam még 
akkora, hogy a puskát elbírja a vállam, de máris az indiánok 
ellen kellett harcolnom, akik akkor éjjel-nappal fenyegettek 
bennünket Sokáig ellenálltunk cselvetéseiknek és túlerejük-
nek; egyszer aztán, egy szörnyő éjszakán apámat elhurcolták 
otthonunkból, megkötözték és megölték. Hajnalban az indi-
ánok csatakiáltására ébredtünk, kunyhónkat felgyújtották. 



Egész családom elpusztult, engem is csak a csoda mentett 
meg. Futva menekültem, és végül elértem a legközelebbi 
telepet Sok ártatlan vér folyt ott abban az idıben, a fehérek 
igen kegyetlen bosszút álltak családomért, és természetesen 
az indiánok sem maradtak adósok. Késıbb a nagybátyámhoz 
költöztem Missouriba. Több évig éltünk ott együtt, míg vé-
gül hallottunk e vidék egészséges éghajlatáról, és elhatároz-
tuk, hogy ide költözünk. Bácsikám mindig arra igyekezett 
rábeszélni, hogy nısüljek meg, mert az agglegényélet mind-
kettınknek kezdett nagyon terhünkre lenni, de én nem tud-
tam ráadni a fejemet a házasságra szerelem nélkül. Egy éj-
szaka – még Missouriban – olyan tájon lovagoltam, ahol 
sohasem jártam azelıtt az eget sőrő felhık borították, elté-
vedtem, s végül is egy kunyhóhoz értem, ahol újra rátaláltam 
az elvesztett útra, de a nyugalmat örökre elveszítettem. Egy 
lánnyal találkoztam itt, egy lánnyal, Miss Roberts… de miért 
írjam le ezt az angyalt, akivel azért hozott össze a sors, hogy 
megtudjam, sohasem lehet az enyém. Ez a lány, kisasszony, 
menyasszony volt Néhány napig ott maradtam, aztán elin-
dultam Texasba, helyesebben Arkansasba. Nagyon fáj az 
embernek, ha azt hiszi, végre megtalálta a boldogságot, és 
aztán mégis ködként szétfoszlani látja. Ó, de mégis oly gyö-
nyörő álom volt! 

Marionnak könnyek győltek a szemébe, de a fiatalember 
ezt már nem láthatta, mert zörgést hallott a sőrő bokrok kö-
zött. Ugyanabban a pillanatban, amikor megállt, és fegyvere 
után kapott, szétnyílt a bozót, és közvetlenül elıttük egy ha-
talmas jaguár lépett ki, vadul nézett rájuk, mintha azért hara-
gudott volna meg, hogy magányát zavarni merészkednek. A 
megrémült lányka halk sikollyal vetette magát Brown karja-
iba, a fiatalember baljával átkarolta, jobbjával pedig három-
csövő pisztolyát rántotta elı. 

Az állat közben félig játékosan, félig bosszúsan csapko-
dott a farkával, mintha nem tudná eldönteni, mitévı legyen: 



támadjon-e vagy vonuljon vissza? Brown a vadállat kopo-
nyájára célzott, és lenyomta a ravaszt. A fegyver eldördült. 
A lányka reszketése miatt azonban, akit Brown a karjában 
tartott, elhibázta az állat fejét, és a golyó a jobb lapockájába 
fúródott. A jaguár fájdalmában magasra ugrott, aztán pedig, 
mintha a váratlan golyó minden támadókedvét elvette volna, 
elbıdült, és hatalmas ugrásokkal eltőnt a sőrőben. 

– A veszély elmúlt, Miss Marion, a vadállat elmenekült 
– szólalt meg Brown halkan. 

A heves vérő arkansasi lány érzései, melyeket eddig 
minden erejével elfojtani igyekezett, most ellenállhatatlan 
erıvel törtek fel. Zokogva hajtotta fejét szerelme vállaira, és 
mély fájdalommal a hangjában suttogta: 

– Ó, én igazán nagyon boldogtalan vagyok! 
– Marion… Ó, hogy ennek kell életem legboldogabb 

órájának lennie! Igen, Marion, szeretlek, szeretlek teljes szí-
vembıl… De el kell válnunk egymástól, nem maradhatok itt 
tovább, jelenlétem csak fokozná boldogtalanságunkat. Hol-
nap elhagyom Arkansast 

Átölelte szerelmesét, aztán a lány kiszakította magát kar-
jaiból, és gyors léptekkel megindult a ház felé. Harper és 
Roberts néhány pillanattal késıbb már rájuk találtak. Hallot-
ták a lövést, attól tartottak, hogy valami baj érte ıket. 
Roberts átölelte lányát, Harper és Brown pedig mögöttük 
haladt. 

– Bácsi – szólalt meg Brown, miután egy ideig szótlanul 
lépkedtek egymás mellett –, bácsi, én holnap hajnalban indu-
lok. 

– Ostobaság! – kiáltotta Harper. – Hová? 
– Texasba. 
– És engem itt akarsz hagyni, mint a szárazra vetett ha-

lat? Ez nem szép tıled. 
– Mennem kell! De ne féljen… Gondoskodom a jövıjé-

rıl. Tudja, hogy néhány nappal ezelıtt levelet kaptam ügy-



védemtıl Cincinnatibıl. Megnyertük a pert, és a pénz hama-
rosan megérkezik. Még ma írok Wolfeynak, és úgy rendel-
kezem, hogy mindent a maga címére küldjön, kezelje csak 
helyettem, míg vissza nem jövök, és… ha nem jönnék visz-
sza… nos, errıl még beszélgetünk. Holnap hajnalban a 
Petite Jeanne felé indulok, onnan az Arkansason átkelve 
Morrisons-Bluffbe, ahol még elintéznivalóim vannak. Nyolc 
nap múlva aztán, Texas felé indulva, ismét benézek magá-
hoz. Addig, kérem, vegye meg nekem a lovat Mr. 
Robertstól. 

– Halló! – kiáltotta most Roberts a házból, ahová már lá-
nyával együtt beért. – Olyan lassan jöttök, mint valami csi-
ga. Gyertek már, Brown, készen van a vacsora! 

– Mit keres az a fiú az istállómban? – kérdezte Roberts 
Harpert, mikor az egyedül lépett be az ajtón. Az étel egészen 
kihől! 

– El akar menni – felelte Harper szomorúan. – Csak az 
isten a megmondhatója, mit vett a fejébe megint. 

– El akar menni?! – kiáltotta Roberts és a felesége egy-
szerre. – De miért ilyen hirtelen? 

– Már séta közben is említette – szólt Marion. 
– Jó éjszakát, Mr. Roberts, jó éjszakát, hölgyeim – hal-

latszott odakintrıl Brown hangja, lovával megállt a ház elıtt, 
és onnan köszönt be. 

– De Mr. Brown, legalább egy pillanatra jöjjön be, és 
igyék egy csésze kávét. A bácsija… 

– Köszönöm szépen, asszonyom, de igazán nem vagyok 
szomjas… Még egyszer jó éjszakát mindnyájuknak! 

– Megállj, fiú! Én is jövök! – kiáltotta Harper. 
– A bácsi is? 
– Persze. Már itt a ló. Tehát viszontlátásra holnap haj-

nalban… Jó éjszakát! 
Roberts és neje az ajtóban álltak, mögöttük a lányuk, 

Marion. 



– Jó éjszakát! – kiáltotta Brown még egyszer, és meg-
lengette a kalapját, aztán olyan vadul vágta lova oldalába 
sarkantyúját, hogy az villámgyors oldalugrással nekiiramo-
dott, és sebes vágtával vitte ki lovasát a nyitott ajtón át ki-
áradó fénykörbıl. 

– Hé, megállj! – kiáltott Harper az öccsének. – Elment az 
eszed? Ki akarod törni a nyakadat? Csak szép nyugodtan, ha 
azt akarod, hogy lépést tartsak veled. 

És Robertsék még sokáig hallották Harper szitkozódását, 
amint lovát biztatta, hogy öccse nekivadult, eszeveszetten 
táncoló lovát utolérhesse. 

 
 

6. FEJEZET 
 

Medvevadászat – Különös lelet Az éles esző indián 
 

Másnap derülten virradt. Az elsı fénysugarak keleten, a he-
gyek fölött törtek elı. A kuvik fájdalmas egyhangúsággal 
kiáltott, a baglyok huhogtak, néha-néha egy-egy párzó puly-
kakakas felelt rá mérges burukkolással. Az énekesmadarak 
is nagy zenebonát csaptak, és valahol egy félreesı tanyán 
fiatal kakas kukorékolt nagy vidáman. 

Az úton két lovas haladt, Harper és Brown. Mindketten 
vadászöltözetben: bıringben, lábszárvédıkkel, lábuk 
mokasszinba bújtatva, puska a vállukon, és széles vadászkés 
övükben. Brown mindent elmondott már nagybátyjának; 
most nem beszéltek, mindkettı saját gondolataival volt el-
foglalva. Végül ahhoz a sózóhoz értek, ahol elızı nap 
Harper a szarvast fogta. Innen egy keskeny mellékösvény 
kanyarodott fel a hegygerincen át a Ciprus folyó és a Petite 
Jeanne felé. Brown megállt, hogy búcsút vegyen bácsikájá-
tól. 

– Isten áldjon, fiam – szólalt meg végre Harper, miután 
melegen kezet ráztak. – Intézd el dolgaidat, aztán vidámab-



ban térj vissza ide. Majd csak elfelejted azt a kislányt. Az-
alatt minden ügyedet elintézem itt: a lovat megveszem; a 
takarókat magam hozom el holnapután Little Rockból, vagy 
megkérek rá valami megbízható embert; a tölténytáska is 
meglesz, mire visszajössz; és Alapaha majd kicserzi a va-
dászingnek való bırt. Tehát még egyszer: az ég óvjon, fiam, 
vigyázz magadra… 

– Ne aggódjék, bácsi, az a fickó kerülni fog engem, és ha 
mégsem, hát tudom a módját… Most azonban isten vele, 
bácsi! Ha esetleg távollétem alatt megjönne a pénzem 
Cincinnatibıl, tudja, mit kell tennie. Isten vele, egy hét múl-
va újra itt leszek, és… ugye, átadja Marionnak üdvözletem, 
és igyekezni fogok, hogy elfelejtsem… 

Elváltak, de Harper ott állt mindaddig az út közepén, 
amíg csak öccse karcsú alakja el nem tőnt a hegygerinc mö-
gött. 

Aztán fejcsóválva elindult. Nemsokára Robertsék házá-
hoz érkezett. 

Itt elevenen zajlott az élet, a szomszédságból két vadász 
érkezett, és Harpert hangos szóval üdvözölték. A férfiak ki-
abáltak, a kutyák ugattak, a libák és kacsák gágogtak és há-
pogtak, röviden szólva, olyan nagy volt a zőrzavar, hogy a 
kakas rémülten menekült fel a tetıre, nyakát csodálkozva 
tekergetve onnan pislogott le a zajongókra. 

Elkészült a reggeli: forró kávé tejszínnel, barna cukorral, 
sült szalonna, medveborda, némi szarvashús, savanyú ubor-
ka, méz s vaj. A férfiak nemigen kínáltatták magukat, és 
hamarosan a kiürült tálak bizonyították, mennyire ízlett ne-
kik az étel. Reggeli után mindenki nyakába akasztotta a töl-
ténytáskáját, fogta a puskáját, és lovára ült, csak Harper lé-
pett még oda egy pillanatra Marionhoz, hogy átadja öccse 
üzenetét, aztán ı is követte a többieket. 

A Roberts oldalán függı kis kürt szava helyükre terelte a 
kutyákat, csaholva és szőkölve ugráltak neki a lovaknak, a 



vadászok kiáltoztak, aztán elrobogtak a virulóan zöld erdı-
be. 

Jobb kézre, a hegygerinc felé lovagoltak, majd a gerincet 
követve a Petite Jeanne-ig, ott leereszkedtek a folyó széles, 
termékeny völgyébe. 

– Hol csavarog az az indián, Harper? – kérdezte Roberts. 
– Azt mondtad, hogy a Petite Jeanne-nál akar találkozni ve-
lünk. 

– A jóisten tudja, merre tekereg a fickó, de nyomaink 
elég szélesek, könnyen követhet bennünket. De Curtis, mi 
van Eddyvel? Nézd, hogy csóválja a farkát! Csak Poppy itt 
volna… Átkozott dögök, mindig hamis nyomon indulnak! 

Roberts e szavaknál leugrott a lováról, és oda ment, ahol 
Eddy, ez a fiatal szuka egy szemmel láthatóan igen érdekes 
nyommal volt elfoglalva. Medve járt erre hajnalban, a mint-
egy két mérföldnyire levı folyó felé tartott, s itt valószínőleg 
leült egy rövid pihenıre, mert a kutyát semmiképpen nem 
lehetett elcsalni onnan. 

– Ördög és pokol! – kiáltotta Curtis, és ı is leszállt a 
nyeregbıl. – Termetes egy fickó lehetett, úgy látszik, van 
egy kis súlya. Nézzétek csak, hogy belenyomódtak a man-
csai! És itt… Ez itt nem medvenyom. Itt egy ember járt, ta-
lán az indián… És itt még egy. Ez nem lehetett Asszovaum. 
Hol a nyavalyában vannak a kutyák? A medve aligha kelt át 
a folyón… Fújd csak meg a kürtöt, Roberts! 

A vadász néhány harsány, messze hangzó hangot csalt ki 
az egyszerő hangszerbıl, és nem kellett sokáig várnia, hama-
rosan lihegést hallott, zörgött a bokor, ugyanakkor Poppy 
ugrott ki a tisztásra. Követte a többi kutya is, mert Poppy 
volt a kutyafalka vezetıje, és nyüszítve, vonítva futkosták 
körül a helyet, ahol ellenségük nyomait szimatolták. Egy-
szerre az egyik fiatal eb rátalált a biztos nyomra, élesen fel-
vonított, és mint a kilıtt nyíl, visszairamodott az erdıbe, a 
dombok irányában. A kutyákat most már természetesen le-



hetetlen volt visszatartani, tombolva tőntek el a sőrőben. 
Roberts hiába üvöltött, hiába fújta a kürtöt, hiába kiáltozott a 
többi vadász is, a falka nem hallotta ıket többé; 

– Ördög vigye! – mérgelıdött Roberts, és vadászpuskáját 
a földhöz vágta. – Visszafelé rohannak az átkozott dögök! 
No, most aztán felfújhatjuk az egész vadászatot! 

– Pszt! – figyelmeztette társait Harper hirtelen, bal karját 
kinyújtva, puskáját maga elé helyezte a nyeregre, és jobb 
kezét tölcsérré formálva a füléhez tette. – Pszt! Hallok vala-
mit, ami nem hasonlít a kutyaugatáshoz… Ha! Most megint. 
Ez Asszovaum. Fejemet rá, hogy az indián visszatereli a ku-
tyákat! Fújd csak, Roberts, fújd! Még nem tudja, hol is va-
gyunk voltaképpen. 

Roberts ismét megszólaltatta a kürtjét; hosszú, elnyújtott 
kiáltás felelt rá, mely mintha a közeli hegyek felıl jött volna. 

– Hurrá! Ez Asszovaum. Ha találkozott a kutyákkal, 
visszatéríti ıket. Poppy jól ismeri az indiánt. 

Harper nem tévedett. Negyedóra múlva megjelent az in-
dián és körülötte, még mindig vizslatva, a falka. Poppyt bır-
szíjból font vékony pórázon vezette. 

– Halló, Rézbırő, hol találtál rá a kutyákra? – kérdezte 
Roberts megörülve. 

– A hegyrıl nagy medve jött – válaszolt az indián. – 
Mély nyomok. Nem volt éhes. Egyetlen követ sem emelt fel, 
hogy férgek után kutasson, egyetlen korhadt fát sem piszkált 
meg. Nyomai egyenesen a folyóhoz vezettek. A nád sőrőjé-
ben van egy nyugalmas fészek, kevés a moszkitó. 
Asszovaum ismeri a helyet. 

– De hogyan akadtál a kutyákra? 
– Ha Asszovaum medvenyomra bukkan, azt is tudja, 

merre tart az állat. Poppy rám talált, és amikor felugrott rám, 
elcsíptem. Ha méhek rajzanak, mindig csak egyet, a legna-
gyobbat, legokosabbat követik. Így tesznek a kutyák is. Ha 
vezetıjük elhagyja a nyomot, a többi sem marad rajta soká-



ig. 
– Remek fickó ez az Asszovaum – szólt Harper, elége-

detten dörzsölgetve a kezét. – Most helyes nyomra tereljük 
ıket, aztán mint a villám… 

– Visszarohannak a hegyekbe – vágott közbe 
Asszovaum. – Nem… Majd én vezetem Poppyt. A többi kö-
vetni fogja. Ha egyszer aztán jó nyomon vannak, le sem le-
het ıket téríteni többé. 

Az indián javaslatát elfogadták. Asszovaum csak akkor 
eresztette szabadon Poppyt, mikor jó kétszáz lépés után alig 
tudta már pórázon tartani. Poppy után a csaholó falka pilla-
natok alatt eltőnt a sőrőben, a vadászok utánuk. 

A nádas szélén le kellett szállniuk lovaikról, a néhol át-
hatolhatatlan fallá fonódott nádon, sáson, kúszónövényeken 
késsel kellett utat vágni maguknak. De sietségüknek megvolt 
a nyomós oka, mert a sőrőség közepébıl, nem messze tılük, 
fülsiketítı zsivaj hallatszott. A kutyák ugattak, vonítottak, a 
száraz nád recsegett-ropogott. A vadászok kiabáltak, hogy 
kutyáikat még vadabb harcra tüzeljék. 

A medvét pihenıhelyén lepték meg a kutyák, úgy lát-
szott, nem régen telepedhetett itt le. Mikor menekülni akart, 
Poppy mérgesen belekapaszkodott a bundájába. A mackó 
dörmögve fordult hátra, hogy támadójától körmei segítségé-
vel szabaduljon meg, de az eb számított erre. Villámgyorsan 
félreugrott, hogy a következı pillanatban elölrıl kezdje a 
játékot. Sokáig persze nem tudta volna a nagy vadat így le-
kötni, de hamarosan odaért a falka. A medve most már ha-
nyatt-homlok menekült. A folyó felé indult, amerre a nád a 
legsőrőbb, de a kutyák szünet nélkül nyugtalanították. 

Egy ideig sikeresen védte magát üldözıi fogai ellen, de 
közben a vadászok el tudták vágni az útját, mert a falka csa-
holása mindig elárulta hollétét. Amikor pedig végre, nem 
éppen a legjobb kedvében, ismét bal felé próbált menekülni 
– ez volt a második kísérlete, hogy a folyóhoz jusson –, egy-



szerre csak Roberts a közelében lépett ki a sőrőbıl, célzott és 
lıtt. Ugyanabban a pillanatban egy másik fegyver is eldör-
dült, Curtis golyója zúgott a vadállat felé. Mindkét lövés ta-
lált, de ez nem hatott nagyon a medvére, egyszer felugrott 
ugyan, és halk nyöszörgést hallatott, de aztán hatalmas ug-
rással menekült tovább a folyó felé, közben még ahhoz is 
volt ereje, hogy egy eléje iramodó kutyát mancsának egyet-
len csapásával leterítsen. 

Roberts eközben jól kihasználta az idıt. Egyetlen ugrás-
sal, mely egy jaguárnak is becsületére vált volna, késével a 
vadállat mögött termett, éppen amikor ez a folyópartot elér-
te. Ekkor egy harmadik lövés is eldördült. A következı pil-
lanatban Roberts markolatig döfte az éppen halálra sebzett 
állat oldalába széles vadászkését. 

Az üldözés lázában azonban nem vette észre, hogy egé-
szen a part szélén áll. A medve halálküzdelmében még egy-
szer összeszedte magát, és a rátámadó kutyákat semmibe 
véve, a partról a folyóba ugrott. A medve, Roberts és a ku-
tyák egyszerre tőntek el a Petite Jeanne zavaros habjában. 

Asszovaum baljával egy fiatal fába kapaszkodva nézett 
le a partról, és nevetni kezdett. 

– A fehér ember jól tartja magát. 
Mielıtt azonban a többi vadász a küzdelem színhelyére 

érkezett volna, azok ismét felbukkantak. Roberts nem jött 
zavarba, és a most már élettelen medvét, melyet a kutyák 
még a víz alatt sem engedtek el, a partra vonszolta. Csak 
ezután jutott hozzá, hogy szemügyre vegye a helyet, ahon-
nan lepottyant. Harper pillantásával találkozott, aki csodál-
kozva nézett le rá, és felkiáltott: 

– Holla, Roberts! Mi az ördögöt mővelsz odalenn a 
medvével? Hogyan fogjuk most a dögöt felvonszolni? 

– Csak én magam volnék már odafenn! – válaszolta ne-
vetve Roberts. – Lefelé meglehetısen könnyen ment a do-
log, de felfelé valamivel nehezebb lesz. 



– Várj – szólt Asszovaum –, majd én segítek. 
– Várjak? – kérdezte Roberts. – Mit is csinálhatnék 

egyebet? Aki ilyen csávába került, jobbat ki sem találhatna. 
– Kövér-e a medve? – kérdezte Harper. 
– Meglehetısen – válaszolta Roberts a mellette félig még 

vízben levı állatot megtapogatva. – Nem akarsz magad is 
meggyızıdni róla? 

– Köszönöm szépen – felelte Harper nevetve –, elhi-
szem. Meg hát nem is olyan sürgıs a dolog. 

Asszovaum ezalatt kivágott egy kis hickoryt, az ágak 
egy részét letisztította, de rajta hagyott annyit, hogy létrául 
szolgálhasson. Felmászott egy gyertyánra, mely egy ciprus 
közelében nıtt magasra, errıl levágott egy indát, olyan ma-
gasan, amennyire csak tudta. Elıször a karcsú törzset bocsá-
totta le Robertshoz, aztán az indát, azt ajánlva neki, hogy a 
kutyákat kötözze meg vele. Egy öv és egy zsebkendı segít-
ségével mindez könnyen ment, és a vadászt a férfiak egyesí-
tett erejével rövidesen fel is húzták a partra. 

– De most hogyan húzzuk föl a medvét? – kérdezte 
Harper. – Legalább háromszáz font ez a dög, és kötél nélkül, 
azt hiszem, meg sem tudjuk mozdítani. 

– Hm… – csóválta a fejét Asszovaum. – Így is jó lesz. 
Látjátok a víz szélén azt a két korhadt fatörzset? Belehen-
gergetjük a vízbe, jól hozzákötjük a medvét, Asszovaum 
pedig vele megy a folyón lefelé. Másfél mérföldnyire lakik 
Mr. Bahrens. Ti lovon mentek, napnyugtakor Bahrensnál 
találkozunk. 

– Remek ötlet, Asszovaum! – kiáltotta Roberts. 
Az indián mosolygott, de nem szólt többet egy szót sem. 

Nagyon el volt foglalva azzal, hogy a két fatörzset a folyóba 
hengerítse, és a nagy testő állatot hozzákötözze a törzsekhez. 
Alig egy negyedóra alatt mindent elintézett, fegyverét a 
medve hátán helyezte el, mert az állat testét a könnyő fa fé-
lig a víz felett tartotta. Aztán néha úszva, néha gázolva, elin-



dult a különös vízi jármővel. 
– Egy indián mindig hasznos az erdıben – szólt Harper, 

amikor a rézbırő az egyik folyókanyarulatban eltőnt a sze-
mük elıl. – Remek ötletei vannak a fickónak, és amit egy-
szer a fejébe vett, azt keresztül is viszi. No de most már 
menjünk mi is! A nap egy óra múlva lenyugszik. Szívesen 
kikászálódnék ebbıl a sőrőségbıl még a sötétség beállta 
elıtt. 

A kimerülten heverı kutyák is feltápászkodtak, az egész 
társaság elindult. Eleinte a folyó menti tisztáson haladtak, és 
csak akkor álltak meg, amikor Hartford, a szatócs hirtelen 
megragadta Roberts karját. 

– Pszt! Nem látja?… Ott! – kérdezte gyorsan, visszafoj-
tott hangon. , 

– Mit? Hol? – kérdezte Roberts. 
– Ott a bokorban! Azt a vöröset. 
– Aha! Valóban. Szarvas. Éppen most állt fel. Lıjön 

gyorsan, mielıtt a kutyák szagot fognak! 
A szatócs felemelte a puskáját, egy pillanatig célzott, az-

tán lıtt. Az állat magasra szökkent, és hatalmas ugrásokkal 
iramodott el a sőrőben. 

– Talált! Talált! – ujjongott Hartford, és oda rohant, ahol 
az elıbb még a szarvas állt. 

– Látjátok? Vér. És Poppy már érzi is, szimatolja a vért. 
A kutyák azonban igen furcsán viselkedtek. Egyik-másik 

a menekülı szarvas után vetette magát, de Watch szorgalma-
san szimatolt a bokrokban, és mit sem törıdött a többi kutya 
csaholásával. Poppy pedig leült, és a fejét magasra emelve, 
szívszaggatóan vonított. 

– Mi az ördög lelte a dögöket? – lépett közelebb Roberts 
csodálkozva. – Vagy talán azért vonít ez, mert elhibáztad a 
szarvast? 

– Elhibáztam? – méltatlankodott a szatócs. – Ide nézz! 
Meg ott is. Itt is. 



– Valóban, éppen elég vér van itt – szólt Curtis megle-
pıdve. – De nézzétek csak: nem arra futott el a szarvas? 
Amerre a kutyák utána iramodtak? 

– De igen – felelte Harper. – Erre. Itt a két fa között vág-
tatott el. 

– No, akkor pedig ez nem a szarvas vére – következtetett 
Curtis. – Ezek a vérnyomok a folyó felé vezetnek. 

– Más nyomok nincsenek? 
– Semmi… De mégis! Egy vadász járt erre, itt vannak a 

lábnyomai… – szólt Curtis lehajolva. – Itt is. Újból! Ketten 
voltak. 

– Nem csodálkoznék rajta – szólt közbe Harper –, ha 
Bahrens ejtett volna itt el valami vadat, és finom pecsenyé-
vel fogadna ma este bennünket. 

– Bahrens mindig mokasszint hord – csóválta a fejét ké-
telkedve Curtis –, de ez itt – mutatott a nyomra – bakancsot 
viselt, a másik meg csizmát, olyat, amilyet Brown hozott 
nemrégiben magával Little Rockból. De azért lehet, hogy a 
zsákmányt Bahrenshoz vitték. 

– Ne pazaroljuk tovább az idıt, emberek – szólt Roberts. 
– Hagyjátok a nyomokat a fenébe, igazán ideje már, hogy 
ebbıl a mocsárból kijussunk! 

– De nézzétek csak, milyen furcsán viselkedik ez a kutya 
– szólt Harper. – Poppy, hallgatsz el rögtön! Úgy vonít, hogy 
belebolondul az ember. 

Poppy azonban ezúttal nem engedelmeskedett gazdájá-
nak, idırıl idıre megszagolgatta a vérnyomokat, aztán 
megint fültépıen vonított. 

– Itt valami nincs rendben! – kiáltott Roberts, és hirtelen 
megállva, alaposan megfigyelte kutyája viselkedését. – 
Poppy okosabb annál, semhogy ok nélkül ennyire izgalomba 
jöjjön. Ezzel a vérrel valami nincs rendben. Ez nem a meg-
sebzett vad vére, hanem embervér! 

– Ördögöt! – kiáltott Curtis aggodalmasan társaira pil-



lantva. 
– Kövessük a nyomokat a vízig – folytatta Roberts –, 

majd ott meglátjuk. 
– Borzasztó ez a vér! – szólt Hartford, és összerázkódott. 
– Te persze igen rövid ideje vagy Arkansasban – mondta 

Curtis –, bezzeg én már jó tíz éve lakom itt, és az ember las-
san elfásul. Éppen elég hullát láttam tíz év alatt, nem egy 
meggyilkoltat segítettem eltakarítani… 

– Itt rakták le a terhüket – szakította félbe Harper Curtist, 
egy kissé letaposott helyre mutatva. – Szarvas vagy ember, 
de itt vonszolták be a vízbe. 

Curtis letérdelt, és figyelmesen vizsgálgatta a helyet, a 
legkisebb jel sem kerülte el a figyelmét. Egyszerre felugrott. 

– Ember volt! Itt… itt egy gomb lenyomata látszik a pu-
ha talajban… Világosan kivehetı… ott! Mindjárt a fekete 
vérfolt mellett, a sárga falevél elıtt… Látjátok? 

– Valóban – szólt Roberts, aki szintén alaposan meg-
vizsgálta az említett helyet –, ember volt, itt feküdt a keze, 
egyik körmének a lenyomata félreérthetetlenül felismerhetı. 
Gyilkosság történt… minden bizonnyal, és holnap vissza 
kell ide jönnünk, hogy a dolgot tüzetesebben megvizsgáljuk. 
Ma már késı van. Ha még tíz percig itt maradunk, kénytele-
nek volnánk itt éjszakázni, mert a sötétség leszállta után kép-
telenség a sőrőn átvergıdni. Holnap azonban már hajnalha-
sadtával idejöhetünk, hátha fel tudjuk kutatni a tetteseket 
vagy az áldozatot. Most azonban induljunk, már engem is 
borzaszt ez a hely. 

Senkit sem kellett tovább biztatni, némán vágták az utat 
maguk elıtt széles vadászkéseikkel; alkonyatkor elérték a 
lovaikat, nyeregbe ugrottak, és még a teljes sötétség beállta 
elıtt megérkeztek a Petite Jeanne-i gázlóhoz, ahol az öreg 
Bahrens kunyhója állt 

 
 



7. FEJEZET 
 

Két valódi ıstelepes Bahrens és Harper történetei 
 

Az öreg az ajtóban állt, és láthatólag a vadászokat várva arra 
a pontra nézett, ahol ki kellett bukkanniuk az erdıbıl. Mel-
lette Asszovaum guggolt, éppen mokasszinjait húzta ismét 
fel, melyeket vízi útja elıtt levetett, és a puskája mellé kötö-
zött. 

– Halló – kiáltott Roberts –, használható a gázló?! 
– Az igen! – volt a válasz. – Térdig érı. 
A férfiaknak ennyi elég volt, lovaikkal leereszkedtek a 

folyóhoz. Curtis azonban, aki elöl lovagolt, kicsiben múlt, 
hogy rá nem fizetett a tréfára, mert azonnal elmerült, s lova 
kénytelen volt partra úszni vele. 

– Hogy szakadjon meg az a jó szíved! – átkozódott nagy 
mérgesen, amikor végre ismét szilárd talajt érzett a talpa 
alatt. – Ezt nevezed te térdig érınek? 

– Hát persze! Nem látod ott azt a fát a folyóban? Annak 
talán még bokáig sem ér! Igaz, megvan legalább hét láb. 

Roberts azonnal megállította a lovát, amint Curtist a hul-
lámokban elmerülni látta. Curtis most már a túlsó partról 
kiáltott át neki: 

– Lovagolj csak lefelé egy kicsit, Roberts! Ott, ahol 
olyan kavicsos, azt hiszem, szárazon átkelhetsz. 

– Ha olyan jól ismered a gázlót – szólt Bahrens –, miért 
nem lovagoltál te is oda, he? 

– Mert olyan bolond voltam, hogy hittem neked – vála-
szolta, és felvágtatott a meredek parton, leugrott a lóról, és 
barátságosan kezet rázott az öreggel. 

Bahrens igazi vadnyugati ıstelepes volt. Öt éve telepe-
dett meg Poinsett Countyban, a legborzasztóbb mocsárban, 
húsz mérföldnyire minden lakott helytıl. Ott boldogan élt 
egy ideig, és vadászgatott. Ekkor azonban olyasmi történt, 
amit ı „családi körülményeknek” nevezett, és nem szívesen 



emlegetett. Ez arra kényszerítette, hogy elhagyja a környé-
ket. Rebesgették ugyan, hogy lovakra is „vadászik”, de a 
mendemondák ellenére Bahrensról mindig bebizonyosodott, 
hogy becsületes ember. Leginkább marhatenyésztéssel fog-
lalkozott, csak egy kis darab, mintegy ötholdnyi földet mő-
velt, hogy a kukoricát ne kelljen pénzért beszereznie. Lovai 
is voltak, de nem tartott sokat. Feleség, két lány és egy fiú: 
ennyibıl állt a család, a fiú azonban már nem élt otthon, két 
évvel ezelıtt továbbvándorolt, és mivel sem írni, sem olvas-
ni nem tudott, azóta hírét sem hallották. 

Háza a nyugaton oly gyakori fakunyhó, melyet faragat-
lan és gyalulatlan fatörzsekbıl róttak össze, a tetıt rövid 
deszkákból eszkábálták, a kéményt agyagból rakták. 

Bahrens éppen fát hasogatott, amikor a vadászok a háza 
elé érkeztek. 

– Bahrens, ez itt a barátom, Harper. Szomszédom, és 
szeretne megismerkedni veled – szólt Roberts. – Harper… 
Bahrens… – mutatta be ıket egymásnak. – Azt hiszem, meg 
fogtok barátkozni. Kezet ráztak. 

– Hallgass csak ide, Bahrens – szakította félbe az ismer-
kedési jelenetet Curtis. – Holnap hajnalban vissza kell tér-
nünk arra a helyre, ahol az a három kiszáradt fa áll. Gyilkos-
ság! Legalábbis minden jel arra mutat. 

– Gyilkosság? Borzalmas! 
– Alighanem. A nyomok félreérthetetlenek, de nem volt 

idınk alaposabban megvizsgálni a dolgot. Egyébként nem 
esik messze innen, és hajnalban könnyen tisztázhatjuk. A 
tetteseket ma már úgysem tudnánk üldözni. 

– Hő, az áldóját! – kiáltott fel Bahrens. – Ez aztán fur-
csa! Én éppen ma reggel jártam arra, és semmit sem vettem 
észre… No de kerüljetek beljebb, fiúk! Úgy látszik, ma na-
gyon nedves, ködös idı lesz, kellemesebb itt benn a kandalló 
mellett. 

– Jó estét, Mrs. Bahrens – köszönt a házba belépve 



Roberts. – Hogy van? Rég nem láttam már. Még mindig 
olyan fürge? 

– Fürge kell legyek, hogy ezt a tenger munkát bírjam – 
válaszolta az asszony barátságosan. – Derék dolog, hogy 
végre meglátogat bennünket, legközelebb majd én megyek 
át magukhoz. Sajnos, az uramat nem lehet hazulról kimozdí-
tani. 

– Feleségem már régen várja önt és a lányokat, Mrs. 
Bahrens – válaszolta Roberts. – Mit csinálnak a kislányok itt 
a bozót mélyén? Vagy talán megszokták már a magányos 
életet? Bizonyára ismerik Strongot, akinek az a nagy farmja 
van. Nos, ık a mocsár legtermékenyebb részén telepedtek le, 
és mégis… 

– Elég! Az ég szerelmére, elég! – vágott közbe Bahrens. 
– Már megint úgy nekiengedte a gyeplıszárat, hogy ha nem 
szólok közbe, fogadom, öt perc múlva már a forradalmi há-
borúknál tart. Roberts, veled már egy értelmes szót sem lehet 
váltani! 

– Hanem, Harper, oly szótlanul ülsz itt, mintha megné-
multál volna. Még mindig a gyilkosságon jár az eszed? – 
kérdezte Curtis. 

– Igen, ıszintén bevallom, nem tudom elfelejteni azokat 
az iszonyú vérnyomokat… 

– Iszonyú, Mr. Harper? Lakott volna csak odabent a mo-
csárban – szólt Bahrens. – Annyi holttestet láttunk. Minden 
napra jutott belıle. 

– Hagyjátok csak a történeteket a vacsora utánra – szólt 
Roberts. – Elıbb lássuk el a lovakat, úgy jobban esik az étel. 

A szót tett követte, és mire a férfiak visszatértek, már te-
rített asztal várta ıket, melyet durva székeken, hordókon, 
tuskókon ültek körül. A vacsora fénypontja sült medveborda 
és vékony szeletekre vágott pecsenye volt, kukoricakenyeret, 
tököt, mézet és tejet kaptak hozzá. A whiskysüveg körbejárt. 
Az ételt senki sem dicsérte, de a kések zörgése és az egyre 



szaporodó csontmaradványok bizonyították, hogy a vacsora 
mindenkinek ízlett. 

Amint a férfiak közül valaki befejezte, felállt, hogy az 
asszonyok is helyet foglalhassanak az asztalnál. Az öreg 
Bahrensnén még látszottak fiatalkora nem mindennapi szép-
ségének nyomai, szép barna haja és sötét szeme alig veszí-
tette még el fényét. 

Miután az étkezést befejezték, és a tányérokat is leszed-
ték Bahrens kissé hátrébb lökte az asztalt, hogy a különbözı 
ülıhelyek ismét félkört képezzenek a kandalló körül, és vi-
dáman így szólt: 

– Mindjárt, barátaim! Most jön a java. A stew*! 
– De hiszen nincs vajunk – szólt a felesége. 
– Hogy az ördög… Igazad van. De sebaj! Van medvezsí-

runk. Whisky és medvezsír sokkal jobban illenek egymás-
hoz. Csak itt lehet élni, itt Arkansasban. Ez aztán az ország! 

– Nono, Mr. Bahrens! – szólt közbe Harper, aki jobb 
kedvre hangolódott, mert megcsillant elıtte a remény, hogy 
hozzájuthat kedvenc italához. – Nincs egészen igaza. Hát 
Missouri mit vétett? Hosszú ideig éltem ott, és… 

– Missouri? – kérdezte Bahrens csodálkozva. – Missourit 
hasonlítja ön Arkansashoz? 

– Ha jól tudom, szomszédosak! 
– Szomszédosak? Mintha a jóisten lángpallossal vágta 

volna el egymástól ezt a két államot, hogy az egyik termé-
keny, a másik meg terméketlen legyen. Missouri? No, ne 
szólj szám, nem fáj fejem! Mióta lakik ön Arkansasban? 

– Mintegy hat hete. 
– Vagy úgy! No, az egészen más, akkor még nem tudhat-

ja. Itt nálunk, uram, olyan zsíros a föld, hogy ha gyertyára 
van szükségünk, a belet csak egy kis iszapba mártjuk, és már 

                                                      
* Whiskybıl, forró vízbıl, főszerekbıl, cukorból és vajból ké-

szült ital. 



kész is a gyertya. Ha valaki itt szorgalmasan és gondosan 
mőveli a földjét, számíthat rá, hogy száz bushelt* arat hol-
danként. 

– Nem sok az egy kicsit? 
– Még hogy sok? Semmi! Ha meg se munkálja, akkor is 

terem ötvenet. Ezt a földet nem lehet tönkretenni. 
Harper fészkelıdni kezdett a ládán, melyen ült, Roberts 

és Curtis lopva összenéztek. 
– És ami a legcsodálatosabb – folytatta Bahrens –, a ku-

koricát például csak júniusban kell elvetni, olyan gyorsan 
nı. És a tök, akkorák teremnek, hogy tíz ember is körülállhat 
egyet. 

– Bámulatos ország! – szólt Harper. – Minden olyan 
nagyszerő itt; akkora moszkitókat és ennyi szitakötıt soha 
nem láttam még sehol. 

– Minden nagyszerő? – kérdezte Bahrens, és teljesen be-
lemelegedett kedvenc beszédtémájába. – Minden nagyszerő? 
Meghiszem azt! A moszkitók forró nyári napokon olyan ső-
rőn repülnek, hogy néha összeragadnak, és nagy fürtökben 
potyognak a földre. Saját szememmel láttam, hogy a szitakö-
tık elsı lábukra támaszkodva magasra emelik fejüket, és 
úgy hallgatják a tehénkolomp hangját. A bolhák meg úgy 
járnak esténként a folyóra inni, mint a marhacsorda. De volt-
e már valamelyikıtök Missouri déli részein? 

– Alighanem mindannyian – felelt Roberts. 
– Az Elevenpoints felsı folyása mentén is? No, hát iga-

zán nem akarok túlozni, de arra olyan sziklás a vidék, hogy 
kénytelenek voltunk a juhokat egyenként a hátsó lábuknál 
felemelni, hogy az éles kövek közül azt a kis füvet kiharap-
hassák. A farkasok úgy lesoványodtak, és olyan gyengék 
voltak, hogy egy fához kellett támaszkodniuk, ha üvölteni 
akartak. Hát ez a különbség Missouri és Arkansas között. Itt 

                                                      
* 1 bushel = kb. 35 liter 



a jó kövér legelı kellıs közepén ülünk, és a vadászat… 
– No, ami a vadászatot illeti – vágott közbe Harper –, 

ebben nem engedem Missourit bántani. Annál jobb vadász-
terület nincs sehol! 

– Sehol? – nevetett Bahrens gúnyosan. – Ha itt a medve 
szalonnája csak háromujjnyi, már sovány. A szarvasokat… 

– A lábuknál fogják meg – nevetett Roberts. Bahrens 
csodálkozva nézett rá, Harper pedig rendkívül barátságos 
arcot vágott. 

– No de jön is már a stew – örvendezett Roberts. 
A beszélgetés most néhány percre megakadt, a férfiak 

teljesen a remek ital élvezetének adták át magukat. 
Végül Curtis vetett véget az ünnepélyes csendnek. 
– Furcsa képet vágna Mrs. Roberts és Mr. Rowson, ha 

most látna téged, amint itt ülsz, és vedeled az italt – szólt 
mosolyogva Roberts felé. 

Roberts már a harmadik pohárnál tartott, egy pillanatra 
abbahagyta az ivást, és így szólt: 

– Rowson csak menjen… legelni. A feleségemmel meg a 
lányommal csak tegyen, amit akar, illetve amit azok akar-
nak, de annyit mondok, abba már semmi beleszólása nin-
csen, hogy én mit teszek. 

– Hanem, emberek – szólalt meg végre a szatócs is –, 
ideje volna már lefeküdni, holnap hajnalhasadtával már tal-
pon akarunk lenni. 

– Bizony, késıre jár – mondta Roberts, és az ajtóhoz lé-
pett, hogy egy pillantást vessen a csillagos égre –, tíz is el-
múlhatott már. 

– Ágyba hát gyorsan! – egyezett bele Curtis. – Hol al-
szunk, Bahrens? 

– Majd csak beosztjuk valahogy – válaszolta a házigaz-
da. – Három ágyunk van mindössze, az egyik a lányoké, a 
másikban én pihenek az asszonnyal, a harmadikon megosz-
tozhat a két legidısebb, tehát te, Roberts, és Mr. Harper. Ti 



pedig, Curtis, Hartford és te, Asszovaum, találtok elég bırt. 
Reggel pedig mielıbb talpra! 

– Melyik részében szeretsz a legjobban aludni az ágy-
nak? – kérdezte Harper Robertstól. 

– Mindegy – válaszolta az. 
– No, akkor feküdj gyorsan az ágy alá – kacagott Harper. 
Roberts azonban nem értett egészen egyet e dologban 

Harperrel, nemsokára egymás mellett hevertek a szarvasbı-
rökön, s rövid Idı múlva csak a tőz csendes pattogása és az 
alvók egyenletes lélegzése hallatszott. 

 
 

8. FEJEZET 
 

Reggel Bahrenséknál – A vérnyomok jelkutatása 
Asszovaum víz alá merül a hulláért 

 
A házat körülvevı dús lombú ıszibarackfán kukorékolva 
hirdették a kakasok a közeledı reggelt. Mrs. Bahrens és két 
leánya felkelt, és öltözködni kezdett nagy óvatosan, hogy a 
tőz körül heverı vendégeket fel ne ébresszék mozgolódá-
sukkal. A tüzet is felélesztették, a nagy bádog kávéskannát a 
tőzbıl kipiszkált parázs fölé állították, és a hirtelenében da-
gasztott kenyértészta is pirulni kezdett a parázsra helyezett 
vaslemezen. 

– Hányszor kértem már apátokat – zúgolódott az asszony 
–, hogy hozzon Little Rockból kávédarálót. De egyik fülén 
be, a másikon meg ki! A vadászfelszerelésére meg a whisky-
süvegre bezzeg van gondja, de kávédarálót, azt nem! Törhe-
tem megint a mozsárban. 

– Nyúlj csak oda a sótartó mellé – szólt halkan Bahrens 
az ágyból –, jobbra, te! No, mit találtál ott? Kávédaráló, 
ugye? 

– Valóban. Te meg itt elnézed, hogy mozsárban töröges-
sem. 



– Ej, Roberts – szólalt meg most az öreg Harper, és felült 
az ágyban –, nem nagy mulatság egy ágyban hálni veled, 
folyton kiszorítasz. 

– Felkelni, felkelni, fiúk! – hangoskodott az öreg 
Bahrens a kandallóhoz lépve, és magasra emelte a whisky-
süveget. – Ki kér egy kis gyomorerısítıt? 

Ez megtette hatását. Mindannyian felkeltek. 
Mire a nap elsı sugarai áttörtek a fák koronáján, a férfi-

ak már a reggelizıasztal mellett ültek, a lányok meg kint a 
lovakat etették. 

– De mondd csak, Bahrens – szólt Roberts reggeli köz-
ben –, mi lesz most a vaddisznókkal? Ha a gyilkosságot 
akarjuk nyomozni, elszalasztjuk a disznókat, s nem tudom; 
mit fog szólni a feleségem hozzá. 

– Máskor is átjöhetsz. No de most már induljunk, a nap 
már fenn jár, nincs vesztegetni való idınk. Ha valóban gyil-
kosság történt, talán még utol tudjuk érni a tetteseket. Én 
persze még mindig azt hiszem, hogy tévedtetek. Elıször is 
én magam arra lovagoltam tegnap, és Brownnak is arra kel-
lett jönnie. 

– Brown? – kérdezte Harper gyorsan. – Hogy került 
Brown erre a környékre? Morrisons-Bluffbe akart menni. 

– Igen, azt mondta, és ha egyenesen Fourche-la-Fave-ból 
jött, akkor valóban nagyot kellett kerülnie. De menjünk! 
Délre valószínőleg újra itt lehetünk. 

Elbúcsúztak az asszonyoktól, az alsó gázlón átkeltek, és 
gyors ügetéssel lovagoltak arra a helyre, ahol tegnap a vér-
nyomokra bukkantak. 

– Állj! Itt van! – kiáltott Asszovaum, és leugrott Harper 
háta mögül a lóról. – Ne lovagoljatok tovább, nehogy a talajt 
a kelleténél jobban összetapossuk! 

A vadászok leszálltak lovaikról, a lecsüngı indákhoz kö-
tötték ıket. Asszovaum ment elöl. Az elsı nyomnál megállt. 
Figyelmesen hajolt le, megvizsgált minden fordítva heverı 



levelet, minden főcsomót, aztán ismét felállt, és egészen az 
elsı vérnyomig ment. Alig vette szemügyre a helyet, amikor 
kitört belıle az irtózat hangja. A vadászok köréje győltek. A 
környezet semmi kétséget nem hagyott afelıl, hogy e helyen 
erıszak történt. 

Egy kidılt fenyı lábánál, melynek gyökerei között földi-
szeder és más tüskés kúszónövények nıttek, történt az eset. 

Egy ló akarta megkerülni ezt a kis bozótot, a patanyo-
mok félkört alkottak, hirtelen azonban megszakadtak, való-
színőleg a gyilkos golyó miatt. Itt találták az elsı szétfröcs-
költ vérnyomot, de a szerencsétlen itt még nem bukott le 
lováról, mert az valószínőleg nagyot ugrott vele. 

– A golyó a lovat találta – gondolkozott hangosan 
Roberts –, különben a lovas lebukott volna róla. 

Asszovaum némán egy hickoryra mutatott, melynek vi-
lágosszürke kérgén félreérthetetlen vérnyomok voltak. 

– Csakugyan! – kiáltotta elborzadva Harper. – Fejjel elı-
re nekivágódott a hickorynak… És itt látszik a helye, ide 
zuhant le. 

A talajt itt lábnyomok taposták össze, az áldozat bizo-
nyára védekezett. Ott pedig térdre esett – a sötét, alvadt vér 
vastagon fedte ezt a helyet –, és többé fel sem állt. De még-
is! Még egyszer. Ott a bokrokon látszik a szétfreccsenı vér 
nyoma. Ez lehetett az életerı utolsó föllobbanása. Itt pedig, a 
ciprus alatt már vége volt, egy ideig itt hevert a hulla, háttal 
az éles gyökereken, ezt eleven ember nem tudta volna elvi-
selni. 

A férfiak iszonyodva néztek e borzalmas jelekre: nem 
párviadal volt ez, hanem aljas gyilkosság és kétségbeesett, 
reménytelen védekezés. 

– Gyertek! – szólt most az indián, és a nyomokat a fo-
lyópartra követte, közben minden lábnyomot gondosan 
megvizsgált. – Ketten vitték. Itt feküdt, itt álltak. De mi ez? 
Kés. Véres. 



– Tollkés! De istenemre, csak nem ezzel gyilkolták meg 
azt az embert? 

– Mutassátok csak – szólt Roberts, kezét kinyújtva –, ta-
lán felismerem. 

Harper is elırehajolt és mindketten alaposan szemügyre 
vették. 

– Sohasem láttam. Teljesen új – szólt végre Roberts fej-
csóválva. 

Harper sem ismerte, a többiek sem látták soha. 
– Magamhoz veszem – szólt Roberts –, talán még nyom-

ra vezet. De a vért lemosom. Így borzasztóan néz ki. 
– Nézzétek! – szólalt meg most Asszovaum, és egy fris-

sen felásott pontra mutatott, nem messze onnan, ahol álltak. 
– Mi az? 

– Ott ásták el! – kiáltotta a szatócs. 
– Dehogy – szólt Curtis, és közelebb lépett. – Ez a lyuk 

arra sem elég, hogy egy oposszum bújjon el benne, hát még 
egy ember. Ásni azonban ástak itt, méghozzá késsel, de a 
föld, amit kiemeltek, nincsen már itt. Mire kellhetett nekik a 
föld? 

Asszovaum figyelmesen vizsgálódott, aztán így szólt: 
– Ha levegı van a ruhákban, a test gyakran a víz színén 

marad, megakad a víz fölé hajló bokrokban vagy ágakban. 
Ha azonban a holttestet megtöltik földdel, lemerül. 

– Borzasztó! – szólt Roberts. – Erre kellett hát nekik a 
tollkés. Felmetszették a hullát. Irtóztató dolog ez, uraim! Ki 
lehetett vajon ez a szerencsétlen? 

– A folyam elrejti – válaszolta Harper. – Ki tudja, elıke-
rül-e egyáltalán? De mit csinál ez az indián? Mit akarsz, 
Asszovaum? 

– Kötelet csinálok, aztán lemerülök – mondta s közben 
egy kis papaófa háncsát hámozta le és összekötözgette. 

– Lemerülsz? A hulláért? – kérdezte megborzadva 
Roberts. 



Az indián a vízre mutatott, és azt suttogta: 
– Ott van! – Aztán levetette vadászingét, lábszárvédıit 

és mokasszinját, és bele akart ugrani a vízbe. 
– Várj! – kiáltott rá a szatócs, aki nagy figyelemmel kí-

sérte az elıkészületeket. – Ha a kötelet a holttestre akarod 
kötni, az esetleg nagyon soká tartana. Itt ez a horog – ezzel 
egy kis, halászhorgokkal tele tárcát vett elı a zsebébıl, és a 
legnagyobbat odanyújtotta az indiánnak. 

– Ez jó lesz – mosolygott az indián, és gyorsan a 
papaókötélhez erısítette a horgot, még egyszer visszanézett 
a helyre, ahol a holttestet a vízbe vonszolták, és a következı 
pillanatban eltőnt a habokban. 

Mindenki visszafojtotta lélegzetét. 
Halotti csend volt percekig. 
A víz már teljesen elsimult ott, ahol a rézbırő vadász 



alábukott, és csak az egymás után felszálló buborékok jelez-
ték hollétét. 

Végül felbukkant fényes fekete haja, aztán a feje emel-
kedett ki. Mély lélegzetet vett, és a part felé úszott. 

– És a hulla? – kérdezte Roberts. 
– Éreztem. Kezem érintette. A víz nagyon hamar feldo-

bott. Hozna valaki nekem egy követ? – kérdezte egy kis szü-
net után, mialatt kimerülten egy fa alá heveredett. – Elfárad-
tam, pihenni szeretnék egy kicsit. 

– Még egyszer le akarsz menni? – kérdezte Harper cso-
dálkozva. Az indián csak a fejével intett. Hartford pedig egy 
meglehetısen súlyos követ hozott, melyre Curtis egy rövid 
kötélbıl hurkot vetett. 

– Nesze, indián – mondta –, ha ezt bal karodra akasztod, 
levisz a mélybe, ha meg fel akarsz jönni, egyszerően ledo-
bod. 

Az indiánnak nem sok szüksége volt a részletes taná-
csokra. Másodszor is lemerült. Ez alkalommal hosszabb ide-
ig tartózkodott lent. A buborékok most is jelezték, merre jár, 
míg ismét megjelent, gyorsan úszott a part felé, kilépett a 
folyóból, és borzadva tekintett vissza. 

– Megerısítettem a kötelet – mondta halkan; szeme kí-
sértetiesen csillogott, arca hamuszürke volt, mintha nem is 
eleven ember lett volna, hanem törzsének ısatyja, aki hul-
lámsírjából szállt ki hirtelen. 

A vadászok lassan, vigyázatosan húzni kezdték a kötelet, 
és hamarosan valami sötét tömeg vált láthatóvá a vízben. A 
hullámok szétváltak, mintha meghátráltak volna a rémes te-
her elıtt, a következı pillanatban Asszovaum megragadta a 
hulla vállát, és a partra vonszolta. A férfiak mind odaugrot-
tak, és amikor az indián a hátára fordította, ajkukról szinte 
egyszerre tört fel a rémület hangja: 

– Heathcott! 
Néhány percig némán álltak ott. A tetem homlokán szé-



les seb tátongott, a golyó azonban, úgy látszott, a mellébe 
fúródott. 

Roberts lehajolt hozzá, hogy megvizsgálja a sebet. 
– Hány golyót lıtt ki Brown fegyvere? – kérdezte hal-

kan, mintha szégyellné a fiatalember nevét kiejteni. 
– Harmincat – suttogta Harper. 
Roberts némán mutatott a lyukra, melyet a golyó ütött az 

áldozat mellén. 
– İrá gyanakszol? – kérdezte gyorsan Harper, és félve 

jártatta körbe a szemét. 
– İrá… Nem, istenemre, nem vádolom! – kiáltott Curtis. 

– Biztos vagyok benne, hogy ı tette. De nem akadna 
Arkansasban esküdtszék, mely elítélné, hiszen mint Smithtıl 
hallottam, ez itt rettenetesen megfenyegette. Magam is 
agyonlıttem volna hasonló helyzetben! Hanem a 
hasfölmetszést, azt elhagyhatta volna… De azt hiszem, errıl 
jelentést kell tennünk, vagy felejtsük el a dolgot? 

– Nem, semmi esetre sem – mondta Roberts –, azt aján-
lom, takarjuk be jól ágakkal, és jelentsük a békebírónak. Én 
nem akarok tovább foglalkozni vele… De mit csinálsz, 
Hartford? 

A szatócs a hulla mellé térdelt, és igen figyelmesen vizs-
gálni kezdte vadászingét. 

– Ez az ember itt – mondta komolyan, miközben ismét 
felemelkedett – négyszáz dollárt hordott magánál egy bır-
tárcában. Saját szememmel láttam tegnap reggel Bowitts 
házában, elveszteni biztosan nem vesztette el, mert ez a 
gomb a zsebén nehezen jár. A tárcát valaki kinyitotta, és a 
pénzt ellopta. 

– Ki meri itt azt állítani, hogy az én unokaöcsém meglop 
egy halottat? – üvöltötte Harper. – Ki merészeli az én 
Billemet tolvajnak nevezni? 

– Nyugalom, Harper – szólt Roberts barátságosan, és a 
karjára tette a kezét. – Okunk van feltételezni, hogy Brown 



lıtte agyon Heathcottot. Lehet, hogy a pénzt másvalaki vitte 
el. Hiszen az egészet ketten hajtották végre. 

– De vajon ki lehetett vele? 
– Csak isten a megmondhatója, de itt mindenesetre két-

féle nyom van, két férfi lába nyoma. Az egyiken csizma volt, 
a másikon cipı. És ha valóban Brown volt az, aki itt bosszú-
ját véghezvitte, lehet, hogy a másik volt a tolvaj, könnyen 
találhatott alkalmat arra, hogy a pénzt biztonságba helyezze. 

– Brown ehhez sohasem járult volna hozzá. 
– Ha egyáltalán tudott róla, hogy pénz volt nála. 
– Borzasztó! – szólt Harper, s kezével arcát eltakarva 

egy fának támaszkodott. 
Asszovaum keresztbe font lábakkal, tőnıdve ült, állát bal 

kezébe, könyökét térdére támasztva. 
– Lássunk hát munkához – szólalt meg Curtis, és ágakat 

kezdett összehordani. 
– Helyes – hagyta helyben Roberts, és segített neki. 
Curtis, Roberts és Hartford hamarosan elkészítették a 

szerencsétlen Heathcott ideiglenes sírját, aztán az egész tár-
saság felkerekedett. Harper is velük tartott, de szinte öntu-
datlan állapotban. Teljesen megtörtnek látszott. İ maga sem 
kételkedett abban egy percig sem, hogy Brown volt a gyil-
kos. De a pénz, a pénz… ez rettenetes volt! 

Asszovaum még mindig ott ült. A többiek már eltőntek a 
sőrőben, de ı csak ült és töprengett, amikor azonban a lódo-
bogás és a kutyák csaholása is elenyészett, felemelkedett, és 
újra hozzálátott a nyomok vizsgálgatásához. Tomahawkja 
nyelére rámérte mindkét lábnyom hosszát, késével belekar-
colta, és miután még egyszer meggyızıdött, hogy semmi 
sem kerülte el figyelmét, vállára vette a puskáját, és a vadá-
szokkal ellenkezı irányban eltőnt a vadonban. 

 
 



9. FEJEZET 
 

A négy jómadár üzleti tanácskozása 
Rowson felháborodása a gyilkosság miatt 

és Marion gyengesége 
 

Ahhoz a bozóthoz kell visszavezetnünk az olvasót, ahol el-
beszélésünket kezdtük, és ahol ugyanaznap reggel, amikor a 
vadászok Petite Jeanne habjaiból a holttestet kihalászták, a 
négy cinkostárs újra találkozott, hogy tervük végrehajtásá-
ban megállapodjanak. Cotton és Weston érkeztek elıször, de 
Johnson és Rowson sem várattak sokáig magukra, és amikor 
megérkeztek, a másik kettı harsány hurrával fogadta ıket. 

– Pszt, pszt – csitította ıket Rowson –, ne lármázzatok 
úgy, mintha az országúton volnátok, és mintha kutyába se 
vennétek, ha valaki meghallja! 

– Nos, hát én kutyába se veszem! – nevetett Weston. – 
Mi baj származna abból, ha valaki itt meglátna bennünket? 

– Rád nézve semmi, de az én anyósom rendkívül vallá-
sos asszony, és nem tartaná valami megtisztelınek, hogy 
titeket ismerıseim közé sorozlak. 

– Anyósod? – kérdezte Cotton meglepetten. – Hát mégis 
igaz, hogy feleségül akarod venni Roberts lányát? Hallottam 
már harangozni róla, de nem akartam elhinni. 

– És miért ne, Cotton? Ez az utolsó ilyenféle üzlet, 
melyben együttmőködünk. Becsületes ember akarok lenni. 

– Éppen ideje – gúnyolódott Cotton –, sıt egy kissé talán 
késı is már. 

– Hagyjátok már abba – szólt Johnson –, nem azért jöt-
tünk ide, hogy ingereljétek egymást… Hogyan sikerült a 
vadászatod, Cotton? 

– Négy szarvas és egy róka. 
– És a tied, Weston? 
– Két szarvas és három pulyka. 
– Akkor az enyém a legkevesebb – szólt Johnson. – Van 



ugyan mentségem. Tegnap reggel legurultam egy meredek 
lejtın, illetve egy darab kı kilazult a lábam alatt, és elcsúsz-
tam. Tulajdonképpen még szerencsém is volt, hogy csak a 
karomat roncsoltam össze. Ez a sérülés természetesen na-
gyon hátráltatott a vadászatban. 

– Az mindegy – szólt Weston. – A lóversenyen se veszik 
tekintetbe, ha futtatás közben valamelyik ló lesántul. 

– Jó, jó, rendben van. Szóval Rowson meg én, mi kezd-
jük a táncot. Csak huszonnégy óra elınyünk legyen, bottal 
üthetik egész Arkansasban az állatok nyomát! Rowsonnak 
remek terve van. Csak el ne felejtsétek a helyet… Hoswell 
csónakja felett. Te meg, Weston, várj bennünket a lovakkal 
este, a hordecreeki rozoga kunyhónál, és lehetıleg kevés 
nyomot hagyj magad után. No, de hiszen okos gyerek vagy 
te! 

– És én hol rejtızhetem el addig legelınyösebben? – 
kérdezte Cotton. – Már tudom: Atkinshez megyek. Ott egy 
kicsit kipihenhetem magam. És a rendcsinálók? 

– Ha tervem sikerül – válaszolta Rowson –, tılük nem 
kell tartanunk. Hamis nyomra vezetjük ıket, és ha egyszer 
az egyik kutya szagot fog, a többi is csaholva rohan utána. 
Remek vicc volna, ha Husfieldet bolonddá tehetnénk! 

– No, ami tılünk telik, megtesszük. Mikor indultok? 
– Azonnal – felelte Johnson. – Minél elıbb túl vagyunk 

rajta, annál jobb. Most kezdıdnek a rendcsinálók győlései, 
és ha ezek az átkozott semmirekellık az egész országot fel-
lázítják, akkor már késı. 

– Nekem mindenekelıtt még egyszer Robertsékhez kell 
mennem – vetette ellen Rowson –, mégpedig ma reggel. 
Egyébként nem is nagy kerülı. Johnson mehet az erdın át, 
és majd a Ciprus forrásánál találkozunk. 

– Mikor találkoztok? – kezdte Weston. – Hogy ne ácso-
rogjak olyan hosszú ideig a lovakkal. 

– Péntek este elıtt semmi esetre sem – felelte Rowson –, 



vagyis ha semmi sem jön közbe. Ha csütörtök estéig, mert 
gyalog elıbb nem érhetünk oda, nem kínálkozik megfelelı 
alkalom, lehet, hogy szombat este lesz belıle. De ha minden 
úgy megy, mint a karikacsapás, akkor péntek este naplemen-
tekor már ott leszünk. Tehát a mielıbbi szerencsés viszontlá-
tásra! 

– Viszontlátásra! – fogadták a köszönést Cotton és 
Weston, és eltőntek a bokrokban. Rowson utánuk bámult 
egy ideig, aztán fejcsóválva szólt társához: 

– Ez az utolsó eset, Johnson, hogy ezzel a fickóval, 
Cottonnal kezdünk valamit. A szigeten sem akarnak hallani 
felıle, meghallották, hogy gyakran leszopja magát, és ilyen-
kor összevissza fecseg, kötekedik. 

– Ez a Weston kölyök se valami kedvemre való – vála-
szolta Johnson –, azt hiszem, ha erısebben az orrára koppin-
tanának, eljárna a szája. Nem bízom benne. 

– Reméljük, nem lesz rá alkalom, hogy kipróbáljuk, tud-
e hallgatni – felelte Rowson komolyan. – De induljunk. Te 
menj egyenest az erdın át, én meg az országúton: jobb, ha 
nem látnak együtt bennünket. 

Rowson nyeregbe ugrott, és gyeplıt eresztve ügetett 
mindaddig, amíg fel nem tőnt elıtte menyasszonya otthona. 
Nem sokáig idızött Robertséknál, tudtukra adta, hogy csak 
azért jött, mert néhány napra búcsút kell vennie tılük. Rész-
ben hivatása kényszeríti erre, mert a körzet északi részében 
is hirdetnie kell az Isten igéjét, részben pedig saját ügyei, 
mert az Arkansas partjára kell mennie, hogy ott felvehesse 
pénzét. 

– Drága Marionom – folytatta, miközben a lányka kezét 
gyöngéden a sajátjába fogta –, nemsokára teljesül legforróbb 
óhajom, és az Úr Jézus segítségével együtt fogjuk megte-
remteni otthonunkat. Mert nem jó az embernek egyedül len-
nie. De addig is isten legyen veled, kedvesem, óvjon az ég! 
Mielıtt távoznék, fohászkodjunk még egyszer az Úrhoz, 



hogy áldja meg gyarló fáradozásainkat. 
E szavakkal elıvette zsebébıl fekete kötéső kis ima-

könyvét, és elkezdte az áhítatoskodást 
– Vakard csak meg egy kissé azokat a lovakat – hallat-

szott Roberts hangja, amint a néger fiúhoz szólt. – Gyere be 
hozzám egy percre, Harper, és pihenj meg egy kicsit… 

Rowson meghallotta a két férfi érkezését, és félbeszakí-
totta imáját, amikor a néger fiú a szobába lépett. A férfiak is 
megjelentek az ajtóban. 

– Jó reggelt, hölgyeim! – köszönt Harper, sápadt volt és 
megviselt, szemei beesettek, térdei reszkettek, lábai alig bír-
ták el. Kimerülve rogyott le egy székre. 

– Az istenért, Harper úr! Mi lelte? 
– Semmi. Elmúlik. 
– Gyilkosság történt – szólalt meg most Roberts, és kö-

zelebb húzta székét a kandallóhoz. Mereven maga elé nézett. 
– Rettenetes gyilkosság. Heathcott halott. 

– Heathcott?! – kérdezte Rowson meghökkenve. Látszott 
rajta, hogy nem hisz a fülének. – Heathcott? Kitıl hallotta? 

– Én magam láttam a hullát. Brown lıtte agyon. De 
ugyan, mi van ezzel a lánnyal? Nem most emlegetnek elı-
ször gyilkosságot elıtte. 

Rowson egy pillanatig úgy állt ott, mintha mély imába 
merült volna, aztán sóhajtva pillantott fel, és irtózattal a 
hangjában így szólt: 

– Borzasztó, rettenetes… ilyen fiatalon máris gyilkos és 
tolvaj! 

– Tolvaj? – robbant ki Harper vadul. 
– Nem jelentette-e hát Heathcott ki e helyen, hogy jelen-

tıs összeg van nála? Azt hiszik talán, hogy a gyilkos a pénzt 
áldozatával együtt ásta el? Heathcott bőnös ember volt – 
folytatta Rowson szigorú hangon –, de ilyen halált halni, ily 
bőnökben jutni a másvilágra, ez borzasztó. Hol történt ez a 
borzalom, Mr. Roberts? 



– A Petite Jeanne partján. Rábukkantunk a nyomokra, és 
Asszovaum felhozta a hullát a folyóból. 

A lelkész elhallgatott, töprengve bámult maga elé, aztán 
hirtelen megkérdezte: 

– De hát honnan tudja ön, hogy Brown a gyilkos? 
– Reggel látták azon a vidéken – felelt sóhajtva Roberts 

–, egyébként ketten voltak. Brown elızı nap összeveszett az 
áldozattal, aki akkor veszedelmesen megfenyegette. 

– Gyalázat! – kiáltott Rowson kegyes felháborodással. – 
Magam akarok a Petite Jeanne partjára menni. Talán még 
utolérhetnénk a gyilkost. 

– Mr. Rowson, Mr. Brown és Mr. Heathcott között ép-
pen ön miatt tört ki a viszálykodás – szólalt meg most Mari-
on komolyan, vılegényére pillantva. – És mégis ön tör pál-
cát felette? 

– De Marion – utasította rendre az anyja, meglepetten a 
gyermek merészségétıl –, hogy merészelsz! 

– Én pedig azt mondom – szólt Harper –, hiába is pró-
bálná unokaöcsémet elfogni, mi valamennyien készek va-
gyunk esküvel bizonyítani, hogy Heathcott életveszélyesen 
megfenyegette. Az esküdtszék felmentené. Egyébként nyolc 
nap múlva itt lesz, és megvédelmezheti magát. 

– Visszajön? – kérdezte Rowson gyorsan. 
– Hála istennek – szólt Marion –, hiszen akkor ártatlan. 
– Marion kisasszony, úgy látszik, mély részvéttel viselte-

tik a fiatalember iránt – jegyezte meg Rowson. 
– Minden ártatlan iránt – felelt meg neki a lányka. 
– Ez szép és dicsérendı valóban – mondta a prédikátor 

kenetteljesen. – Áldjon meg érte az Úr, drága gyermekem, és 
tartson meg a te szent hitedben. Neked még nincsenek olyan 
keserő tapasztalataid, mint nekem… de ne is legyenek! 

Aztán Robertsnéhoz lépett, akivel halkan közölt valamit, 
majd menyasszonyát tiszteletteljesen homlokon csókolva 
követte a két férfit, akik néhány búcsúszó után ismét a nye-



regbe vetették magukat. Rowson is felkapaszkodott kis póni-
jára, és a kukoricaföldeken át lassan lovagolt északnyugat 
felé, az Arkansas irányába. 

– Anyám – szólt Marion rövid és kínos szünet után –, 
anyám, én nem tudom ezt a férfit szeretni! Szívem nem is-
meri azt az érzelmet, melyet az oltár elıtt majd színlelnem 
kell. 

– Gyermekem! – kiáltotta ijedten az asszony. – Imád-
kozz! Nincs biztonságosabb a forró imánál, ha a kísértés kö-
zeleg! Tudod, hogy Mr. Rowsonnak ígéretet tettünk, egész 
boldogsága függ ettıl az ígérettıl. Egy ilyen nemes férfiú 
oldalán elérheted a lelki tisztaság legmagasabb fokát. Ezen-
kívül Mr. Rowsonnak, mint mondta, megvan minden remé-
nye arra, hogy rövidesen rendezni tudja ügyeit, és így még a 
kitőzött idınél korábban is megtarthatjuk az esküvıdet. 
Légy jó és szófogadó kislány, mint eddig, és olyan boldog 
leszel, amennyire megérdemled. 

Marion sírva anyja nyakába borult. 
 
 

10. FEJEZET 
 

Bíróválasztás Pettyville-ben 
Az üldözık nyomon vannak 

 
A választás napja Pettyville-ben. Egy bírót és egy jegyzıt 
kellett a körzetben választani; az elıbbire három jelölt volt, 
az utóbbira kettı. Az egyik bírójelölt egy gazdag farmer, a 
másik egy német, aki azonban már régóta lakik Amerikában, 
és valahol a folyóparton szatócsboltja van, a harmadik pedig 
egy arkansasi farmer, már bíróviselt ember, megválasztását 
azonban iszákossága miatt sokan ellenezték. 

A választásnak délután kettıkor kellett volna kezdıdnie; 
a már jelenlevı vadászok és farmerek egy kis kunyhóban 
vidáman töltötték a várakozás perceit. A helyiség egyik sar-



kában ágy, a másikban asztal állt. A puskákat a falhoz tá-
masztották, a falba szorított ékeken pedig vadásztarisznyák, 
tölténytáskák lógtak. 

– És mi történt a hullával? – kérdezte egy farmer, aki a 
Fourche-la-Fave torkolata környékérıl való volt. – Azóta 
nem hallottam róla semmit. 

– Semmi! – válaszolta egy másik. – Akik megtalálták, 
befedték gallyakkal, és mindannyian nekiláttunk, hogy kö-
vessük annak a másiknak a nyomait, aki benne volt a játék-
ban. Persze ti is tudjátok, hogy akkor este olyan felhıszaka-
dás volt, hogy semmit se lehetett csinálni. 

– Csakugyan Brown lıtte le? 
– Természetesen – mondta hozzájuk lépve a békebíró. – 

Ezt elıre tudni lehetett. Ki tőrné, hogy olyan fenyegetéseket 
vágjanak a fejéhez? De a másikat, azt szeretném elcsípni, 
annak a fickónak nem volt semmi oka, és voltaképpen nem 
is tudja az ember, kit gyanúsítson. Ha nem az indián hozta 
volna ki Heathcott hulláját a folyóból, ıt gyanúsítanám, hi-
szen Brown és Asszovaum jóban-rosszban mindig együtt 
voltak. Cseppet sem csodálkoznék, ha ebben a dologban is 
együtt dolgoztak volna. Így persze lehetetlen. De hát vajon 
valóban igaz-e, hogy a halottat ki is rabolták? Mi bizonyítja 
ezt? 

– Hogy aznap reggel pénz volt nála, azt biztosan tudom 
– szólt Cook –, mégpedig egy kis piros bırtárcában, mely 
belül hozzá volt gombolva a vad ászingéhez. Amikor rábuk-
kantak, a pénz nem volt sehol, addigra természetesen bizton-
ságba helyezték a jómadarak. 

– Brownnak semmi köze a pénzhez, erre megesküszöm! 
– mondta a bíró. – İt talpig becsületes fickónak tartom, és 
már azt sem értem egészen, hogy miért másodmagával tette 
ártalmatlanná azt a goromba, hencegı frátert… No de most 
már igazán itt az ideje, uraim, hogy hozzákezdjünk. Azt hi-
szem, már van is két óra. Jegyzınk nincs még. A jelenlevık 



közül ki vállalkozna erre a feladatra? 
– Ott jön Hecker, a német. Az tud írni – válaszolta Robin 

a nyitott ajtón át kimutatva. 
– Hé, Hecker! – kiáltotta a bíró. – Ráér egy órára? A 

névsort kellene összeállítani. 
– Hogyne! Akár kettıre, háromra is – felelte Hecker, és 

belépett a házba. – Estére azonban a sózónál kell lennem, 
aztán meg tovább, a hegyeken túlra. Ha ötkor indulok, még 
idejében érkezem. 

– Helyes. Akkor támassza a puskáját oda a sarokba: Meg 
van töltve? 

– Mit gondol, üres csıvel sétálgatok az erdıben? 
– No, akkor csak óvatosan támassza oda. Mindig attól 

félek, hogy ezek az átkozott rövid csövőek kárt okozhatnak. 
A fiatal német, aki vadászgatásból élt a környéken, köze-

lebb húzta székét az asztalhoz. Nagy vadászkését, mely aka-
dályozta az ülésben, övébıl kihúzta, és maga elé tette az asz-
talra. 

– De nicsak! – szólt Smith. – Itt jön Wells. Vajon mi szél 
hozta erre? Nemigen szokott törıdni a választással. 

– Jó estét! – köszönt a vadász a kunyhóba lépve, és há-
rom farkasskalpot dobott az asztalra. Karcsú, magas férfi 
volt, inkább hasonlított egy indiánra, mint a fehérekre. Fe-
detlen fejjel járt, hosszú haja a vállára omlott. Csak nyáron 
dolgozott a farmján családjával, az év többi hónapját vadá-
szattal töltötte. Hallgatag ember volt, de az egész környéken 
becsülték szókimondásáért és határtalan vendégszeretetéért. 

– Hallod-e, Wells – szólt Hecker nevetve, és letörülte 
vadászinge ujjával a megvonalazott papírra freccsent vért –, 
ha nem bánod, hát tedd inkább az asztal alá ezeket a lucskos 
dögöket… Könnyebben megy úgy az írás. 

– Csak nem piszkoltam be a papírt? Igazán sajnálom. 
No, de talán lehet még írni rá, csak az egyik sarka mocsko-
lódott be. 



– Most azonban már igazán lássunk hozzá a választáshoz 
– szólt közbe a bíró. – Tehát, Hecker, maga lesz a jegyzı. És 
kik lesznek a társbírák? Smith és Hawkes. Kezdhetjük. 

– Hányadika van? – kérdezte Hecker. 
– Huszonhetedike. 
– És milyen nap? 
– Még azt sem tudja? Péntek. 
– Ha az ember napokon át kint barangol az erdıben, el-

vész az idıérzéke – mentegetızött Hecker. – Azt hittem, va-
sárnap van. 

Most elılépett az egyik farmer. Hecker leírta a nevét. 
– Jó estét, Heslaw. További igazolásra nincsen szükség, 

nemde? 
– Nincs. 
– Ki a bíró? 
– Vattel. 
– Jegyzı? 
– Hopper. 
– Robin, az istenért, hagyja már abba azt a szörnyő cin-

cogást! – szólt rá a bíró félig tréfásan a vadászra, aki egész 
idı alatt az ágyon fekve egy hegedőt nyaggatott. 

– Nincs gyantám – szólt Robin, és nem zavartatta magát 
egy cseppet sem. – Smith, ott lóg a bırzacskóm, nyúlj csak 
bele, abban talán akad még egy kis darab. 

– Abbahagyja-e végre? Megfájdul tıle az ember feje. 
– Ne mondja! Hát csukja be a fülét, ha nem akarja halla-

ni, és menjen a pokolba! – mondta Robin megsértıdve, és 
mérgesen kilépett a házból. 

– Neve? – kérdezte Smith a következıtıl. 
– Kattlin. 
– Mennyi ideje lakik itt? 
– Hét hónapja. 
– A kerületben? 
– Nyolc hete. 



– Megesküszik rá? 
– Meg. 
– Jegyzı, eskesse meg! 
A jegyzı sietve elmondta elıtte a formulát, eléje tartotta 

a bibliát, hogy csókolja meg, aztán a szokásos ünnepélyes 
módon fejezte be: „Isten engem úgy segéljen!” 

– No, erre ugyan ráfér a segítség – mondta Cook. 
A választás kisebb-nagyobb megszakításokkal két óra 

hosszat tartott, míg végre mindenki leadta szavazatát. A két 
írnok éppen alá akarta írni a jegyzıkönyveket, amikor a ház 
elıtt állók megpillantották a kis póniján közeledı öreg 
Bahrenst. 

– Még éppen idejében, nemde, uraim? Éljen Vattel! Ez 
aztán az arravaló ember! Igaz, iszogat néha egy kicsit, de 
helytáll ı azért, mint senki más. Vattelra szavazok! Írjátok 
be! 

– Majdnem elkésett, Bahrens – szólt Hecker. – Éppen el 
akartam már menni. Öt óra elmúlt és még egy félórás út van 
elıttem. 

– Hová mész? 
– A legközelebbi sózóhoz. Velem jön? 
– Vigye az ördög a sózódat! Itt töltjük együtt az idıt, 

ugye, fiúk? Csapunk egy kis dáridót. Nem is megyek addig 
haza, amíg járni tudok, akkor aztán igazán itt kell marad-
nom. 

– Hát ez derék, Bahrens! – kiáltotta Cook, és közelebb 
lépett az asztalhoz. – Ezt már szeretem. Hoztam magammal 
két szarvasbırt, azt elisszuk. Nincs mindennap választás. 

– Mehetek? – kérdezte Hecker. 
– Eredj hát a fenébe azzal a fancsali képeddel! Ki hoz 

egy kis whiskyt? Nincs kedvem átmenni a boltba, nem ér-
zem ott jól magam… Na, gyere te is, Hecker, igyál egyet, 
csak nem akarsz egész éjszaka szárazon virrasztani? No, hát 
a magad ura vagy, én nem tartóztatlak, ha menni akarsz, de 



aztán magadra vess, ha megszomjazol. De elıbb még hall-
gasd meg ezt a kis történetet, hogy jártam a texasi sózónál. 

Hecker azonban mégis elment. 
Ekkor aztán egyik vadászkaland követte a másikat, külö-

nösen Bahrens tüntette ki magát. Olyan történeteket tudott 
mesélni, hogy a hallgatóknak még a hajuk szála is égnek állt. 
Persze a fele sem volt igaz. Smith azonban hirtelen félbesza-
kította az elbeszélést: 

– Nem lövés volt ez? 
– De igen, azt hiszem – válaszolta Bahrens. – Talán 

Hecker lıtt. A sózó nagyon elhagyatott, és nem lepne meg, 
ha ma este több vadat is elejtene. 

– Halló, a házban! – kiáltott valaki odakinn; a kutyák 
vad ugatásban törtek ki. 

– Halló! Ki az odakinn? – kiáltott a bíró. 
– Hozzanak lámpát! 
– Ki az? 
– Husfield Springcreekrıl és néhány jó barát. Kaphat-

nánk fenyıfát és néhány font viaszt? Nagy fáklyákat szeret-
nénk készíteni. 

– Van – szólt Eastley. – Viaszom ugyan nincs, de fenyı-
fát adhatok, amennyi csak tetszik. 

– Husfield, hát téged mi az ördög kerget erre éjszakának 
idején? – kérdezte a bíró, és Cookkal együtt az ajtóhoz lé-
pett. – Kik vannak veled? 

– Springcreeki barátok – válaszolta a farmer, néhány 
szót váltott kísérıivel, leszállt a lováról, és belépett a házba. 
– Jó estét! Van-e köztetek valaki, aki ismeri a fourche-la-
fave-i gázlókat, és hajlandó lenne néhány órán át vezetni 
bennünket? 

– Mit akartok? Tán üldöztök valakit? 
– Gyalázatos gazemberek! – kiáltotta Husfield. – Csütör-

tökre virradó éjszaka hat lovamat lopták el. Szerencsére 
mindjárt hajnalban észrevettem, mert néhány kint legelı lo-



vam hazajött, amit csak akkor szoktak megtenni, ha idege-
nek vagy farkasok zavarják meg ıket. Még egészen sötét 
volt. A nyomokat nem tudtam megvizsgálni, de hajnalban 
szóltam szomszédaimnak, és amint kivilágosodott, elkezdtük 
üldözni a tolvajokat. Elég szélesek voltak a nyomok, de rö-
videsen kettéváltak, három lovat jobbra hajtottak, hármat 
meg balra. Rögtön sejtettük, hogy ezzel csak félre akarnak 
vezetni bennünket, mégis kettéváltunk, hogy biztosak le-
gyünk a dolgunkban. És valóban, sok idıveszteség után rá-
bukkantunk a helyre: a Jaguár patak forrásánál újra egyesül-
tek, és az erdın átvágva, a folyó felé lovagoltak, amíg csak 
az országutat el nem érték. Mindez valószínőleg még tegnap 
este történt. Onnan aztán arcátlanul járt úton haladtak. Csak 
virradattájban fordultak be ismét az erdıbe; itt, hogy a lo-
vakkal együtt kifújhassák egy kicsit magukat, leheveredtek, 
az állatokat is megetették. Nekünk is jólesett néhány órai 
pihenés, lovainkat sem akartuk agyonhajszolni. Úgy látszik, 
átkeltek a vízen, ezért elhatároztuk, hogy viszünk magunkkal 
valakit, aki ismeri a gázlókat, nehogy hiába töltsük ott az 
idıt. 

– Jól teszed, ha nyomon maradsz – szólt Cook –, a nap 
ma nagyon gyanúsan nyugodott le, korán reggel esni fog. 

– Magam is úgy gondolom – válaszolta Husfield. – Egy-
gyel több ok arra, hogy haladéktalanul folytassuk az üldö-
zést. Ha a gazfickók továbbra is az úton maradtak – és ebben 
egy percig sem kételkedem –, akkor hajnalra utolérjük ıket. 

– Miért maradtak volna az úton? – kérdezte Cook. – 
Nem hiszem, hogy a melegforrásokhoz hajtanák az állatokat. 
Egyetlen reményük, hogy elérik az Arkansast. 

– Igaz – szólt Husfield elgondolkozva –, de hát meglát-
juk, ha a Fourche-la-Fave túlsó partjára érünk. Ha az 
Arkansas felé igyekeznek, akkor az erdın át kell menniük. 
Akkor persze reggelig várnunk kell. Ha nem vágnak neki az 
erdınek, ez biztos jele annak, hogy a melegforrásokhoz 



szándékoznak menni. Akkor viszont kényelmesen utánuk 
lovagolhatunk a széles úton. 

– Ha legalább az indiánt elıkeríthetnénk – szólt a bíró. – 
Párját ritkítja a nyomolvasásban. Most nagyban segítségünk-
re lehetne. De hát ki tudja, merre jár? 

– Talán vele találkoztunk a sózónál. Tört angolsággal 
beszél. Már sötétedett, az arcvonásait nem tudtam kivenni. 

– Nem. Az a német volt. Arra vezettek a nyomok? 
– Igen. Négyszáz lépésnyire. A gazfickók még a közel-

ben vannak valahol. Az a német azt mondta, hogy amikor 
odaért, nem rakott mindjárt tüzet, több férfit látott, az egyik 
nagyon ismerısnek tőnt neki. 

– Vajon kik lehettek? – tőnıdött a bíró. – Egy cseppet 
sem csodálkoznék, ha az a jómadár Cotton közöttük lenne. 
Néhány napja megint látták a környéken. Elfogatási parancs 
is van ellene. De megszimatolta a gazember, mert hirtelen 
nyoma veszett. 

– Bolond lenne! Tudja, hogy el nem kerülhetné a fegy-
házat. 

– A fegyházat? – kérdezte mérgesen Husfield. – Azt hi-
szitek talán, hogy teketóriáznék vele, ha sikerülne elcsípni? 
Látjátok ezt? – Bırszíjakból font kötelet tartott a bíró orra 
elé. – Ne legyen Husfield a nevem, ha nem ugyanarra a fára 
húzom fel, amely alatt elkapom! Annyi idıt engedek neki az 
imádkozásra, hogy a hurkot megköthessem. Alaposan el kell 
bánni velük, különben a fejünkre ülnek. 

– De a törvények – szólt fejcsóválva a bíró. 
– A törvényeket a városokban hozzák, és ott hasznosak 

is. Itt az erdıben minden másképpen van. Ez éppen olyan, 
mintha mi akarnánk törvényeket hozni a városiak számára. 
Semmi hasznát se vennék. Ameddig nekünk magunknak kell 
megvédeni magunkat, addig mi akarunk bíráskodni is. És ha 
egyszer valaki mégis oltalmába találna venni, nos, akkor 
megyek tovább, nyugat felé. Ki tart velem, arkansasi férfiak? 



Cook, Curtis meg még vagy négyen-öten rögtön csatla-
koztak is. 

Curtis régi telepes volt, minden talpalatnyi helyet ismert 
a környéken. 

Az országútra értek, amely északról délnek haladva ke-
resztezte a Fourche-la-Fave-ot. Hamarosan ráakadtak a 
nyomokra. Husfield kétséget nem tőrve állította, hogy az ı 
lovainak patanyomai azok. 

Közben teljesen beborult. Finom esı szitált. Behatolt a 
ruha szövetébe, de a nyomokat nem mosta el. 

 
 

11. FEJEZET 
 

Asszovaum, a Szárnyas Nyíl és squaw-ja 
Weston és Cotton türelmetlenül várják társaikat 

 
Ugyanaznap délután némán haladt Asszovaum az erdın át a 
folyó felé, hátán a takarója, puskája a vállán. Squaw-ja, 
Alapaha követte ıt. Indián szokás szerint magával vitte fı-
zıedényeit, gyapjútakaróját és két cserzett szarvasbırt. 

Némán lépett férjének és fınökének nyomaiba, aki fi-
gyelmesen vizsgálta a kis folyó mindkét partját, mintha ke-
resne valamit. 

Mikor úgy gondolta, már eléggé messze jutott, megfor-
dult, és elölrıl kezdte vizsgálódását, de éppolyan eredmény-
telenül, mint az elsı alkalommal. 

– Nem ennek a fának a gyökereihez volt a kenu kötve? – 
kérdezte végül, és megállt. 

– Asszovaum ott láthatja még a háncs egy darabkáját a 
törzsön – felelte Alapaha. 

– A kenu eltőnt – szólt ismét az indián. – Át kell úsz-
nunk, ha a túlsó parton akarunk tanyázni. 

Alapaha szó nélkül tette le terhét, férje segítségével két 
letört ágat hengerített a folyóba, hogy a holmit szárazon vi-



hessék át a túlpartra, s nemsokára mindketten a szemközti 
parton kapaszkodtak felfelé. 

– Melyik utat választja Alapaha? – kérdezte Asszovaum. 
– Félmérföldnyire felfelé keresztezünk egy utat, mely 

egyenesen Mr. Bowitts házához vezet. Ott tart holnap reggel 
Mr. Rowson imaórát. Nem akarja ez egyszer Asszovaum is 
meghallgatni a fehér férfiú igéit? Szépen beszél. Szavai, 
mint a méz, szíve tiszta, mint az ıszi ég. 

– Jobb volna, Alapaha, ha te se… De mi ez? 
Megzörrent a száraz lomb, és abban a pillanatban egy 

szarvas pompás alakja tőnt elı a sőrőbıl, magasra emelte 
szép fejét, nyugodtan körülnézett, nem is sejtve a veszélyt. 

Asszovaum már az elsı pillanattól lövésre készen tartot-
ta fegyverét, most óvatosan arcához emelte, célzott, lıtt, és 
ugyanabban a pillanatban a szarvas magasra dobta fel magát, 
és halálos golyótól találva, rángva kiszenvedett. 

– Jó – szólt az indián, nyugodtan újratöltötte fegyverét. – 
Nagyon jó. Mr. Harpernek nincsen már ennivalója, és sokkal 
betegebb, semhogy maga követhetné a vad nyomát. Alapaha 
majd elviszi a húst Harper wigwamjába. 

– Vajon nem tudja-e Asszovaum, hogy éppen Isten igéjét 
hallgatni indultam? – kérdezte Alapaha válaszképpen 
Asszovaumtól. 

– Volt idı – szólt Asszovaum sötéten maga elé bámulva 
–, volt idı, amikor Alapaha még a Szárnyas Nyíl szavára 
figyelt, és megfeledkezett a fák csúcsának suttogásáról, a 
vihar zúgásáról és a szellemmadár énekérıl is. Volt idı, 
amikor hátat fordított a fehér emberek Istenének, és kezeit a 
rézbırő férfiak Manituja felé emelte a magasba. Volt idı, 
amikor még férje számára szent wampumot font, és titkos 
jelekkel biztosította be vadászszerencséjét. Volt ilyen idı, de 
elmúlt. Alapaha meghalt, és feltámadt mint keresztény, 
Alapahából Mária lett. Nem emlékszik többé ıseire. Nem 
hall, füle bezárva. De még inkább a szíve is bezárva, nem 



érez többé. 
– Asszovaum! – szólt halk, könyörgı hangon a szép in-

dián asszony. – Ne haragudj rám. Látod, életünk rövid, és 
elıttem a legszebb jövı tárul ki. Ó, te nem tudod, milyen 
pompás a fehérek mennyországa! El akarod tılem rabolni, 
ami nekem teutánad a legkedvesebb a világon? 

– Nem! – válaszolta Asszovaum. – Alapaha mehet, hogy 
szolgáljon a fehérek istenének. Jól van így. 

– És te? Te nem akarsz a szent férfiú szavaira figyelni, 
akinek ajkairól maga a nagy Manitu szól? 

Asszovaum éppen válaszolni készült, de hirtelen mást 
gondolt, vállára vette a puskáját, és így szólt: 

– Alapaha nemcsak imádkozni akar, ennie is kell. Nem 
messze innen, a folyóparton áll egy kis lakatlan kunyhó. Oda 
visszük a húst, és ott Alapaha megsütheti. Éjszakára meg-
húzhatja magát a kunyhóban, reggel aztán nem lesz messze a 
fehérek háza, ahol a sápadt férfiú beszél istenérıl. 

– És Asszovaum? 
– Megígérte a kis embernek, hogy megkeresi a fiát. Sza-

vát meg is tartja. A fehérek rosszat mondanak testvérükrıl, 
mert távol van, nem hallják léptei neszét. De visszajön, és a 
bőnösök elnémulnak. 

– Mr. Rowson azt mondja, hogy a kis ember fia lelıtte 
egy testvérét, és ki is rabolta. 

– A sápadt férfiú hazudik! – kiáltott rá az asszonyra az 
indián. Kiegyenesedett, a vér arcába szökött, szeme lángolt. 
– A sápadt férfiú hazudik! – ismételte. – És ı maga is tudja. 

– Asszovaum azért haragszik a keresztényekre, mert el-
térítették Alapahát ısei hitétıl. Asszovaum derék és nemes, 
nem sértegethet senkit azért, mert másként gondolkozik, 
mint ı. 

– Vigyük a húst a kunyhóba – szakította félbe az indián a 
beszélgetést, – Késıre jár, és Asszovaumnak mérföldeket 
kell gyalogolnia sötétedés elıtt. 



Gyakorlott kézzel darabolta föl az elejtett vadat, a hasz-
nálhatatlan részeket kifejtette, a többit pedig egy vastagabb 
ágra erısítette, melynek egyik végét ı, a másikat Alapaha 
vette vállra. Szótlanul indultak tovább, és nemsokára elérték 
a lakatlan kunyhót. Ezt egy telepes építette, de mivel a folyó 
áradásai használhatatlanná tették a környezı földeket, rövi-
desen el is hagyta. Teteje és falai tőrhetı állapotban voltak, 
de semmi kényelmet nem nyújtott, még a tőzhely is össze-
dılt benne. Az ajtó is kifordult sarkaiból, és a bejárat mellett 
hevert. 

Asszovaum bepillantott a házba, és így szólt: 
– A ház jó. Alapaha meghúzhatja magát benne. Ha az 

imaóráról visszatért, elviszi a húst a kis ember házába. 
Asszovaum pedig ismét Alapahánál lesz, mielıtt a nap két-
szer felkel. – Ezzel megfordult, és némán, lehajtott fejjel 
elindult az erdıben. 

Alapaha elvégezte, amit férje parancsolt. A hús egy ré-
szét megsütötte, a többit elıkészítette szárításhoz. Közben 
beborult, szemerkélni kezdett az esı, a kunyhó fölé hajló fák 
zúgtak a szélben. 

Mintegy félmérföldnyire felfelé, a folyó túlsó partján egy 
fiatalember haladt, és nyugtalanul pillantgatott át a másik 
partra, mintha várna valakit. Nemsokára egy másik is csatla-
kozott hozzá. Gyapjútakaróba burkolózott, kopott kalapját 
mélyen a szemébe húzta, puskáját a hóna alatt szorongatta, 
hogy lehetıleg megkímélje a permetezı esıtıl. Hangtalan 
léptekkel közeledett a fiatalemberhez, és nevetve kérdezte: 

– Nos, Weston, unalmas a várakozás, mi? Te fázol. Mi-
ért nem hoztál takarót magaddal? Mondtam, hogy hozzál. 
Még semmi? 

– Semmi! – felelte ez bosszankodva. – Nem is hiszem, 
hogy ma este megjönnek. Ha egész éjszaka takaró és tőz 
nélkül kell itt toporognom, reggelre végem. 

– Ez a bírónak húsz dollár veszteséget jelentene – neve-



tett Cotton, mert ı volt az, aki a fiatalemberhez csatlakozott. 
– Egyébként nem hiszem, hogy sokáig kellene várnunk. 
Rowson minden főszálat ismer errefelé, és Johnson is. 
Semmi nehézségtıl nem kell tartaniuk. Ezenfelül te magad 
mondtad, hogy Rowson holnap reggel imaórát tart. Ez arra 
kényszeríti, hogy mindent megtegyen, ami erejébıl telik. Be 
kell tartania az idıt, különben gyanússá válhatik. Utálom ezt 
az álszentet, de érti a mesterségét, azt meg kell hagyni. Lát-
szik rajta, hogy a jenki államokból származik. 

– Heathcott halálának históriája igen nagy feltőnést kelt 
a környéken – mondta Weston. – Brown tette el láb alól, de 
a te nevedet is emlegetik. 

– Az enyémet? Mi a fenét akarnak velem? Soha életem-
ben nem láttam azt a széltolót. Miért éppen engem vesznek 
elı, bármi történik a vidéken? 

– Na, ez most egészen mindegy – nevetett Weston –, a 
gyilkosságot nem varrják a te nyakadba, csak a pénzt. 

– Miféle pénzt? 
– Heathcott eladott néhány lovat, és az árát állítólag ma-

gával hordta. Négy-ötszáz dollárt. A pénzt nem találták meg 
a zsebében. 

– A kutyafáját! Ez már igen! Két legyet egy csapásra. 
Egy rendcsinálót eltenni láb alól, és ugyanakkor egy csomó 
pénzt szerezni. Van esze ennek a Brownnak… de Weston, 
Brownnak sohasem volt hozzánk semmi köze, miért fájt neki 
hát ez a Heathcott? 

– Mit tudom én! Az asszonyok arról pletykálnak, hogy 
Heathcott és Brown ugyanabba a lányba voltak szerelme-
sek… No, de nem mindegy? Az a fı, hogy megszabadultunk 
Heathcott-tól. 

– No, azért Husfielddal sem lehet viccelni, és ha utánunk 
veti magát, komolyra fordulhat a dolog. Még nem látom vi-
lágosan, hogyan fogjuk a nyomainkat összezavarni. Csak 
annyit tudok, ha én lennék a nyomotokban, meggyőlne ve-



lem a bajotok. 
– Hagyd csak – nevetett Weston alattomosan –, ravaszul 

kiterveztük a dolgot. Rowsoné az érdem. Úgy gondolja, 
hogy mielıtt a folyót elérjük, visszatérünk a nyílt országútra. 

– Hogyan? Az nyílt országútra? – kérdezte Cotton. 
– Igen. Az országútra, hogy nyomaink világosan felis-

merhetık legyenek, aztán be a folyóba, és onnan ki sem jö-
vünk többé. 

– Hanem? A folyóban nem maradhatunk. . 
– Leúsztatunk a folyón jó messzire, amíg teljesen nyo-

munk vesztik, aztán neki a nagyvilágnak. 
– A lovak nem bírják sokáig az úszást. 
– Ezért rejtettem el a kenut. Látod, ott van a sás mögött. 

És ott mellette még egy. A csónakok segítségével pompásan 
levihetjük a lovakat jó darabon, amíg csak el nem érjük a 
Rowson által kijelölt helyet. Ott aztán te veszed át a veze-
tést, én nem ismerem a szigetre vezetı utat. Johnson ezalatt 
hamis nyomra téríti az üldözıket, és ha ez sikerül, nem érhet 
bennünket semmi baj, különösen ha holnap is esıs idı lesz. 

– Ez mind nagyon szép. De hidd el, nem annyira tökkel-
ütöttek, hogy elhiggyék, a lovak egyszerre csak szárnyra 
kaptak, és elrepültek az országútról. 

– Erre nincs is szükség. Most jön még csak a java. Itt 
lenn a folyó medrében egy lapos sziklán áll a lovam meg a 
tiéd… 

– Az enyém? 
– A tied és Johnson két szürkéje. Amint megkezdjük 

utunkat az új szállítmánnyal, ezek a lovak feljönnek a folyó-
ból, Johnson a nyeregbe ugrik, elvágtat az úton, mintha a 
melegforrások felé igyekezne. Ha az üldözık holnap vagy 
csak holnapután jönnének, és közben az esı is megteszi a 
magáét, altkor természetesen mindez felesleges. Ha azonban 
azonnal a lovak után vetik magukat, amitıl nagyon tartok, 
akkor a kétféle nyomot azonosnak fogják tartani, és alapo-



sabb vizsgálat nélkül, azonnal továbbhaladnak. Ha aztán 
Johnsont utolérik, nem saját lovaikat találják nála, akkor ta-
lán ráébrednek, hogy hamis nyomon járnak, de akkor már 
késı. 

– És ha nem érik utol? – kérdezte Cotton. 
– Annál jobb. Kerülı úton a szigetre viszi a lovakat beje-

lenteni, hogy rövidesen szállítmány érkezik, és eladja a mi 
lovainkat. 

– Mit?… Az én lovamat? 
– Ne bolondozz, Cotton – szólt Weston nevetve. – Elı-

ször is pénzt kapsz érte… 
– Igen, de mennyit? Fele árát se! 
– Aztán meg – folytatta Weston, és nem engedte magát 

félbeszakítani – ezen a környéken nem szabad mutatkoznod, 
rövid úton meg kell lépned innen. 

– Mi köze mindennek a lovamhoz? – kérdezte Cotton. 
– Rosszul ismernélek, ha feltételezném, hogy a saját lo-

vadon akarod Fourche-la-Fave-ot elhagyni. 
– Na, ebben végre igazad van… Ez okos beszéd, ki is 

néztem magamnak egyet. 
– De mondd csak, Cotton, már régen meg akartam kér-

dezni tıled, mi is az a sziget tulajdonképpen, annyit hallok 
mostanában róla. 

– Errıl nem beszélhetek – válaszolta Cotton titokzato-
san. – Ebbe a históriába túlságosan sokan vannak belekever-
ve. Csak annyit árulhatok el, hogy a Mississippiben van, és 
hogy lakói jó barátaink. Én magam sem voltam még ott. 

– A Mississippiben, ugyan! Ott rengeteg sziget van. 
Mondj valami közelebbit. Mi a száma? Talán tudod, hogy a 
folyamon felülrıl lefelé minden szigetnek száma van? 

– Hogy tudom-e? – nevetett gúnyosan az idısebb. – 
Hogyne tudnám, de elárulnom nem szabad a számot. Hiszen 
egyébként is rövidesen mindent megtudsz. Néhány nap múl-
va ott leszünk. Addig légy türelemmel… Mi volt ez? 



– Csend – suttogta Weston. – Egy bagoly. Rowson jele. 
Mindenesetre felelek neki. Itt minden rendben. 

Ujját szájához emelte, és bámulatos hőséggel utánozta a 
madárhangot. 

Hirtelen gyors lódobogást hallottak, aztán megpillantot-
ták ıket a túlsó parton. Kalaplengetéssel adtak hírt a sikerrıl 
Cottonnak és Westonnak. 

 
 

12. FEJEZET 
 

A lótolvajok csele – Meglepetés 
Alapaha és Rowson 

 
– Hurrá! – kiáltott Weston minden elıvigyázatról megfe-

ledkezve, mikor a gyönyörő lovakat megpillantotta, amint 
azok éppen leereszkedtek a parton, és a vízparton megálltak. 

– Hurrá! Ezeket nevezem én lovaknak! 
– Megırültetek?! – üvöltött át dühösen Rowson. – 

Szántszándékkal magatokra akarjátok vonni egy esetleg erre 
járó ember figyelmét? Pofa be! Az örömujjongással várja-
tok, amíg szerencsésen befejeztétek a feladatokat. Hol van-
nak a lovak? 

– A helyükön – felelte Weston. 
– Helyes. Hozzátok ıket gyorsan! De gondotok legyen 

rá, hogy nyomot ne hagyjatok a parton! Maradjatok a mély 
vízben! 

– Jó, jó, tudom. Westont sem ejtették a fejére. 
A fickó gyorsan leugrott oda, ahol a lovakat hagyta, és 

igen rövid idı alatt ismét visszatért, a lovakat elıvigyázato-
san a folyó közepén tartotta. A víz itt nem lehetett mélyebb 
három lábnál. 

– Hol vannak a csónakok? – kérdezte Rowson. 
Cotton és Weston néhány pillanat múlva elıtőntek a sás-

ból a csónakokkal. 



– Gyertek beljebb, a közepére! – kiáltott Johnson. – 
Most vegyétek át a lovakat. Szállj inkább be te, Rowson! 
Ketten a nagyobbikba és egy a kisebbe. Várni… Elıbb lovat 
cserélek. Hú, mekkora kı esett le a szívemrıl, hogy végre 
ismét saját lovam hátán ülhetek! 

– Most aztán bizonyítsd be, Johnson – szólalt meg 
Rowson –, hogy tudsz lovagolni. Hadd fussanak, ahogy csak 
bírnak. Éppen eléggé kipihenték magukat. Gondold meg: 
minden negyedóra, amit az üldözık hamis nyomon veszte-
getnek el, aranyat ér. 

– Ne félj! – nevetett Johnson. – Ugyancsak vágtatniuk 
kell, ha engem utol akarnak érni, és ha beérnek, kinevetem 
ıket. Már elıkészítettem a dolgot. Ismerıseimnek elmond-
tam, hogy saját lovaimat néhány más lóval együtt az állam 
déli részébe akarom vinni, ahol remek árat remélek értük. 
No, tehát a mielıbbi boldog viszontlátásra! – Ezzel megsar-
kantyúzta a lovát, és eltőnt az erdıben. 

– Ez megvolna – szólt Rowson. – Most lássuk, Cotton, 
mire megyünk a lovakkal. Mindenekelıtt el innen! Körülbe-
lül két mérföldnyit megyünk lefelé a folyón. 

Gyorsan végeztek az elıkészületekkel. 
Néhány perc múlva mindkét csónak három-három lóval 

elhagyta a folyó kanyarulatát, így az útról nem lehetett ıket 
látni többé. 

– Úgy, most már jobban érzem magam – suttogta 
Rowson. – Egyre sötétebb lesz, és ha üldözıink valóban még 
ma éjjel a nyomunkba erednek, minden bizonnyal beugranak 
a cselnek. Szinte látom, hogyan üldözik azok a fickók vér-
szomjas tekintettel a tolvajt, végre megpillantják, még va-
dabb vágtára ösztökélik sarkantyúikkal lovaikat, és akkor… 
Látom megrökönyödött ábrázatukat. Hallom szidalmaikat, 
káromkodásukat. És Johnson képe olyan ártatlan, mint a ma 
született bárányé; nem gyız sajnálkozni, hogy akaratlanul 
megszabadította a bőnösöket a nagyon is megérdemelt bün-



tetéstıl… Hahaha! Elgondolni is gyönyörő! 
– Itt van a zátony! – szakította félbe Weston, és a bal 

partra mutatott. – Jobb volna a kötıfékeket és a zablákat ott 
rendbe hozni. A csónakoknál is jobban kellene elosztani a 
lovakat, mert lejjebb, ha túljutunk ezen a kanyaron, a víz 
igen mély, és ott hosszú darabon úszniuk kell majd. Mindent 
figyelmesen megvizsgáltam ma reggel, mikor erre jártam. 

– Ha nem tévedek – szólt Cotton a partra feltekintve –, 
itt a zátonynál valahol egy kis kunyhónak kell lennie. Vagy 
három évvel ezelıtt egyszer Johnsonnal már tanyáztunk 
benne, a bokrok azonban annyira megnıttek idıközben, 
hogy látni sem lehet. Igen, igen, ez az a hely – folytatta, mi-
közben kikötöttek. – Ráismerek a kidılt platánról. Akkor 
éjjel dılt ki, mikor itt voltunk, könnyen agyonüthetett volna. 

– Nem tőzték volna ki a gyászlobogót Arkansasban – 
nevetett Rowson. 

– Nem. Azt hiszem, nem. És vannak… No de hagyjuk. 
Mit akarsz itt csinálni? 

– A kisebbik csónakot a nagyobbikhoz kell kötnünk – 
válaszolta Rowson. – Aztán mindkét oldalra kettıt-kettıt és 
hátra is két lovat köthetünk. Nem kell majd sokat eveznünk, 
a sodrás erıs, elég lesz, ha egyikünk segíti, fıként kormá-
nyozni kell, a másik kettı meg majd ügyel a lovakra, hogy 
össze ne bonyolódjanak. Tizenkettıre Devils Crooknál kell 
lennünk, én ott kiszállok, és a sorsotokra bízlak benneteket. 
Ne kíméljétek a lovakat; csak ott kerüljétek a széles, nyílt 
utakat, ahol az erdı nagyon ritkás, és így is elég gyorsan tud-
tok haladni. Ha holnap nyomotokra akadnának is, amit két-
ségbe vonok, akkor is van tizenkét órai elınyötök. Az utat 
ismered, Cotton? 

– Meghiszem azt – morogta ez. – Éppen eleget menekül-
tem erre, egyszer öt fickó kergetett. Csak a Mississippi mo-
csarait érjük el, ott aztán minden pocsolyát ismerek, ott már 
igazán biztonságban leszünk. 



– Így ni, most már ez is rendben van – szólt Rowson, aki 
eddig a csónakot igazgatta. – Még valamit akarok mondani 
nektek, Cotton. Weston jól ismeri azt a helyet, ahol a partot 
legelıször kell érintenetek. Onnan százlépésnyire a folyópar-
ton lefelé, ahol egy fenyı és egy platán átdılt a folyó med-
rén, Atkins egy zsák kukoricát és egyéb élelmiszert rejtett el. 

– Miért nem jössz velünk odáig? – kérdezte Weston. 
– Ott könnyén nyomomra akadhatnának – válaszolta 

Rowson. – Devils Crookon viszont nem. Innen tehát egy kis 
kerülıvel, a hegyeken át, egészen más irányból térek vissza 
a telepre. Nem bízom abban az átkozott indiánban, különö-
sen ha esetleg nyomainkra uszítják. Ezért olyan óvatos va-
gyok, amennyire csak lehetséges. Hanem, Cotton, nincs va-
lami harapnivalód? Átkozottul megéheztem. 

– Odafönn hagytam némi ennivalót egy kendıben – fe-
lelte Cotton helyett Weston –, de teljesen elfeledkeztem róla. 
Most már persze késı visszamenni érte. 

– Az ördögbe is! Elıbb kellett volna erre gondolnod. 
Nem fogja megtalálni valaki? 

– Nem. Elrejtettem. Nem indulunk? 
– Várj, míg Cotton megigazítja a kötıfékeket – szólt 

Rowson. – Ha útközben el találnának szakadni, sok idıt 
vesztegetnénk el, és esetleg a sötétben helyre sem tudnánk 
hozni. 

– Hogyan fogtad el a lovakat, Rowson? – kérdezte 
Cotton, aki még mindig az egyik kötıfék igazgatásával volt 
elfoglalva. – Mondd el most, útközben aligha lesz idınk fe-
csegésre. 

– Azzal röviden végezhetünk – válaszolta mosolyogva 
Rowson. – Szerencsére útközben nem találkoztunk ismerıs-
sel, és éppen alkonyatkor értük el azt a helyet a sövénynél, 
ahol a Springcreek folyik. Nem nagyon tetszett nekem a do-
log, mert a szabadon futkározó lovaknak már itt kellett volna 
lenniük. Ezen persze változtatni nem lehetett, Johnsonnal 



együtt felmásztunk egy fára, hogy minden meglepetéstıl 
biztosítva legyünk. Szerencsénk volt, mert alighogy elhe-
lyezkedtünk a fán, megjelent maga Husfield… Szóltál vala-
mit, Cotton? 

– Nem, miért? 
– Mintha valamit hallottam volna. Husfield éppen kutya-

falkával jött, vadászatról. A dögök körülszaglászták a fát, 
fel-felemelték az orrukat, már-már reménytelenné vált a 
helyzetünk, de végül mégis csaholva követték gazdájukat. 
Mi ketten komoly halálfélelmet álltunk ki, de szorult helyze-
tünk ezzel véget is ért, mert a következı pillanatban már ott 
is voltak a lovak. Míg teljesen be nem sötétedett, gyorsan 
kiválasztottuk a legszebbeket, felkantároztuk ıket, felugrot-
tunk, és mint a szélvész, vágtattunk az erdın át. 

– Na, Husfield megpukkad a méregtıl – mondta Cotton 
nevetve. – Hat ló egyszerre! Emberemlékezet óta nem haj-
tottak el ennyit farmertıl… 

– És a jámbor Rowson a vezér – ujjongott Weston. 
– Te Rowson – kacsintott Cotton a mosolygó prédikátor-

ra –, mirıl fogsz holnap prédikálni? Igazán sajnálom, hogy 
nem hallhatom. 

– Verje meg az isten! – átkozódott Rowson. – Holnap 
szívesen elengedném ezt a cirkuszt Nagyon szórakozott le-
szek, aggódni fogok értetek és a lovakért. És közben ott kell 
majd állnom, imákat kell darálnom, szent énekeket kell kor-
nyikálnom. 

– És az alleluja és a kövér özvegy ájuldozása! – gúnyo-
lódott Weston. 

– És a kegyes beszélgetések a szép indián asszonnyal – 
szólt bele Cotton is. – Hallod-e, Rowson, nincs is neked 
olyan rossz ízlésed! 

– Ugyan hagyd! Lássatok inkább hozzá, hogy végre to-
vábbjussunk innen – szólt Rowson. – Kezdek fázni, és a lo-
vaknak sincs melegük. 



– Mehetünk, ha akarod – válaszolt Cotton. – Ördög és 
pokol! – folytatta suttogóra fogva a szót. – Mi az ott? Vala-
mi fény pislákol a bokrok közt. 

– Hol? – pattant fel vadul Rowson. 
– Ott fenn. Csak a kunyhóból jöhet. 
– Ott a bokorban kuporog valaki – szólt közbe Weston. 
– Csak ez hiányzott – nyögte Cotton. – Árulás! – És mint 

a villám, néhány ugrással felcikázott a partra, Rowson utána, 
és a következı percben szemben állt azzal a magányos lény-
nyel, aki onnan fentrıl mindent látott, mindent hallott. 

– Alapaha! – kiáltotta Rowson rémülten. 
– A rézbırő asszony – szólt fogcsikorgatva Cotton, ép-

pen annyira csodálkozva, mint megijedve. 
– Egyedül vagy? – kérdezte most Rowson gyorsan. – 

Egyedül vagy? Hol van Asszovaum? 
Alapaha képtelen volt válaszolni. Néhány pillanatig ott 

állt meredten, komoly és félelmet keltı kifejezés ült az ar-
cán, amint a leleplezett prédikátorra pillantott, annyira, hogy 
Rowson lesütötte a szemét, nem tudta az asszony tekintetét 
elviselni. De ez csak egy pillanatig tartott. Az erdık büszke 
lánya szinte megsemmisítette a férfit, aki elszakította ıt a 
saját istenétıl és férjétıl egyaránt. Azután határtalan és bor-
zasztó nyomorúságára gondolt, miért is hagyta el a Nagy 
Szellemet, akit már ısei is imádtak, hatalmas erdık zúgásá-
ban, patakok csörgedezésében, miért is hallgatott egy férfi 
szavára, akit szentnek tartott, és aki valójában – tolvaj, rab-
ló! 

Kezeibe temette arcát. 
– A lovak nyugtalankodni fognak – szólalt meg Cotton. 

– Mitévık legyünk ezzel a nıvel? 
– Menjetek. Bízzátok rám – suttogta Rowson, és vad pil-

lantást vetett Alapahára. 
– Bízzuk rá? Meghiszem azt! – nevetett gúnyosan a va-

dász. – Nem is vagy te olyan buta, de most nincs idı efféle 



enyelgésekre! . 
– Ha valakire rávall ez az asszony, biztosan én leszek az 

– suttogta Rowson. – Nekem árthat a legtöbbet. 
– Na, menj hát a pokolba, de siess! – átkozódott Cotton. 

– A tied a felelısség, ha késel. Ne felejtsd, az idı sürget. 
A következı pillanatban leugrottak a partról, a fövenyen 

a csónakok felé siettek, s már indultak is a prüszkölı lovak-
kal. 

 
 

13. FEJEZET 
 

Alapaha leleplezi a prédikátort 
A menekülés sikerül 

 
– Hol van Asszovaum? – kérdezte halk, de határozott 

hangon a prédikátor, amikor egyedül maradt a fiatal indián 
asszonnyal. Úgy látszott azonban, mintha Alapaha nem is 
hallotta volna, de lehet, hogy nem akarta hallani. Nem törte 
meg semmi az éjszaka csendjét, csak a szegény asszony zo-
kogása és a lelkész nehéz lélegzése. 

– Hol van Asszovaum? – kérdezte Rowson másodszor is, 
és megragadta a síró nı karját. Mintha kígyó csípte volna 
meg, úgy ugrott föl a szerencsétlen, szabaddá tette magát, és 
hátrálva kiáltotta: 

– Takarodj! Takarodj! Lélegzeted méreg, érintésed halál, 
két nyelved van! Istened is hazug, mert ha igaz volna, el-
küldte volna már villámát, hogy agyoncsapjon téged, te át-
kozott! Pusztulj innen! 

– Hol van Asszovaum? – kérdezte ismét rekedten a pré-
dikátor, ügyet sem vetve az átkokra. 

– Ó, bár itt volná, ellátná a bajodat! – szólt szenvedélye-
sen Alapaha, egész magasságában felegyenesedve. – Ha itt 
volna, számon kérné tıled azt a gyalázatot, melyet feleségé-
re hoztál. Jaj neked, ha rád talál! Üldözni fog. Csatakiáltása 



füledbe harsog majd. Ó, te nem láttad ıt még harci pompá-
jában – folytatta büszkén, amikor az amerikai gúnyos pillan-
tását észrevette. – Te nem láttad ıt még, amikor csillogó to-
mahawkját forgatja, csatakiáltással az ajkán, szemében el-
lensége halála, skalpfüzére lobog, és lándzsája villog. Te 
nem láttad még ıt, mikor harci táncát járja, arcán a halált 
hozó jelek, a megöltek vérével van festve, övében a legyı-
zöttek skalpjai. Te nem láttad még ıt így, de jönni fog, visz-
sza fog térni! 

– Mikor? Mikor? – kérdezte a lelkész gyorsan. 
– Mikor? – nevetett gyızelmesen az asszony. – Mikor? 

Számodra túlságosan is hamar. Mielıtt a nap keleten kétszer 
felkel, itt lesz, és jaj neked, ha útja a tiédet keresztezi! 

– De hol van most? 
– Hogy reszketsz, te nyomorult, ha erıs karjára és éles 

fegyverére gondolsz. Hogy reszketsz, mert attól félsz, hogy 



bármely pillanatban elıléphet a bokrok közül. Én csak asz-
szony vagyok, de ha rád pillantok, büszke vagyok magamra. 

– Hol van most? – kérdezte Rowson fogcsikorgatva, de 
még mindig reszketve, mert sehogy sem tudta elhinni, hogy 
Alapaha egyedül, férje oltalma nélkül van itt az erdı köze-
pén. 

– Hol van most? – kérdezte vissza gúnyos mosollyal 
Alapaha. – Nem egyedül fog ide visszatérni… Vele lesz az 
erıs kéz, aki lesújtja azt, aki megsértette! Reszkess, mert 
istened nem védelmez téged! 

– Úgy! – kiáltott fel Rowson, és pokoli öröm rángott vé-
gig arcán. – Tehát társáért ment. Mindjárt gondoltam. Jó! 
Akkor most véged, és sem ég, sem pokol nem menthet meg! 

– Eressz! – kiáltotta az indián asszony megrémülve, 
amikor Rowson le akarta fogni, és a kunyhó felé menekült. – 
Vissza, te ördög! 

– Véged van! – nevetett fel Rowson vadul. – Nem félek 
attól a rézbırő gazfickótól… Jöhet! És hogy te el ne árul-
hass, arról gondoskodom. 

– Adjon hát nekem népem Manituja erıt! – kiáltotta 
Alapaha, és még egyszer kiszakította magát a férfi karjaiból, 
és tomahawkja után nyúlt, melyet az oldalán hordott. – Halj 
meg átkozott, egy asszony kezétıl, keselyők és farkasok 
hordják szét csontjaidat! Pusztulj el! 

E szavakkal vadul ráugrott a visszatántorodó férfira, de 
megbotlott a sarkából kifordult ajtóban, elesett, és a követ-
kezı pillanatban már teljesen ellensége hatalmában volt. 

– Ha Rowson véget nem vet egykettıre ennek a lármá-
nak – morogta bosszúsan Cotton maga elé –, még a nya-
kunkra talál hozni valakit. Délután egy lövést hallottam, és 
nem teljesen lehetetlen, hogy a rézbırő itt csatangol az erdı-
ben. 

– Jöhetne már Rowson – szólt Weston szintén mérgesen. 
– Múlik az idı, és ár ellen haladni nyugtalankodó lovakkal, 



nem megy éppen a leggyorsabban. 
A két férfi hallgatózott néhány pillanatig, majd ismét az 

indián asszony éles segélykiáltása hasított bele az éj csend-
jébe. 

– Az ördög vinné el! – kiáltott Cotton. – Istenemre, sze-
retném, ha a nı megmenekülne, és fıként ha mi magunk 
legalább vagy ötven mérföldnyire lennénk már innen. 

– Csak nem gyilkolja meg? – kérdezte Weston elborzad-
va. – Remélem, tartózkodik a vérontástól! 

– Bolond! – morogta Cotton. – Saját nyakadat akarod ta-
lán a hurokba dugni? Kedvedre volna, ha a rendcsinálók va-
lami kényelmes tölgyfaágra magasztalnának fel? Rowson azt 
teszi, ami elkerülhetetlen. Ha vérontás nélkül is megoldható, 
annál jobb. Magam sem vagyok barátja, de ha másképp nem 
megy… 

– Ó, csak vért ne! – kiáltotta Weston ijedten. – Arra szö-
vetkeztem veletek, hogy lovakat lopjunk, ez még nem gyil-
kosság, de vért nem akarok magamra venni… Ez meg kü-
lönben is egy nı volt… 

– Annál veszedelmesebb – válaszolta Cotton –, legalább-
is akkor, ha hallgatni kell. De nyugodj meg! Rowson elsimít-
ja a dolgot… Ügyelj a lóra, talajt érez a lába alatt, és ki akar 
ugrani a partra! Hogy a fene vinné el! Már bele is nyomta a 
patáját az iszapba! Ügyelj, Weston, nem tudhatjuk, ki fogja 
követni a nyomainkat. 

– Az ördög tud mindenre vigyázni – válaszolta Weston 
dühösen. – Minek marad el Rowson ennyi ideig? Az állatok 
türelmetlenkednek, s már a karjaim is teljesen elhaltak, 
ahogy tartom ıket. 

– Ott van már a hely, ahol csatlakozni akar hozzánk – 
szólt most Cotton. – Látod ott azt a gyökeret a vízben? 

– Valaki áll ott a gyökér mellett – suttogta Weston. 
Ebben a pillanatban a bagoly huhogása hallatszott, és 

rögtön azután Rowson ugrott fel a kırıl, melyen állt, és a 



néhány ujjnyi vízen át a csónakok felé gázolt. 
– Egyetek! – mondta rekedt hangon, és egy köteg nyárs-

ra főzött szarvashúst lökött eléjük a csónakba. – Remek vad-
pecsenye. 

– Hol van az indián asszony? – kérdezte Weston. 
– Biztonságos helyen – válaszolta Rowson, és elfordult, 

hogy elkerülje Weston kémlelı pillantását. 
– Biztonságos helyen? Remélem, nem bántottad. 
– Ostobaság! Semmi közöd hozzá! Törıdj csak a magad 

dolgával! Add át nekem a lovakat, és evezz egy darabig. A 
víz itt mélyebb, gyorsabban haladhatunk. 

– Milyen messze van az a hely, ahol kikötünk? – kérdez-
te Cotton. 

– Három mérföldnyire, inkább valamivel többre. 
– És meddig jössz velünk? 
– Még körülbelül két mérföldre. Weston, gyere csak ide, 

és fogd a lovakat! Cotton, nincs nálad egy régi kendı vagy 
valami efféle? 

– Minek? A nyaksálam jó lesz? 
– Kösd csak rá itt fent a karomra! 
– Jó, de akkor le kell vetned a kabátodat, nem férek jól 

hozzá, úgy inog ez az átkozott csónak… Csak fel ne borul-
junk. 

– No, nem baj. Várok egy negyedórát vele, amíg a gáz-
lóhoz nem érünk, majd ott kiszállok, és a csónak mellé állok, 
úgy talán jobban boldogulsz vele. 

– Mi lelte a válladat? – kérdezte Cotton, miközben 
Rowson levetette a kabátját, és felgyőrte az inge ujját. 

– Az a kis boszorkány magam sem tudom, hogyan, egy-
szer csak felkapta a tomahawkját… No de nem tesz semmit. 
Ott lent, ahol úgy csillog a víz, ott már sekélyebb. Ott majd 
be tudjuk kötözni. 

Némán folytatták útjukat a megjelölt helyig, ahol 
Rowson óvatosan megmérte rövid evezıjével a víz mélysé-



gét, azután kiszállt. A lassan haladó csónak mellett ment, 
jobb kezével a csónakba kapaszkodva. Cotton közben bekö-
tözte elég jelentékeny sebét 

– Ha legalább holdfény volna – szólt Weston –, hogy 
könnyebben megismernénk azt a helyet, ahol ki kell köt-
nünk. 

– Még holdvilág is kéne neki! – zsörtölıdött Cotton. – 
Pont az hiányzik! Én jobban szeretném, ha felhıszakadás 
volna. 

– Már nem vagyunk messze a céltól – szólt Rowson –, 
ott lent elválok tıletek. Te, Cotton, jól ismered a helyet, 
ugye, ahol partra szálltok? 

– Ne félj, nem tévedünk el! – felelte Cotton. – Egyne-
gyed mérfölddel lejjebb ismét egy hasonló hely van. De állj! 
Mi az? Tőz a parton! Valaki ott tanyázik. 

– Csendesen! – suttogta Rowson. – A fák árnyéka min-
den kíváncsi szem elıl elrejt bennünket 

A partról kutyák csaholása hallatszott, és egy hangot is 
hallottak, mely a kutyákat csitította. Sőrő nádas szegélyezte 
a partot, és Rowsonnak is igaza volt, a hatalmas fák koroná-
jának árnyéka lehetetlenné tette, hogy észrevegyék ıket. A 
csónakok némán siklottak a vízen. 

– Nézzétek csak, hogy kapkodnak a lovak – suttogta kis 
idı múlva Cotton. 

– Ideje már, hogy partra vigyük ıket – válaszolta 
Rowson –, különben is itt van a hely, ahol én is partra aka-
rok szállni. Úgy!… Húzzátok egy kicsit közelebb, hogy ki-
ugorhassak… És most csak okosan! 

E szavakkal a himbálózó csónakból egy kıre ugrott, még 
egyszer búcsút intett, és eltőnt a sötétben. 

Cotton ügyes hajós volt, Rowson ugrását biztos kézzel 
egyensúlyozta ki, egy csepp víz sem loccsant be a csónakba. 
Weston némán dolgozott, az indián asszony segélykiáltásai 
megfélemlítették. Egyetlen szó nélkül érték el a Rowson ál-



tal megjelölt pontot. 
– Csak kapálózzatok – nevetett Cotton az állatokra –, 

nemsokára elég melegetek lesz. Fogd csak a lovakat egy pil-
lanatra, Weston! Az egyik kenut el kell süllyeszteni, nehogy 
ráismerjen valaki, a másik hadd ússzék csak, azt nem ismeri 
senki. 

A nyugtalan lovakat partra vezették, Cotton az egyik ke-
nut kövekkel rakta meg, a mélyre evezett vele, és elsüllyesz-
tette. 

– Így – mondta, mikor ismét partra ért –, ez senkinek 
sem fog hamar a szeme elé kerülni. Most aztán el innen, ég a 
talaj a talpunk alatt! 

– Valóban jól ismered az utat? – kérdezte Weston ag-
gódva. 

– Nyugodt lehetsz. Egy ideig a hegygerincnek kell tarta-
nunk, mert arra nem olyan sőrő a bozót. Az utat nem is lehet 
eltéveszteni. 

– Bár tudnám biztosan, hogy Rowson nem bántotta az 
indián asszonyt! – mondta Weston sóhajtva. 

– Hagyd már azt az asszonyt! Mi közünk hozzá? Ördög 
és pokol, ismét esni kezd, de nekünk talán jobb is így! Külö-
nösen Johnsonnak elınyös, mert így senki meg nem állapít-
hatja, merrıl jött a lovakkal. 

Weston eközben felugrott az egyik lóra, a másik kettıt 
pedig kantárszáron vezette, és követte társát, aki behatolt a 
sőrő bozótba, és azonnal el is tőnt a homályban. Néhány pil-
lanatig még hallható volt a száraz nád recsegése-ropogása, 
amint a lovak keresztülgázoltak rajta, aztán ez is megszőnt. 
Halotti csend volt a vadonban, és az éjszaka sötétje mindent 
eltakart. 

Nem sokkal azután, hogy a négy szövetséges a fák sötét 
árnyai alatt eltőnt, az üldözök vágtatva közeledtek, fáklyák-
kal a kezükben, a Pettyville-ben hozzájuk csatlakozott far-
merekkel együtt. 



– Itt mentek le! – kiáltotta Husfield, és lehajolt a nyereg-
bıl, hogy amennyire csak lehet, a földhöz közel tartsa a fák-
lyát. – Ezek az én lovaim. De várjatok csak, gazfickók, ez 
egyszer nem ússzatok meg szárazon! 

– No, abban kételkedem, hogy várnak – válaszolta Cook. 
– A nyomok sem mutatnak arra. Ugyancsak vágtatnunk kell, 
Husfield, ha holnap utol akarjuk érni ıket. 

– Hát hajtsuk meg a lovainkat, nem sajnálom ıket, de el 
akarom kapni a gazembereket, látni akarom, hogyan lógnak 
a fán! Fel kell akasztani a gazfickókat! Enélkül nem tudok 
nyugodtan aludni. 

– Mintha kiáltást hallottam volna, mikor a kidılt bükkfa 
mellett lovagoltunk el – szólt Curtis. – Nem hallottátok? 

– De igen – válaszolta Husfield. – Én is hallottam vala-
mit, de talán csak egy jaguár volt. Azt hiszem, van itt éppen 
elég a környéken. 

– Hogyne – mondta Cook. – Talán nyolc napja, hogy le-
puffantottam egyet. 

– Milyen itt a gázló? – kérdezte most Husfield, hátraha-
jolva nyergében. – Nincsenek mély részei? 

– De igen, a túlparton – felelte Curtis. – Engedjetek elı-
re, én jól ismerem. 

Ezzel lassan leereszkedett lovával a parton, és megindult 
a gázlón át a túlpartra. A többiek egyenként követték. 

– Vannak ott nyomok? – kérdezte Husfield, aki utolsó-
nak ért át. 

– Igen! – kiáltotta vissza Curtis. – Természetesen. Más-
hol föl sem mehettek. Egyenesen mentek az útra, olyan igaz, 
mint ahogy Curtis a nevem! 

– Nem volna jobb, ha most megszabadulnánk a fáklyák-
tól? – kérdezte Cook. – Ha valóban a közelükbe jutunk, 
messzirıl észreveszik a fényt. 

– Igaz – erısítette meg Curtis, és nem várva meg a töb-
biek beleegyezését, fáklyáját a nedves avarba hajította. Cook 



követte példáját, csak Husfield keresgélt tovább fáklyája 
fényénél a földön. 

– Erre jöttek fel – szól oda neki Curtis –, hiszen itt az 
úton vannak nyomok. 

– Jó, akkor hát elıre – válaszolta Husfield, és maga is 
eldobta a fáklyákat. – Elıre! És aki közületek elıször érinti a 
gazfickók bármelyikét, egy hordó whiskyt kap. 

Az emberek ujjongtak a kitőzött díj hallatára, és vágtatva 
indultak a melegforrások felé – Johnson nyomain. 

 
 

14. FEJEZET 
 

Brown visszatér – A titokzatos találkozás 
Az indián – Az öreg farmer – Kenuút 

 
Ugyanaznap alkonyatkor a pittsburghi átkelıcsónak, mely-
ben két izmos néger evezett, kikötött az Arkansas szemközti, 
déli partján. Ott partra lépett a csónak egyetlen utasa, egy 
sápadt fiatalember, kis termető, durva sörényő pónijával. Az 
utas megfizette a díjat, pónija kiugrott a partra, s vagy húsz 
lépéssel odébb legelni kezdte a nyírfák gyökerei körül gyé-
ren nıtt füvet. 

– De uram – szólt az egyik gyapjas hajú és bajszú, széles 
orrú kongónéger –, már fönn megmondtam önnek, hogy itt 
hét mérföldnyire nincs egyetlen ház sem. Az éjszakát az is-
ten szabad ege alatt kell töltenie ebben az esıben! – Eközben 
a fél dollárt egy piszkos bırerszénybe csúsztatta, melyet az-
tán a nadrágzsebébe dugott. 

– Tudom – felelte közömbösen az idegen. – De mióta la-
katlan az a kunyhó, mely nem messze innen, a kis rét szélén 
áll? Régebben lakott volt, illinois-i telepesek éltek benne. 

– Ó, már rég lakatlan – válaszolta a néger. – Az asszony 
meghalt, a két gyerek is. A férfi meg odébbállt. 

– A kunyhó áll-e még? 



– Igen, uram, de… 
– De? Elvitte a tetejét a vihar? 
– Nem, uram. A tetızet kitőnı, de azt beszélik, hogy 

nincs minden egészen rendben ezzel a kunyhóval… 
– Nincs minden egészen rendben? 
– Hát… azt beszélik, hogy az asszony, aki a barackfa alá 

van temetve… 
– Feljár kísérteni, ugye? – nevetett az idegen. 
– Igen, igen – nézett most össze a két néger, és ijedten 

kémlelték a partot. 
– És honnan tudjátok ezt – kérdezte a fiatalember, mi-

közben már indult is –, látta talán valaki a kísértetet? 
Hosszas kérdezısködés után az egyik néger végre kibök-

te, milyen rémtörténetet mesélnek a kunyhóról. Eszerint a 
gazdája elıbb nejét, aztán két gyermekét ölte meg, majd ha-
jóra ült, de senki sem tudja, hová ment. A sírt két orvos bíró-
sági személy jelenlétében felnyitotta, hogy a gyilkosságot 
megállapítsák, és állítólag a két kisgyermek hulláját maguk-
kal vitték. Ezért keresi az anya éjszakánként gyermekeit. 

A néger ezek után úgy érezte, többet is mondott a kelle-
ténél, és hogy a további kérdezısködésnek elejét vegye, el-
lökte a partról a csónakot, és jó éjszakát kívánt az idegennek, 
aztán társával együtt lassú, de erıteljes evezésbe kezdett, és 
az otromba, széles jármő meglehetıs gyorsasággal távolodni 
kezdett a parttól. 

Brown, mert ı volt az idegen fiatalember, éppen 
Fourche-la-Fave felé tartott visszaútjában, még sokáig nézett 
elgondolkozva utánuk, míg csak a csónak el nem tőnt a víz 
felett gomolygó ködben. Akkor lovára ült, és lépésben meg-
indult a partról felfelé vezetı ösvényen. A part tetején egy 
percre megállt. 

A „Gerokézek szilvásá”-nak szélén, ahogyan ezt a helyet 
a környék lakói nevezték, feküdt az a kis ház, melyrıl né-
hány perce Brown annyi kellemetlent hallott. Mégis egyene-



sen oda tartott, és mire a sötétség beállt, el is érte. 
Ott állt a nyugaton oly gyakori telepeskunyhó elıtt, 

melynek agyagkandallója bedőlt, melléképülete, mely való-
színőleg konyha vagy éléskamra céljaira szolgált, romos 
volt. A kút is beomlott, nyílását egy korhadt fatörzsrıl lefő-
részelt koronggal fedték be. Az egész több év óta lakatlan-
nak látszott, és valami annyira vad és kellemetlen hangulatot 
árasztott, hogy Brown, amikor a leszakadt ajtón át éppen 
belépni készült, önkéntelenül visszahıkölt, és a közeli fa-
csoportra pillantott. Mintha nem tudott volna dönteni, nem 
lenne-e kellemesebb a szabad ég alatt, a fák védelmében töl-
teni az éjszakát, mint a kétségtelenül szárazabb, de cseppet 
sem bizalomgerjesztı házban. De a köd és a szemerkélı, 
hideg esı eldöntötte a kérdést. Pónijának a melléképületben 
sikerült igen kedvezı, száraz helyet találnia, a magával ho-
zott kukoricából meg is etette, s most már csak saját magáról 
kellett gondoskodnia. 

Belépett a kunyhóba. A kandallóban a hamu alatt még 
szén parázslott; ebbıl arra következetett az ifjú vadász, hogy 
ez a barátságtalan tanya nem is olyan régen védelmet és pi-
henést nyújtott valakinek. Különösen a parázsnak örült meg, 
hamar kerített egy szál deszkát, vadászkésével felaprította, 
és néhány pillanat múlva már barátságos tőz pattogott a kan-
dallóban. 

Nyergét és takaróját is behozta, ezeket most a tőz köze-
lében leterítette. Elfogyasztotta szerény vacsoráját, egy kis 
darab szárított szarvashúst, és aztán ledılt fekhelyére. A 
gondolatok és képek nagy bıséggel tódultak most agyába. A 
múlt néhány boldog pillanata mellett elsısorban a jövı fog-
lalkoztatta. Látta magát heves harcban a mexikói zsoldosok-
kal, amint egy fiatal nemzet szabadságát védi; látta magát 
golyózáporban, sebesülten, elesettek között heverve, de 
gyıztesen is. Aztán szerelme jutott eszébe; látta, amint kezét 
annak a férfinak a kezébe teszi, akihez hozzá akarják kény-



szeríteni, szinte hallotta elfojtott kiáltását. Így képzelıdött, 
míg végre az álom karjaiba vette, és olyan világba vitte, ahol 
minden lehetetlen megvalósul. 

Éjfél múlhatott, amikor felriadt. A tőz elhamvadt, a kinti 
vad szél metszı hidege áradt rá a bedılt kandallón át. 

Dideregve tolta hátrább fekhelyét az épület védettebb, 
hátsó szegletébe. 

Alighogy ez megtörtént, úgy rémlett neki, mintha han-
gokat hallana a ház elıtt. Eszébe jutottak a néger rémtörténe-
tei, és óvatosan megkereste a sötétben a puskáját és vadász-
kését, aztán visszafojtott lélegzettel, feszülten fülelt abba az 
irányba, melybıl a hangokat hallotta. Csend volt. Éppen 
vissza akart ereszkedni fekhelyére, amikor ismét, egészen 
közelrıl, emberi hangokat hallott. Majdnem ugyanabban a 
pillanatban valaki kinyitotta az ajtót, és belépett. 

– Átkozott fészek! – mondta egy durva hang. – Már azt 
hittem, meg sem találom ebben a sötétben. Ez aztán az idı! 
Bár az üzletre kedvezı. 

– De nem elég nedves – válaszolta a másik. 
– Vigyen el az ördög, ha nekem nem elég nedves! Resz-

ketek, vacognak a fogaim. Ha legalább tüzet gyújthatnánk! 
– Jó, jó de mivel? – kérdezte a másik. – Minden nedves, 

az esı mindent eláztatott, és még egy tomahawkom sincs, 
hogy száraz forgácsot csináljak. Délután, mikor itt jártam, 
hagytam ugyan egy kis tüzet, be is fedtem hamuval. De 
most… – mondta, miközben a lábával szétturkálta a hamut a 
kandallóban – egy szemernyi parázs nem sok, annyi sincs 
már benne. Egyébként sem maradhatunk sokáig, legalábbis 
én nem, holnap hajnalra otthon kell lennem, mert a szom-
szédság a jövı héten egy kissé felbolydult állapotban lesz. 
Ha az idı enged egy kicsit, megyek. 

– Lovaink csak nem szabadulnak el ezalatt? Be kellett 
volna inkább hoznunk ıket. 

– Ne is gondolj rá. Ilyen idıben nyugodton állnak, meg 



se moccannak. Szántszándékkal nem hoztam ıket a kunyhó 
közelébe, nem akartam, hogy nyomokat hagyjanak itt. De 
térjünk inkább a tárgyra, ki kell használnunk az idıt: mit 
gondolsz, mikor érsz vissza? 

Brown nem tudta, mitévı legyen. Nem szeretett illeték-
telenül hallgatózni, és már éppen fel akarta fedni jelenlétét, 
amikor a lábnyomokról hallottak megingatták elhatározásá-
ban. Vajon ahhoz a bandához tartoznak ezek, akik ellen a 
rendcsinálók, küzdenek? Ez volt az elsı gondolata. És amit 
hallott, az csak megerısítette ebben. Zaj nélkül húzta elı 
kését tokjából, hogy az esetleges támadásra felkészüljön. 
Visszafojtott lélegzettel egészen behúzódott a sarokba, hogy 
meghallja, milyen elképzelések vezetik e kitőnı embereket, 
s vajon meghiúsíthatná-e terveiket. 

– Hogy mikor érek vissza? – felelte a másik elgondol-
kozva. – Hát bizony abba két-három hét is beletelhet. Az a 
hely messze van innen, és nagyon elıvigyázatosnak kell len-
nem. 

– Különösen a kis pataknál, mielıtt a házamhoz érsz, ne 
feledkezz meg az óvatosságról – figyelmeztette a társa. – Ha 
nyomok vezetnének a házamhoz, és azok az átkozott rend-
csinálók megszagolnák a dolgot, a motozás elkerülhetetlen 
volna, és ez téged is bajba keverhetne. 

– Ne félj, nem lesz semmi baj. Ügyelek mindenre. De 
most jut csak eszembe valami: a lovakat valószínőleg nem 
vezethetem magam egészen hozzád. Éppen ez idıben el-
intézendıim vannak, s az üzlet valószínőleg többet hoz ennél 
a konyhára. Ha befejeztem a dolgot, betérek hozzád, és el-
számolhatunk egymással. Egyébként még valamit: megbíz-
hatsz abban az emberben, aki a lovakat hozzád viszi, de… a 
nekem járó pénzt ne add oda neki. 

– Ismerem én azt az embert? 
– Nem hiszem. 
– De hát honnan tudjam akkor, hogy valóban ı az, akire 



a titkot bízhatom? 
– Hahaha! Az éppen elég jól tudja a titkot. De hogy job-

ban egymásra találjatok, a Fourche-la-Fave után fog kérde-
zısködni. Te feleld csak neki, hogy éppen a ház mellett fo-
lyik. A következı kérdése ez lesz: “Milyenek a legelık a 
környéken?” És ha harmadszorra egy pohár vizet kér, akkor 
bátran kinyithatsz elıtte kaput, ajtót, ı az. 

– Jó. Az elıvigyázat semmi esetre sem árt, mert gyakran 
vannak vendégeim a környékrıl. Azonkívül a gyámleá-
nyomnak, aki nálunk lakik, nem kell a dologról tudnia. Jobb, 
ha az asszonyok nem is sejtik az ilyesmit, elég baj, hogy a 
feleségem tud róla. No de most már jó éjszakát! Az esı el-
állt, s nekem haza kell mennem. Neked is azt ajánlom, minél 
elıbb takarodj el errıl a helyrıl… 

– Mi bajod? – kérdezte a másik, mert társa hirtelen fél-
beszakította a beszédet, mintha valami megzavarta volna. 

– Mintha itt egészen közel lódobogást hallottam volna. 
– Ostobaság – morogta a másik –, az állatokat negyed 

mérföldnyire hagytuk innen. 
Az ajtó kinyílt, a két férfi kilépett, és ismét halotti csend 

lett az elhagyott kunyhóban. Brown azonban még sokáig 
feküdt mozdulatlanul, s takarójába burkolózva hallgatta a 
zivatar tombolását. 

Kik lehettek ezek, akik ilyen helyen, egy ilyen éjszakán 
találkoztak? Egyre ez a gondolat nyugtalanította. Jót bizo-
nyára nem forgattak a fejükben, mert nem választottak volna 
ilyen idıt és helyet a találkozásra. De kik lehettek hát? Az 
egyik hang ismerısnek tőnt neki, biztosan tudta, hogy hallot-
ta már valahol. De hol? Mikor? Itt Arkansasban vagy Mis-
souriban vagy pedig éppen a Mississippi túlsó partján? Nem 
tudta eldönteni. Végre mégis elaludt. 

Másnap hajnalban folytatta útját. A- friss levegı és a 
gyors lovaglás ismét visszaadta teste és lelke rugékonyságát. 
A fürge állat vidám horkantásokkal ügetett az Arkansas mo-



csaras völgyén át, míg végül elérte a dombsort. Itt végre szi-
lárd talajt érzett a lába alatt, és szinte repült, mintha maga is 
az után vágyakozott volna, hogy ismét üdvözölhesse a hazai 
levegıt. 

A lovas a széles, mélyen bevágott úton gyalogost pillan-
tott meg, közelebb érve csodálkozva állapította meg, hogy az 
indián az. 

– Asszovaum! – kiáltotta, miközben megrántotta pónija 
kantárát. – Asszovaum! Hol jársz itt? Hova igyekszel? 

– Éppen ide – felelte az indián, és megszorította a feléje 
nyújtott kezet 

– Engem kerestél tehát? Mi történt? 
– Sok minden. Nagyon is sok minden. Testvérem nem 

tud semmit? 
– Én? Honnan tudnék? Ha az Arkansas túlsó partján va-

gyok, honnan tudjak arról, ami Fourche-la-Fave-ban törté-
nik? 

– De elutazásod elıtt… 
– A vitám Heathcott-tal? 
– Heathcottot megölték – szólt az indián komolyan. 
– Te jóságos Isten! – kiáltott fel Brown, visszarántva a 

pónit. – Ez rettenetes! 
– Téged gyanúsítanak – folytatta az indián, le nem véve 

a szemét róla –, de fel is mentenek. A halott veszedelmesen 
megfenyegetett és lehet, nem riadt volna vissza fenyegetései 
valóra váltásától sem. 

– Asszovaum! – kiáltotta a fiatalember, miközben leug-
rott a nyeregbıl az indián mellé. – Asszovaum! Én ártatlan 
vagyok! Nem láttam azt a szerencsétlent azóta, hogy 
Robertsnél találkoztunk. Elhiszed, Asszovaum? Felelj, 
Asszovaum! Elhiszed? 

Az indián mosolyogva nyújtotta felé a kezét, és vidáman 
kiáltotta: 

– Asszovaum sohasem hitte, hogy te gyilkoltad meg! Fı-



leg attól a pillanattól fogva nem, amikor meghallotta, hogy a 
meggyilkoltat ki is rabolták. 

– És ezzel is engem vádolnak? – kérdezte Brown. 
– Gonosz emberek… igen! A jók jobban ismernek téged. 

Harper és Roberts nem hiszik. Mutasd csak a lábadat – szólt 
az indián, és kihúzta tomahawk ját az övébıl. 

– Miért? Megmérted a nyomot? 
Asszovaum bólintott, és barátja talpához mérte fegyve-

rét. 
– Háromnegyed hüvelykkel hosszabb – nevetett boldo-

gan. – Gondoltam! 
– Akkor reggel nem ezt a csizmát viseltem – szólt 

Brown, és a nyeregtáskájába nyúlt –, hanem ezt a 
mokasszint. Te csizmanyomokat láttál a tetthelyen? 

Az indián ismét csak bólintott, és úgy látszott, mintha 
hirtelen új gondolata támadt volna. 

– És hol történt a gyilkosság tulajdonképpen? Hogyan 
fedezték fel? 

– Menjünk, menjünk – sürgette az indián –, az idı múlik. 
Téged gyilkossággal vádolnak, a kis ember megbetegedett. 
Alapaha meg a sápadt férfiú prédikációját hallgatja. Útköz-
ben is beszélhetünk. 

Az indián sietıs léptekkel indult visszafelé az úton, me-
lyen jött, és Brownnak csaknem állandó ügetésben kellett 
tartania lovát, hogy követni tudja. Közben Asszovaum elbe-
szélte neki mindazt, aminek tanúja volt és Brown is elmond-
ta neki éjszakai tapasztalatait az elhagyott kunyhóban. Az 
indián reggel egy nagy barna lovon lovagló emberrel talál-
kozott, de arcát nem ismerhette fel, mert a lovas egy barna 
takaróba burkolózott, az indián megpillantásakor pedig még 
jobban takarójába bújt. 

– Lehet, hogy ez volt az egyik a kettı közül, akiket a 
kunyhóban kihallgattál – folytatta Asszovaum a patkónyo-
mokra mutatva. – De lehet, hogy nem. Mindenesetre itt a 



nyom, és mi követhetjük. 
Errıl azonban mégis le kellett mondaniuk, mert amint a 

Fourche-la-Fave völgyeit elérték, meg kellett állapítaniuk, 
hogy az esı és egy kis hegyi patakocska áradása annyira el-
mocsarasította a völgyet, hogy az indián azt javasolta, vág-
janak neki egyenesen a folyamnak, és folytassák inkább ke-
nuval útjukat. Azt remélte ugyanis, hogy egy ott lakó far-
mertól csónakot kaphat. 

Brown szívesen elfogadta barátja tanácsát. Elhagyták hát 
a mocsaras völgyet, és a lejtınek vették útjukat, melyen át 
száraz lábbal gyorsan a folyópartra értek. A nap még maga-
san állt, amikor az egyik legrégibb telepes, Smeiers farmjá-
hoz értek. 

A farmer készségesen átengedte nekik kenuját, és azt is 
megígérte, hogy másnap, vasárnap, legidısebb fiával leküldi 
a pónit Harper házához. A kenut Brown megvásárolta, mert 
szüksége volt rá nagybátyja házánál, mely a folyó mellett 
állt. 

A házigazda eközben asztalt terített, hogy amennyire tıle 
telik, felfrissítse a fáradt vándorokat; vadpulykát, mézet, 
édes burgonyát, tököt, kukoricakenyeret és egy üveg 
monongehela-whiskyt tett eléjük. Egyikük sem kérette ma-
gát sokáig, jóízően hozzáláttak az ételhez. 

– Ma ismét mind kirepültek – szólt az öreg. 
– Hová? 
– Imaóra van ma – szólt közbe az indián. – A sápadt fér-

fiú nem sokra tartja a fehér emberek erényét, mert minden 
héten kétszer kell imádkozniuk a Nagy Szellemhez. 

– Az igaz – jegyezte meg a farmer. – Már én magam is 
belebolondulok. A szomszédom itt egész családjával hivıvé 
lett, aztán már nem lehetett kitérni többé, feleségemnek is 
Smithékkel kellett tartania. Most meg már azokat a szegény 
kislányokat is magával hurcolja. Azoknak pedig már igazán 
másra kellene gondolni, nem az imádságra. 



– Az asszonyok inkább szükségét érzik, hogy Istenhez 
folyamodjanak, mint a férfiak – mondta Brown. 

– Igaza van, uram – felelte az öreg barátságosan. – Isten 
ırizzen attól, hogy meggátoljam az asszonyokat, ha imád-
kozni akarnak, de hát… a mennykıbe is! Más dolog is akad-
na itthon, mint örökké csak imádkozni. Ördög vigye a szen-
teskedıket! 

Asszovaum nevetve helyeselt, és így szólt: 
– Ideküldöm Alapahát. Ilyen prédikáció jobbat tenne ne-

ki, mint a sápadt férfiú minden imádsága. 
– De azt hiszem – mondta a farmer –, önök befejezték az 

evést, és talán sietnek. Nem akarom a fecsegésemmel feltar-
tani önöket. Hanem azzal a lélekvesztıvel vigyázzanak, a 
folyam sodra veszedelmes, nehogy bajuk essék! 

– Attól ne féljen – nevetett Brown. – Mindketten jól tu-
dunk bánni az evezıvel. Tehát a pónimat biztosan leküldi 
holnap? 

– Le, le, Harper házához, erre mérget vehet. Az ön neve 
Harper, ugye? 

– Nem, Brown a nevem. 
– Brown? – kérdezte az öreg rémülten. 
– Akirıl azt beszélik, hogy megölt egy rendcsinálót. Az 

a Brown – válaszolta a fiatalember. – De ez piszkos gyanúsí-
tás, rágalom. Éppen ezért megyek most, hogy megcáfoljam a 
szóbeszédet. Azt az embert nem én gyilkoltam meg, 

– Az ön életét fenyegette – mondta a farmer kétkedve. 
– Igen! – kiáltotta Brown. – És ha megöltem volna, nyíl-

tan bevallanám, mert csak becsületes harcban álltam volna ki 
ellene. De mint Asszovaumtól hallotta, Heathcottot ketten 
meglesték, és orvul ütöttek rajta, még ki is rabolták. Hát úgy 
nézek én ki, mint egy orgyilkos? 

– Nem – válaszolta a farmer. – Nem. Én alig ismerem 
önt, de van valami becsületes az arcában. És minthogy maga 
állítja, hogy nem ölte meg Heathcottot, semmi okom rá, 



hogy el ne higgyem, igazat mond. Lányaim az este 
Robertséknál voltak, nekik is ez a véleményük. Rowson 
menyasszonya nagyon a védelmébe vette önt, uram. 

– Asszovaum, most már valóban itt az idı. Mennünk kell 
– szólt Brown hirtelen az indiánhoz fordulva. 

– Mehetünk – válaszolta az indián, és a fiatalember ba-
rátságosan kezet rázott az öreg farmerral, megköszönte ba-
rátságát és bizalmát, kifejezte reményét, hogy rövidesen be-
bizonyíthatja ártatlanságát. 

Ezután csónakra szálltak. Asszovaum hátul, a kormány-
nál, Brown elöl foglalt helyet. Fegyvereiket magukra szíjaz-
ták, hogy el ne veszítsék, ha a csónak felborul. A két ügyes 
ember keze alatt bámulatos gyorsasággal haladt a kis lélek-
vesztı. Asszovaum hirtelen elıremutatott egy világosan 
fénylı pontra. 

– Különös… Mi lehet az? – kérdezte Brown. – Ameny-
nyire a sőrő bozóttól látni lehet, mintha sok lámpa vagy fák-
lya volna. Hol járunk most? Van itt valami ház a parton? 

– Igen – szólt halkan az indián, a kenut arrafelé kormá-
nyozva. – Egy elhagyott kunyhó. Alapaha itt volt tegnap es-
te. Kikötünk – és a következı pillanatban már, partot is ért a 
könnyő csónak. 

 
 

15. FEJEZET 
 

Imaóra – A rémtett hírhozója 
 

A nap két órával haladhatott túl delelıpontján, amikor egy 
idıben több irányból különbözı csoportok érkeztek a kis 
fakunyhóhoz, amely teljesen magányosan állt a nagy erdı-
ben. Tulajdonosa, Mr. Mullins új telepes volt, szorgalmas, 
rendes ember. Rövid idı alatt szép nagy darab földet tört fel 
magának. 

A kis ház körül eleven élet pezsgett. Minden bokorhoz 



lovat kötöttek, a kivágott fák tuskóján vasárnapiba öltözött 
emberek ültek, és barátságosan beszélgettek egymással, az 
asszonyok bementek a házba, hogy kalapjukat és kendıjüket 
letegyék. Odabenn egyben arra is alkalmuk nyílt, hogy azt a 
kis idıt a pap érkezéséig arra használják, hogy embertársaik 
bőneit, vétkeit felemlegessék. 

– Meglepı, hogy Mr. Rowson nincs még itt – szólt 
Pelterné Mullinsnéhoz. – Mindig nagyon pontos szokott len-
ni. 

– Bizonyára Robertsszal jön – volt a válasz. – Három hét 
múlva már itt a lakodalom, és nem hagyhatja a menyasszo-
nyát oly sokáig magára. 

– Lakodalom? Hogyhogy? – kérdezték hárman-négyen is 
egyszerre kíváncsiskodva. – Csakugyan igaz, hogy Mr. 
Rowson elveszi Mariont? 

– Én magától az anyától hallottam, az csak tudja. De ni 
csak, éppen jönnek Robertsék, Mr. Rowson nélkül. Most, 
már igazán nem tudom… 

– Az Arkansashoz ment – jegyezte meg Bowitts egyik 
rokona. – Oly sok elintéznivalója van ott, hogy nem tudott 
idejére ideérni. 

– Igazán kár – sóhajtott föl a fiatalabb Smeiers kisasz-
szony. – Már elıre úgy örültem a mai prédikációnak. 

– Ö, biztosan itt lesz – szólt az öreg Smeiersné. – Van is 
rá nagy szükség, hogy itt Isten igéjét hirdesse valaki, a bőnös 
élet kezd nagyon elharapózni nálunk. 

Kölcsönös üdvözlések hallatszottak. Az asszonyokat 
annyira lekötötte az újonnan érkezık öltözékének vizsgálga-
tása, hogy észre sem vették Mr. Rowsont, aki közben való-
ban megérkezett, s most hirtelen barátságos köszöntéssel 
egyszerre közöttük termett. 

De hogy nézett ki! Arca sápadt, szemei beesettek, hangja 
észrevehetıen remegett. Bal karját mellényébe akasztva lép-
kedett felfelé a lépcsın. 



– Mr. Rowson! – kiáltottak az asszonyok csaknem egy-
szerre. – Beteg? Mi baja? Halálsápadt az arca! 

– Valóban, ön beteg, Mr. Rowson – szólt Robertsné. – 
Vagy talán történt valami? 

– Nem, semmi. Köszönöm a kedvességét – válaszolta 
barátságosan mosolyogva a prédikátor. – Teljes szívbıl kö-
szönöm együttérzésüket, tisztelt barátnıim és nıvéreim. Ta-
lán csak egy kis megerıltetés, fáradtság. Egyenesen az észa-
ki telepekrıl jövök, egész éjszaka lovon ültem, hogy meg-
tarthassam szavamat, és idejére itt legyek. Lehet, hogy ez 
megviselt kissé. 

Eközben Marionhoz lépett, és jobbját nyújtotta neki. A 
lány észrevette bal karjának különös tartását, és aggódva 
érdeklıdött, hogy megsérült-e. 

– Semmiség! – válaszolta a pap. – Lovam az este meg-
botlott egy ágban, nekilökött egy fának, s eközben sérült 
meg a bal karom. A seb jelentéktelennek látszott, nem is tö-
rıdtem vele, de reggelre, talán mert oly kellemetlenül ned-
ves volt az éjszaka, megdagadt, s most kissé nehezemre esik 
mozgatni. Elmúlik hamar. 

– Csak meg ne ártson a sebnek a hővös levegı! – mondta 
Robertsné aggódva. – Még mindig nagyon hideg és nedves 
szél fúj. 

– Engem ne féltsen – válaszolta mosolyogva a pap. – Én 
az Úr szolgálatában állok, s aki az Urat szolgálja, nem tö-
rıdhet sokat a fájdalommal. Egyébként a mozgás jót tesz, s 
azt hiszem, néhány nap múlva meggyógyul. 

Minden további rábeszélés hiábavaló volt. A kis asztalt 
az eperfák alá vitték, s rövid idı múlva már hallani lehetett a 
lelkész éles, messze csengı hangját, amint imát és hálaadó 
fohászt küldött a tiszta kék ég felé. Ott állt, és az óriás fák 
nem szakadtak rá recsegve, a föld nem nyelte el, még csak el 
sem vörösödött a képmutató, amikor vérrel mocskolt kezét a 
Mindenhatóhoz emelte, és köszönetet mondott neki azért, 



hogy gyarló igyekezetét atyai kezével megáldotta. Nem súj-
tott le rá villám, amikor bocsánatért esedezett azok számára, 
akik elmulasztották az alkalmat, hogy Isten igéjét hallgat-
hassák, és még csak a hangja sem reszketett, amikor az 
áment és az áldást mondta. Csak egyszer futott át rajta vala-
mi jéghideg borzongás, amikor mindenki áhítatba merülve 
térdelt körülötte. Ekkor egy pillanatra elakadt a szava, mert 
fenn a magasban, túl az óriás tölgyek koronáján, négy kese-
lyő repült északnyugat felé. Szárnycsapásaik zaját nem hall-
hatta, de tudta, hova tartanak, milyen lakoma vár rájuk, mie-
lıtt a nap leszáll. Egy pillanatra elakadt a szava, de aztán 
erıt vett magán, és harsány alleluját kiáltott. A gyülekezet 
belekezdett a közismert dallamba. A szent ének alatt azután 
összeszedte magát, erıt győjtött az istentisztelet befejezésé-
hez. 

Úgy látszott, hogy nem minden egybegyőlt telepes vett 
részt az istentiszteleten, mert egy kis csoport mintegy száz-
ötven méter távolságban tanyázott az áhítatoskodóktól. E 
csoporthoz tartott Bahrens, Hartford, a szatócs, Roberts és 
Wilson, egy fiatal telepes a folyó túlsó partjáról. Beszélgeté-
sük akadozni kezdett. Rowson recsegı hangon mondott in-
telmei megzavarták ıket. Hatására Bahrens, aki éppen egy 
kis üveg whiskyt húzott elı a zsebébıl, megszégyenülve 
visszadugta. De Wilson észrevette a mozdulatot, és Bahrens 
karja után kapott. 

– Állj! – szólt nevetve. – Embertelen dolog a jót csak 
megmutatni, aztán ismét elrejteni. 

– De Wilson, Rowson vagy valamelyik asszony észreve-
heti… 

– Alig hiszem, hogy a bokrokon át meglátnák, hogy mit 
csinálunk. S ha mégis, mi közük hozzá? – És Wilson az áhí-
tatoskodóknak hátat fordítva jót húzott az üvegbıl. Aztán 
így folytatta: – Különben is elegem van már ebbıl a sok er-
kölcsi prédikációból. Már nemcsak a vasárnapot, hanem a 



szerdát és a szombatot is áhítatoskodással töltik. 
– No, én még azt is kétségbe vonom – szólt Bahrens –, 

hogy az a fickó ott, aki oly kegyesen forgatja a szemeit, iga-
zán komolyan gondolja, amit mond. Ez a Rowson egyáltalán 
nem tetszik nekem. 

– Az én feleségem egészen a bolondja – mondta Roberts. 
– Éppen tegnap este azt állította, hogy egy valóságos szent, 
azonnal jóság és békesség tölti meg az egész házat, ha belép 
a kapun. 

– Isten irgalmazzon nekünk – kiáltott Bahrens rémületet 
színlelve. – Legközelebb már szárnyai nınek, felrepül egy 
fára, és mannát eszik. 

– Nézzétek csak – szólt Wilson –, miért szállnak ma a 
keselyők arra? Ez már a huszonharmadik, mióta itt heverek. 

– Úgy látszik, vége a prédikációnak – szólt közbe a sza-
tócs. – Ez már a záróének. Ismerem. 

– Hála istennek – mondta Wilson. – Rowson ma igazán 
rövidre fogta. 

– Elég rossz bırben is van – jegyezte meg Roberts –, 
szinte megijedtem tıle, amikor ott lenn a mezı szélén talál-
koztunk. 

– A mezı szélén? Azt hittem, felülrıl, az északi telepek 
felıl jött – mondta Wilson. 

– Hát lehet, hogy arról jött – válaszolta Bahrens. – Ha 
innen három mérföldnyire jobbra fordul, hogy kikerülje a 
mocsaras részeket, akkor körülbelül a mezı szélén bukkant 
ki. Én is jártam egyszer arra. 

Eközben a gyülekezet lassan feloszlott, az emberek ösz-
szekeveredtek és beszélgettek. 

– Eljárt az idı, gyerekek – mondta Smith, aki szorgalmas 
látogatója volt az imaóráknak, s igen kegyes ember hírében 
állott. – A nap már lemenıben van, és nekem még több mér-
földnyi utat kell megtennem. Wilson, ugye, te elkísérsz? 

– Most nem – felelte Wilson –, megígértem Bahrensnak, 



hogy vele tartok… El akar nekem mondani valamit, ami a 
múlt héten történt. 

– Úristen, hogy néz ki ez az ember! – kiáltott fel most 
Bahrens hirtelen. 

E pillanatban egy fiatalember lépett ki a bozótból. 
Hullafehér volt az arca, a pillantása rémületet fejezett ki. Az 
asszonyok ijedten adtak neki utat. Wilson felugrott, és így 
kiáltott; 

– Mi az, Halway?! Elment az eszed, hogy fényes nappal 
úgy kóborolsz itt, mint valami kísértet? 

– Borzalom! – a fiatalember dadogott. – Borzalom! – 
ismételte. – Odaát a régi fakunyhóban… 

– Mondd! Mi van ott? – kérdezték tízen is egyszerre. 
– Hadd fújjam ki magam elıbb. Odaát az öreg fakuny-

hóban… ha csak rágondolok is, hideg fut végig a gerince-
men… ott fekszik az indián asszony. 

– Alapaha? Asszovaum asszonya? Borzasztó! Rémes! – 
kiabálták összevissza. – Hogyan találtál rá? Ki lehet a gyil-
kos? Mi is történt tulajdonképpen? 

– Gyertek, nézzétek meg ti is, most rögtön! A hulla nem 
maradhat ott semmi esetre sem éjszakára. A farkasok még 
óvatosak. Nem mernek az emberlakta kunyhóba behatolni, 
de ha besötétedik, nekibátorodnak. 

– Hol van Asszovaum? – kérdezte Roberts. – Talán már 
a gyilkost nyomozza? 

– Ha tud a dologról. De lehetetlen! Nem hagyná squaw-
ját temetetlenül – vetette közbe Bahrens. 

– Az sem képzelhetı el, hogy maga Asszovaum… – 
szólt óvatosan körülkémlelve Smith. – Mindig ellene volt, 
hogy Alapaha a fehérek közé járjon imádkozni. Nem volt 
kedvére, hogy az asszony kereszténnyé lett. 

– Inkább elhinném, hogy saját édesanyja ütötte agyon! – 
kiáltotta Roberts hevesen. – Én tudom, mennyire szerette. 
De menjünk, múlik az idı, s az a hely elég messze van ide. 



Van fáklya a háznál? 
– Itt! – szólt a pap, aki eddig észrevétlenül egy fatörzs-

höz támaszkodva állt. – Azonnal mennünk kell, hogy kivizs-
gáljuk ezt a szörnyő esetet. 

– Úristen, Mr. Rowson! – szólt Robertsné. – önnek iga-
zán itthon kell maradnia, ön beteg… komolyan beteg. Olyan 
sápadt, mint egy halott. 

– Mégis azt hiszem, kötelességem – szólt a lelkész. – 
Különben rettenetesen fáj a fejem. 

– Nem. Semmi esetre sem engedjük! – kiáltott 
Mullinsné. – A látvány különben sem tenne jót önnek. 

– Maradjon csak itt nyugodtan – avatkozott most a be-
szélgetésbe Roberts. – Igazán nagyon rossz állapotban van, 
és nincs is szükségünk önre abban a szomorú tisztségben, 
melyet ma el kell látnunk. Holnap reggel, a temetésnél már 
igen. Ha érez elég erıt magában, igénybe vesszük a segítsé-
gét. 

A prédikátor némán intett, és rögtön hátat akart fordítani, 
hogy a házba menjen, de menyasszonya útját állta, és kezét 
nyújtva suttogta: 

– Jó éjszakát, Mr. Rowson térjen nyugovóra, és ébredjen 
holnap egészségesen és kipihenten. Jó éjszakát! 

A lányka kedves szavai vasmarokként szorították össze a 
lelkész bensıjét, egy pillanatra a legszívesebben eltőnt volna 
szégyenében a föld színérıl, de aztán a körülállókra pillan-
tott, és összeszedte magát. Magához vonta a piruló lánykát, 
és szelíd csókot nyomott a homlokára, kezét pedig áldóan 
emelte a feje fölé. Aztán gyors léptekkel indult a házba, 
hogy a már elkészített ágyban lepihenjen. 



16. FEJEZET 
 

A holttest ıre 
 

Mullins házától a régi kunyhóig mintegy négy mérföld lehe-
tett az út, de a férfiak igen hamar odaértek, és még nem volt 
egészen sötét, amikor a kis „holt irtást” – ahogyan a benn-
szülöttek nyelvén az efféle helyeket nevezik – elérték. Itt 
Roberts megállt, megkötötte a lovát, és tüzet rakott. Senki 
sem szólt egy szót sem. Némán szálltak le lovaikról, száraz 
gallyakat győjtöttek a tőzre, majd meggyújtották a fáklyákat 
is. 

Roberts és Wilson vezetésével elindultak a rémtett szín-
helyére. 

A két elsı a kunyhó közepéig ment, csaknem a szeren-
csétlen holttestéig, a többiek fáklyákkal a kezükben kört al-
kottak az áldozat körül. A fáklyák vörös fénye még borzal-
masabbá tette a látványt. 

– Megölték – szólt Roberts halkan, a többiek tompa han-
gon mondták utána: 

– Megölték. 
A tényt kétségbe vonni nem lehetett, a fején levı vágás 

egyedül elég lett volna neki, de ezenkívül ütések és szúrások 
nyoma is látszott a holttesten. 

– Tudja- vagy gyanítja-e az itt jelenlevık közül valaki, 
mi módon és ki gyilkolta meg ezt a szerencsétlent? – kérdez-
te most Roberts. 

Senki sem felelt. Végül Bahrens így szólt: 
– Lehetetlen az emberi szív mélyére látni. Ez az indián 

asszony azonban olyan kedves, barátságos volt mindenkihez, 
hogy el nem tudom képzelni, milyen ellenséget szerezhetett 
magának. Nem ismerek senkit, akirıl el tudnám képzelni, 
hogy ezt a borzalmat véghezvigye. 

– Én sem… Egyikünk sem – felelték a többiek egyhan-
gúlag. 



– Ki látta a halottat utoljára? – kérdezte Wilson. 
– Én tegnap mindkettıvel találkoztam, Alapahával és 

Asszovaummal, tegnap délután, a folyó túlpartján – mondta 
Pelter. – Úgy látszott, igen jó barátságban vannak együtt, de 
hát ki tudja, mi lakik egy indián szívében? 

– Asszovaum ártatlan – kiáltotta Roberts hevesen –, éle-
temmel kezeskedem érte! 

– Kiért? – kérdezte ekkor a kunyhó ajtajában az indián 
fınök érces hangja, aki ebben a pillanatban érkezett 
Brownnal együtt. Mit sem sejtve lépett a középre, a férfiak 
helyet adtak neki, úgyhogy a szörnyő látványt csak akkor 
pillantotta meg, mikor már egészen felesége holttestéig ért. 

– Mi ez?! – ordította. 
– Alapaha! – kiáltotta Brown elborzadva. Látszott rajta, 

hogy ı is megrendült egész valójában. – Alapaha! Nagy ég! 
Meggyilkolták! 

– Meggyilkolták – ismételte az indián tompa hangon, a 
két szeme oly vadul forgott üregében, mintha kiugrani ké-
szülne, jobbjával pedig önkéntelenül kése után nyúlt, mintha 
az mindenképpen megtalálná az utat az áruló szívébe, aki 
feleségét megölte. – Ki mondja, hogy meggyilkolták? 

– Bőnösnek látjátok-e hát, arkansasi férfiak, 
Asszovaumot? – kérdezte Roberts, miközben kezét az indián 
vállára tette, s kérdıleg nézett barátaira. 

– Nem, istenemre, nem! Szegény ördög! Borzasztó! Ki 
lehetett a tettes? – hallatszott sorban a farmerek ajkairól. Ek-
kor Brown Robertshoz lépett, a halottra mutatott, és halkan 
azt mondta: 

– Ez egy hét alatt már a második, aki a gyilkos kezének 
áldozatul esett. A szóbeszéd az elsıt nekem rótta fel, s én 
azért jöttem vissza, hogy a vádat megcáfolhassam, ártatlan-
ságomat bizonyíthassam. Mert a szívem tiszta, a gyilkosság 
borzalma nem engem terhel, de a gyilkos köztünk van. Né-
hány napja még el akartam innen menni Texasba, de addig 



most már el nem megyek, amíg fel nem derítem a gyilkost, 
amíg nevem ismét tisztán nem állhat a világ elıtt. De nem-
csak terveim változtak, nézeteim is. Tudjátok, arkansasi fér-
fiak, hogy én mind ez ideig a rendcsinálók mőködésének 
ellene voltam, törvénytelennek tartottam. Most azonban más 
a véleményem. Lábaink elıtt egy asszony teteme fekszik. 
Megölték. Ártatlanul, békében élt, nem ártott senkinek. Van-
e itt valaki, akivel nem barátságosan és szelíden beszélt vagy 
bánt volna? Meghalt, és a törvény nem védelmezhette meg, 
meghalt… és a törvény képtelen utolérni és megbüntetni a 
gyilkost. Én azonban felemelem a kezemet, és megesküszöm 
a Mindenhatóra, hogy addig nem nyugszom, amíg az ı vérét 
és annak a szerencsétlen férfinak a vérét is meg nem bosszu-
lom, amíg a közénk rejtızött kígyó fejét szét nem tiprom. 
Arkansasi férfiak! Velem tartotok-e, segítetek-e nekem? 

– Igen! – hangzott tompán a kunyhóban. – Igen! Isten 
minket úgy segéljen! 

– Mindenekelıtt tehát vigyük a hullát a legközelebbi 
házhoz, oda kell holnap reggel hívni a lelkészt. Aztán el kell 
temetnünk szegényt. 

Több fiatalember rudakat vágott, hogy hevenyészett 
hordágyat készítsen. Ekkor Asszovaum, aki eddig hallgatott, 
elılépett, a közelállókat félretolta, és olyan mozdulatot tett, 
mintha kérni akarta volna ıket, hagyják el a kunyhót. 

– Mit akarsz tenni, Asszovaum? – kérdezte Brown. 
– Hagyjatok egyedül! – kérte a harcos, és kését, melyet 

eddig a kezében tartott, visszatolta tokjába. – Hagyjatok 
egyedül Alapahával… csak erre az egy éjszakára. 

Némán húzódtak vissza, és halkan tanácskoztak a kuny-
hó elıtt, mitévık legyenek. 

– Nem az lenne-e a legjobb – szólt Wilson –, ha most 
visszamennénk Mullinshoz, és megkérdeznénk Rowsont, 
vajon egyáltalán képes-e holnap a temetési szertartásra, és 
hajnalban némi élelemmel az indián számára visszatérnénk? 



Alapahát aztán reggel kenuval saját kunyhójához szállíthat-
nánk. Így Asszovaum kívánsága is teljesül, hogy squaw-ja a 
saját wigwamja közelében nyugodjék. 

– Jó – szólt Bahrens –, ezzel egyetértek. De nem kellene 
a gyilkos nyomainak még most utánanéznünk, mielıtt elme-
gyünk innen? 

– Reménytelen! – szólt közbe Roberts. – A talaj idebenn 
nagyon kemény és száraz, kint pedig az esı, mely éjféltájban 
csak úgy zuhogott, mindent elmosott. Csak hiába töltenénk 
az idıt vele. Nem, a gyilkos e pillanatban teljes biztonságban 
érezheti magát. De bárki legyen is, nem kerülheti el bosszú-
álló kezünket! 

– Szeretnék még egyszer bemenni Asszovaumhoz – szólt 
Brown habozva. 

Ma már ne háborgassuk többet – mondta Roberts –, neki 
is megvannak a maga szokásai, mint minden indiánnak, s 
nem hiszem, hogy közben szívesen látna egy fehér embert, 



bármily jó barátja is egyébként. 
A kialudt fáklyákat ismét meggyújtották, lóra ültek, és 

lassan Mullins házához lovagoltak. A magányos kunyhó pe-
dig némán zárta magába a két indiánt, akik ha nem is bará-
tok nélkül, de mégis idegenül éltek a nép között, mely tör-
zsüket elpusztította, és amelybıl most egy gyilkos kéz 
Alapahát is megölte. 

Az indián halott asszonya lábainál ült, némán és elgon-
dolkozva nézett maga elé. A tőz már majdnem leégett, csak 
néha-néha villant még fel egy-egy vörös láng. Ekkor hirte-
len, mintha kígyó marta volna meg, Asszovaum felugrott, 
forgácsot dobott a pislákoló tőzre, és aggodalmas figyelem-
mel nézte a halott arcvonásait. A reszketı láng fényében 
mintha, újra megelevenedtek volna az asszony vonásai. 
Asszovaum még nem tudta elhinni, hogy Alapaha halott, de 
lassan szoktatni kezdte magát a borzalmas gondolathoz. Igen 
Alapaha, a Prérik Virága, valóban meghalt. Nincs többé. 
Még egyszer felszította a tüzet, mely most szinte nappali 
fényt árasztott szét a kunyhóban, fürkészve körüljárt, kutatta 
a nyomokat, melyek esetleg a gyilkost elárulhatják. A talaj 
kemény volt ahhoz, hogy az emberi láb lenyomatait meg-
ırizze; ha látszott volna is valami, azt a farmerok széttipor-
ták. Csak a kis állvány mellett, melyen Alapaha a férje által 
ejtett szarvas húsát megsütötte, a szétszórt hamuban fedezett 
fel Asszovaum egy nem teljes lábnyomot. 

Hosszan és figyelmesen vizsgálta, de csak egy láb eleje 
volt, sarok nélkül. Hosszát így nem mérhette meg. Azt azon-
ban megállapíthatta, hogy ez is olyan csizmától eredt, ami-
lyet Brown hordott. Így az ı nyoma is lehetett, hiszen nem-
régen hagyta el a kunyhót. Asszovaum a láb hegyét toma-
hawkjának nyeléhez mérte, és percekig elgondolkozva nézte 
a hamut. 

Ez a nyom önmagában semmitmondó volt. Az indián to-
vább kutatott, és megtalálta asszonya tomahawkját a kunyhó 



egyik sarkában, véresen. 
A diadal büszke nevetése hangzott fel ajkáról: Alapaha 

indián asszonyhoz méltón halt meg, a gyilkos ellenségen 
véres sebet ejtett. Még egyszer átvizsgált minden szegletet, 
aztán kiment a kunyhóból, kint is átkutatott minden bokrot, 
minden főcsomót, de hiába. Vissza kellett ismét térnie anél-
kül, hogy bármit talált volna. Itt elkészítette megölt felesége 
halotti ágyát. Kiterítette takaróját, arra fektette a holttestet, 
aztán vizet hozott a folyóból, tisztára mosta a véres arcot és 
a hajat, saját takaróját összegöngyölve a feje alá tette, aztán 
megpróbálta két kezét a mellén összekulcsolni. De jobb ke-
zét görcsösen összezárva tartotta, és Asszovaum már-már 
lemondott szándékáról, hogy a görcsös ujjakat szétválassza, 
amikor egyszerre észrevette, hogy van bennük valami. A 
hulla markában barna csontgombot talált, melyet az végsı 
küzdelmében megragadott, és többé nem engedett el. 

De mit lehet egy ilyen gombbal kezdeni? Hogyan vezet-
hetett volna ez a tettes nyomára? Asszovaum szomorúan 
csóválta a fejét, de a gombot mégis tölténytáskájába dugta, 
és ismét némán felesége lábaihoz ült, mintha az csak szuny-
nyadna, ı pedig ırködne álma felett. 

Úgy ült mozdulatlanul órákon át. A tőz pislákolt, aztán 
végképp elhamvadt. Sőrő sötétség és teljes némaság uralko-
dott a kunyhóban. Asszovaum még mindig a holttest fölött 
guggolt, amikor a hajnali szellı lerázta a harmatot a bodrok-
ról, keleten egy fényes csík a közeledı napfelkeltét jelezte. 

Ekkor hangok hallatszottak a kunyhó elıtt. Wilson és 
Brown léptek be. 

– Gyere, Asszovaum! – szólt Brown. – Légy férfi, rázd 
le magadról a bánatot. Lássunk hozzá elıbb a temetéshez, 
aztán a bosszúhoz! 

Az indián szinte alig hallotta a fehér ember szavait. 
– A bosszúhoz! Igen! Megbosszuljuk Alapahát!… Gye-

re, testvérem! 



Azzal fogta felesége kis tomahawkját, övébe dugta, és 
segített a két férfinak a holttestet a kenuba vinni. Wilson 
közben ennivalóval kínálta, de ı mindent visszautasított. 
Némán foglalta el szokott helyét a kenuban, a kormány mel-
lett. A két erıs férfi karja szinte repítette a csónakot a habo-
kon lefelé, Harper tíz mérföldnyire levı házáig. 

 
 

17. FEJEZET 
 

Az indián asszony temetése 
 

Harper kunyhója alig százlépésnyire állott a Fourche-la-Fave 
partjától. A két férfi, Brown, és nagybátyja nemrégen kezdte 
csak mővelés alá fogni a házhoz közel esı területet. A kuny-
hó körül még frissen vágott, faragatlan fatörzsek hevertek. A 
ház maga talán valamivel kényelmesebben volt berendezve, 
mint a többi farmeré, egyik ablaka valódi üvegbıl volt, a 
folyó közelsége ellenére kút is tartozott hozzá. 

A kunyhó elıtti szabad területen győltek össze most 
azok a férfiak, akik elızı nap Mullinsnál találkoztak, s 
Robertsnak különösen szemébe tőnt, milyen magányos és 
barátságtalan ez a hely. Gyorsan a nyitott ajtóhoz lovagolt, 
leugrott a lóról, és valóban azt találta, amitıl a leginkább 
tartott. 

Kemény, durván ácsolt ágyán, lázas hánykolódásban ta-
karóját is lelökve találta a különben vidám, jó kedélyő öre-
get, akit mindenki nagyon kedvelt a környéken. Most beteg-
ágyán teljesen magára hagyták, nem volt senki, aki akár csak 
egy pohár vizet is adott volna neki láza enyhítésére. 

Roberts és Bahrens megilletıdve léptek a szenvedı 
ágyához. Roberts megfogta a kezét, de a beteg nem ismerte 
meg. E pillanatban érkezett Rowson, aki már ismét egészsé-
ges volt, és teljesen visszanyerte biztonságát is. A beteg, 
amint Rowsont meglátta, felült ágyában, és rákiáltott: 



– Menj innen!… Mosd meg a kezeidet, vértıl mocsko-
sak… Mosd le a késedet is… könnyen árulóddá lehet. Hah! 
Golyód biztosan célba talál, szörnyő sebet tép… A sebet 
nehéz meggyógyítani… Éppen az agyvelıt ütötte át! 

Rowson sápadtan tántorodott hátra. Roberts azonban 
anélkül, hogy tekintetét a betegrıl elfordította volna, halkan 
így szólt: 

– Az unokaöccsérıl beszél… vétkesnek tartja, és félti az 
életét. 

– Vad lázképek – suttogta a lelkész, és gyorsan lehajolt a 
beteghez. – Mr. Harper! – szólt aztán barátságosan hozzá, 
hideg tenyerét annak forró homlokára téve. – Térjen magá-
hoz. Barátai vannak itt. 

– Nagyon beteg – mondta Bahrens részvéttel, miután az 
öreg nem tért magához, és továbbra is lázban hánykolódott –
, hozok neki egy ital vizet; az állatokat is meg kell etetnem, 
nem bitangolhatnak éhesen és gazdátlanul odakint. 

Szó nélkül hozzá is látott, és mielıtt a férfiak a holttest-
tel kikötöttek volna, ı már gondoskodott az állatokról, rend-
be tett mindent, borogatást tett Harper fejére, megigazította 
az ágyát. 

Mindezzel kissé otthonosabbá és emberibbé tette a házat. 
Rowson ezalatt a beteg ágyánál ült, míg végül Harper több 
órai lázálom után – talán a kimerültségtıl – elszunnyadt. 

Rövidesen megérkezett a kenu, és Brown meg Wilson 
partra hozták az indián segítségével a holttestet. 

– Hová ássuk a sírt? – kérdezte Mullins Brownhoz lépve. 
Az indián némán kézen fogta, és vagy százlépésnyire távo-
lodott el vele Brown házától, közel a saját wigwamjához, 
egy régi indián sírhoz vitte, amilyen számtalan van 
Arkansasban, és így szólt: 

– Hadd nyugodjék itt a Prérik Virága. 
Az emberek gyorsan megásták a gödröt a kijelölt helyen, 

aztán a holttestet az éjszaka készített koporsóba akarták he-



lyezni, de ebben Asszovaum megakadályozta ıket. Wig-
wamjából finoman cserzett bıröket hozott elı, azokkal borí-
totta be Alapaha tetemét, aztán Brown segítségével elhelyez-
te feleségét végsı otthonában, a fakoporsóban. Mullins le 
akarta szegezni a tetejét, de az indián ezt sem engedte, bır-
szíjakkal kötötte át a koporsót, melyeket azonban leoldott 
róla, mikor a föld magába fogadta a rézbırő asszonyt. 

Ekkor Rowson a nyitott sírhoz lépett, és Asszovaum már 
egy mozdulatot tett a keresztény szertartás megakadályozá-
sára, de közben tekintete a keresztre esett, melyet a pap a 
kezében tartott, s amelyet halott felesége annyira tisztelt. 
Arcát a kezébe rejtve letérdelt a sír mellé, és most elıször 
tört ki belıle az elnyomott, férfiasan visszatartott fájdalom. 

A metodista prédikátor eközben halk, remegı hangon 
szónokolni kezdett, halotti beszédet mondott az indián asz-
szony holtteste felett, akit saját véres kezével gyilkolt meg. 
Dicsérte jóságát és vallásosságát, magasztalta buzgóságát, 
mellyel az egy igaz Istenhez ragaszkodott; kiemelte szor-
galmát és szeretetét, mellyel férjéhez ragaszkodott, és szol-
gált neki, s végül kegyelmet kért az égtıl a meghalt számára, 
és bocsánatot a kéznek, mely – tán haragjában – ártatlan vért 
ontott. 

De még be sem végezte imáját, amikor Asszovaumot va-
lami sajátságos vad tőz járta át. Lassan elvette kezeit az arca 
elıl, és amikor tekintete Rowsonéval találkozott, a lelkész 
megrettent a harcos szemében lobogó lángtól, és elhallgatott. 
Asszovaum büszkén felemelkedett Jobbjával magasba emel-
te felesége tomahawkját, balját kinyújtva a metodista prédi-
kátorra mutatott és erıs, telt hangján így szólt: 

– Alapaha halott. Lelke a fehér emberek mennyei va-
dászmezıin vándorol, szíve elfordult a Nagy Szellemtıl, s 
ezért ı megbüntette. De miért kéri a sápadt férfiú istene ke-
gyelmét Alapaha számára, aki mindent elfelejtett, hogy a 
fehérek istenét szolgálhassa? Törzse vallását is megtagadta, 



hogy a fehérek istenéhez imádkozhassék. Neki nincsen ke-
gyelemre szüksége! Ha a ti istenetek igazságos, akkor 
Asszovaum feleségének nem kell kegyelmet kérnie még is-
tentıl sem. Ha a ti istenetek igazságos, meg kell jutalmaznia 
a szerencsétlent, aki érette mindent elfelejtett, ami szent és 
kedves volt neki. 

Rowson félbe akarta szakítani, de az indián kemény te-
kintete visszatartotta. 

– A te ajkad bocsánatot kér a gyilkos számára. Nem! 
Nincsen bocsánat! Átok a gyilkosra! Asszovaum meg fogja 
ıt találni. Asszovaum életének egyetlen célja most már, 
hogy megbüntesse a gyilkost! 

Rowson csak nagy erıfeszítéssel tudta az indián fenye-
getı pillantását állni, s most szótlanul, mintegy csendes imá-
ba merült, majd felemelte kezét a hosszú, áhítatos szünet 
után. 

– Bocsáss meg neki, Uram, bocsáss meg a szerencsét-
lennek, mély fájdalmában a győlölet ad szavakat ajkára, me-
lyek nem tetszıek teelıtted. Bocsáss meg neki. Uram… Bo-
csáss meg mindnyájunknak, kik megrendülten állunk itt, 
mert az indián nı halála is a te kifürkészhetetlen bölcsessé-
ged mőve. Bocsáss meg nekünk, mert mi talán a bosszú 
gondolataival foglalkozunk, világíts meg bennünket, hogy 
megérthessük, csak a te kegyelmedben van üdvösség, mely 
erıt ád, hogy szemeinket hozzád emelve, ó. Mindenható, 
tiszta szívőekké váljunk, ámen. 

– Ámen – suttogták a többiek utána. Csak Asszovaum 
állt sötéten hallgatva, még mindig jobbjában tartva a toma-
hawkot. A koporsót leeresztették a sírba. Ekkor az indián 
büszkesége is megtört, ismét leomlott, s mire újból felemel-
kedett, már behantolták a sírt, s Rowson a keresztet fejtıl a 
földbe tőzte. 

A temetés véget ért. Mindenki hazafelé igyekezett, csak 
Bahrens és Wilson maradtak Brownnál, hogy segítségére 



legyenek a beteg ápolásában. Brown Rowsonhoz lépett, 
megköszönte fáradozásait, felajánlotta neki, hogy maradjon 
itt, hiszen tudja, hogy ı maga is gyengélkedik. Rowson 
megköszönte, de visszautasította a meghívást, arra hivatko-
zott, hogy közelgı házassága miatt még sok elintéznivalója 
van, nem is gondolhat egy egész nap elvesztegetésére. Aztán 
áldást mondva, mély alázattal és kegyességgel a szemében, 
búcsút vett a fiatalembertıl. 

Amint az éj leszállt, Asszovaum ételt vitt a sírhoz, tüzet 
gyújtott mellette, melyet szorgalmasan táplált. Aztán halk, 
síró hangon énekelni kezdte törzse halottat sirató énekét: 

 
Ó, hol, ó, hol 
vagy most, kedves? Látod, nyílnak 
itt a völgyben 
a virágok. Csak te nem nyílsz. 
Ó, hol, ó, hol 
cseng most hangod? Úgy szerettem. 
Halld csak: cseng most 
százezer hang, csak te nem szólsz. 
 
Ott fent, ott fent 
egy nagy madár, 
ott énekli panaszdalát, 
a magas tölgy sudarán ül. 
Ott fent, ott fent 
leng a lelked. Nem hallhatom 
már sohasem 
a te kedves, szép hangodat? 
 
Itt lent, itt lent 
földön fekve azt fülelem, 
lent a völgyben. 
És a sírból hallom hangod! 



Itt lent, itt lent 
a te kedves, drága hangod! 
Szólsz hát végre, bosszúm kéred. 
Megyek, kedves, bosszút állok! 

 
 

18. FEJEZET 
 

Roberts kalandja a jaguárvadászaton 
 

Két teljes hét telt el, de gyilkosok nyomainak felkutatása 
sikertelen maradt, maga Brown is hiába követett el mindent 
az ügy érdekében. Asszovaumot Alapaha temetése után na-
pokig nem lehetett rávenni, hogy a sírt elhagyja, aztán hirte-
len eltőnt, és még Brownnak sem volt fogalma róla, hová 
lett. 

A sikertelenség azonban a legkevésbé sem csüggesztette 
el a telepeseket. Csak annak bizonyságát látták ebben, meny-
nyire szükség van arra, hogy jogaik védelmére maguk szö-
vetkezzenek, mert a törvény ebben az esetben is teljesen te-
hetetlennek bizonyult, és a gyilkosok – legalábbis egyelıre – 
teljes biztonságban érezhették magukat. A farmerek meg 
voltak gyızıdve, hogy határozott fellépésre van szükség, 
ezért nagy részük csatlakozott a rendcsinálókhoz, és vasár-
napra győlést hirdettek, mely igen népesnek ígérkezett. Itt 
komoly lépéseket akartak tenni, hogy a környéken tartózko-
dó gyanús elemeket, akiknek azonban látszólag semmi kö-
zük nem volt az ügyhöz, kihallgassák; így szerettek volna a 
lótolvajok nyomára bukkanni, s közöttük keresték, igen he-
lyesen, a két gyilkosság elkövetıjét vagy elkövetıit. 

 
 

A napfény melegen ömlött az erdı zöld lombjára. Benn a 
sőrőben vadászat folyt, már messzirıl hallani lehetett a ku-
tyák izgatott csaholását, tompa ugatását. 



Roberts izzadságtól habos lován egy dágványon törtetett 
át, éles kiáltásokkal, csettentésekkel biztatta a kutyákat. A 
falka elıreszaladt, a vadászok szétszórva követték ıket. 
Roberts vadászkésével csinált utat magának az indák és kú-
szónövények között, éppen egy hatalmas kidılt fatörzsön 
ugrott át, és egy erıs suhintással szétvágott egy kötélvastag-
ságú zöld tüskés liánt, de egy gyengébb szálat nem vett ész-
re, mely a ló hasa alá csúszva felbuktatta az állatot. A lovas 
a következı pillanatban már ott hevert a kidılt fatörzs mel-
lett. 

– No, ez szép! – morogta, miközben sárosan feltápász-
kodott. – Póni, ne! Hová megy ez az állat? Talán lovasa nél-
kül akarja folytatni a vadászatot? 

Roberts nem tévedett. Az okos állat – számtalan hajtáson 
vett már részt –, ösztöneit követve, nem akart elmaradni a 
többiektıl, s izgatottan követte a csaholó falkát. 

„Valóban elment a bestia! – gondolta bosszúsan a va-
dász. – No, én szép kis csávába kerültem! De figyeljünk 
csak: a vadászok a dombok felé tartanak, és nem lehetetlen, 
hogy a jaguár hacsak nem a Petite Jeanne felé menekül, visz-
szatér erre a környékre. Ez a mocsaras, nádas mélyedés ked-
venc tartózkodási helye. Hohó, talán mégis az én puskacsö-
vem elé kerül! Csak nyugalom! Voltam én már ennél rosz-
szabb helyzetben is!" Roberts eközben megtisztította és 
megtöltötte a puskáját, kését a tokjába dugta, és megindult a 
folyó felé. 

A folyóparton azonban újabb nehézségbe ütközött Hiába 
járt föl-alá, hogy valahol gázlót találjon, ámde meglátott a 
meredek part alatt egy korhadt fatörzset, melyen nemrég 
medve élesíthette körmeit, és több darabot leszakított róla. 
De Roberts most nem törıdött a medvével. A jaguár, melyet 
a falka üldözıbe vett, néhány napja szétszaggatta egyik 
csikaját, az éjjel pedig egy fáról egyik legjobb igáslova nya-
kába ugrott Ezt a fenevadat ártalmatlanná kellett tenniük. 



A vadász tisztában volt vele, hogy a jaguár aligha úszik 
át a folyón, ezért mielıbb át akart jutni a túlsó partra. A fal-
ka csaholását most egyre erısebben hallotta, tudta, hogy a 
fenevad minden pillanatban a folyópartra érkezhet. Roberts 
tehát a korhadt törzset a meredek parthoz görgette, lelökte, 
aztán maga is utána ereszkedett a vízbe. Puskáját a fatörzsre 
helyezve éppen indulni akart, amikor egyszerre oldalról hal-
lotta a kutyákat Világosan kivehetı volt, hogy a falka a víz-
hez közeledik, ugatásuk és csaholásuk egyre izgatottabbá 
vált, ebbıl Roberts arra következtetett, hogy a nagy macska 
egy fára menekült, s így elérhetetlenné válva vérig bosszan-
totta a kutyákat. 

Nem volt ideje gondolkozni. Talán éppen a folyó köze-
péig jutott, amikor a túlsó parton megzörrent a bokor, a szá-
raz nád ropogott, egy pillanatra sötét test jelent meg, locs-
csant a víz, amint a jaguár a folyóba vetette magát. Az állat 
oly közel került a vadászhoz, hogy az általa vert hullámok 
veszélyeztették a fatörzsre helyezett puskát. Roberts néhány 
pillanat alatt visszanyerte teljes nyugalmát. A puska – sze-
rencséjére – nem lett nedves, gyorsan felhúzta a kakast, bal 
kezét a fatörzsre támasztva, igen kényelmetlen és bizonyta-
lan helyzetben célzott a jaguárra, mely éppen ebben a pilla-
natban kapaszkodott ki csuromvizesen a partra. Lövés dör-
dült, és az állat magasra ugorva visszazuhant a vízbe. 
Roberts már éppen diadalüvöltést akart hallatni, amikor vá-
ratlanul egyensúlyt vesztett, és puskástul eltőnt a vízben. 
Ebben a percben a sebesült jaguár újra kibukkant a vízbıl, és 
gyors ugrásokkal igyekezett fölfelé a meredek parton. 

Mire Roberts evickélve-lubickolva ismét felmerült a víz-
ben, a kutyák éppen odaértek, ahonnan a jaguár a vízbe ve-
tette magát. Észrevették a vízben kalimpáló sötét alakot, és 
azt hitték, a jaguár az. Roberts e pillanatban egyáltalán nem 
volt irigylésre méltó helyzetben, mert ha a felizgatott falka 
berohan utána a vízbe, biztosan belefojtják, mielıtt észre-



vennék tévedésüket. De szerencsére a vadász éppen idejében 
megérezte a veszélyt, bal kezében puskájával, határozott 
mozdulatokkal a part felé tört, s a kutyák éppen akkor ron-
tottak rá, amikor már szilárd talajt érzett a lába alatt. A ráug-
ráló ebeket a puskatussal lökte el magától, s közben vadul 
rájuk üvöltött: 

– Vissza, vissza, ti bestiák! Poppy! Vissza! Átkozott dö-
gök, saját gazdátokat akarjátok széttépni?! Vissza! Takarod-
jatok! Poppy, eredj a pokolba! 

Az utóbbi kiáltás már Poppynak szólt, aki végre megis-
merte gazdáját, és oda akart úszni hozzá. De Roberts élt a 
gyanúperrel, hátrálni kezdett elıle, belépett valami víz alatti 
gödörbe, és ismét elmerült, éppen abban a percben, amikor 
Bahrens jelent meg a parton, felemelte a puskáját, hogy az 
üldözött jaguárba eressze golyóját… mert ı is azt hitte, a 
vaddal van dolga. Most azonban az ebek mentették meg 
Robertset, mert Bahrens attól tartott, hogy a kutyákat találná 
el, és késlekedett a lövéssel, míg végre – nem kis meglepeté-
sére – felismerte barátját. Roberts az újabb veszélyt nem is 
sejtve, amint ismét talpra vergıdött, köpdösni kezdte a vizet, 
aztán káromkodva vezette a kutyákat a megsebzett vad 
nyomára. 

Amint a falka megszagolta a vért, vad csaholással iram-
lott a jaguár után, s nemsokára az ugatásból következtetni 
lehetett, hogy rá is találtak. 

– Hé! Roberts! – kiáltott most Bahrens. – Mi a csodát 
csinálsz ott a vízben? 

– Rákászok! – felelte bosszúsan a vadász, miközben az 
iszapos parton nagy kínnal felkapaszkodott. De torkára forrt 
a tréfa, mert közben még kétszer is visszacsúszott, a kacagó 
Bahrens legnagyobb gyönyörőségére. Végre makacssága 
gyızött, sikerült megkapaszkodnia egy gyökérben, és figye-
lemre sem méltatva kárörvendı barátját, eltőnt a sőrőben. 

Bahrens a lovához sietett, melyet kissé hátrább hagyott, 



újra nyeregbe pattant, és indult felfelé a gázlóhoz. Így is ké-
sın érkezett. Még a bokrok között járt, amikor puskalövést 
hallott, aztán észrevette a fa alatt nyüszítı, vinnyogó kutyá-
kat. A jaguár fenn csüngött a fán, amikor végre ı is kijutott 
arra a kis tisztásra, ahova most a vadászat összpontosult. A 
sebesült vad körmét belevájta a fa kérgébe, izmai végsı 
megfeszítésével küzdött, de vonagló, rángó teste már azt 
mutatta, hogy percei meg vannak számlálva. Lábai elerıtle-
nedtek, és végül az üvöltı falka kellıs közepébe, egy fiatal 
kopóra zuhant, melynek hátgerincét súlyával kettétörte. A 
szerencsétlen állat szőkölve, vinnyogva igyekezett a nehéz 
test alól kimászni. A vadászok alig tudtak a halálra ítélt ku-
tyához hozzáférni, de végül Cooknak sikerült, s egy golyó-
val véget vetett szenvedéseinek. 

– Ez már a hetedik kutya, mely így pusztul el a szemem 
láttára – mondta Bahrens bosszúsan –, de ezeket az ostobá-
kat nem lehet elhajtani, ha a vad a fára menekül. Aztán tes-
sék, ez a vége! 

– Egy medve, melyet a múlt évben ejtettem el – szólt va-
cogva a csuromvizes Roberts –, kettıt ütött agyon ugyanígy, 
a harmadiknak meg a lapockacsontját törte. Azt is el kellett 
pusztítanom. 

– Hohó, Roberts! – nevetett Bahrens. – Remekül nézel 
ki. Rakjunk tüzet, hogy megszáradj. Hát le, Cook, hogy ke-
rülsz ide? Tizennégy napja nem láttalak. 

– Fenn voltam Harpernél – válaszolta Cook –, de olyan 
közelrıl hallottam az ebek csaholását, hogy nem tudtam 
veszteg maradni. 

– Persze. Éppen Harper háza környékén vagyunk, ugye? 
– kérdezte Roberts. – Azért olyan ismerıs nekem itt. Ott van 
a ház a ciprusfák közelében, nem? 

– Igen. Alig ötszáz lépésre – válaszolta Cook. – Legjobb 
lesz, ha mindjárt odamegyünk, Roberts megszárítkozhat, s 
lesz idınk a jaguár megnyúzására is. 



– Szeretném tudni, hol a lovam – szólt Roberts. – Hacsak 
valahol bele nem akadt a kantárja a bozótba. 

– Ne búsulj – felelte Bahrens. – Éppen itt jön Mullins. 
Hozza a lovat. Hol találtál rá, Mullins? 

– Ott állt, ahol a jaguár elıször átúszott. Legelt. A part 
nagyon meredek neki. De istenuccse, izmos egy vadállat, 
nem csodálom, hogy olyan könnyen elbánt a lovakkal! 

A jaguár rendkívül erıs volt. Nemigen ejthették volna el, 
ha Roberts golyója le nem gyengíti. 

A vadászok csakhamar elérték Harper házát, lovaikat a 
környezı bokrokhoz kötötték és beléptek. 

 
 

19. FEJEZET 
 

Harper lakása – Cook elbeszélése a lótolvajok üldözésérıl – Harper és 
Bahrens csodálatos történetei 

 
Harper az utolsó héten úgy-ahogy meggyógyult, de a magas 
láz annyira legyengítette, hogy még sokat kellett pihennie. 
Máskor mindig vidám, egészséges piros arca most hamuszí-
nő volt, arccsontjai kiálltak. Szomszédai gondoskodtak róla, 
Brownnal együtt beosztották, hogy egymást váltva mindig 
legyen valaki a beteg mellett. Különösen Bahrens szerette 
meg nagyon az öreget, s gyakran fél napokat töltött nála. 

Harper az ágyon hevert, és nagyon megörült a vendé-
geknek. Megsoványodott, sápadt kezét örömmel nyújtotta a 
belépık felé, fıként Robertsot és Bahrenst fogadta nagy ba-
rátsággal. 

– Isten hozott mindnyájatokat, Roberts, örömmel üdvö-
zöllek benneteket! Igazán jók vagytok hozzám, gondoskod-
tok rólam, egy vadállatra van szükség, hogy eszetekbe jus-
sak. Szép dolog, mondhatom! De mi történt veled? Az isten 
áldjon meg, mintha a folyóból húztak volna ki! Hé, Bill, adj 
valami száraz ruhát neki! 



– Köszönöm, köszönöm – szólt Roberts, mikor a fiatal-
ember segített neki átázott ruháit száraz holmira cserélni. 

– El kell mesélnetek a vadászatot – szólt Harper. – Iga-
zán nagy állat. Nem feszítitek ki a bırt, Cook? Kint az ajtó 
elıtt találtok hozzávalót, de jó magasra akasszátok, ezek az 
átkozott kutyák az utolsó szarvasbırt is felfalták, pedig 
olyan keservesen szereztem. Átkozott dögök! 

Most Robertsnak el kellett beszélnie kalandját a jaguár-
ral. Cook ezalatt kifeszítette és biztonságba helyezte a bırt. 

– Cook – szól azután Roberts –, most látlak elıször té-
ged és egyáltalán valakit azok közül, akik két héttel ezelıtt a 
lótolvajokat hamis nyomon kergették. Hogy is történt a do-
log tulajdonképpen? 

– Igen, igen. Még nekem sem mondtad el – szólt Harper. 
– Pedig mindennap itt töltesz egy-két órát. 

– Beteg voltál – válaszolta Cook –, nem akartalak fárasz-
tani ezzel az unalmas történettel. A dolog nagyon egyszerő. 
Megtaláltuk a nyomot, mely a folyón át vezetett, követtük, 
mert természetesen helyes nyomnak tartottuk. Husfield pe-
dig igen erısen bizonygatta, még mielıtt átkeltünk volna a 
folyón, hogy felismeri lovai patanyomait. Pedig tévedett, 
kétségtelenül tévedett. A túlparton nem keresgéltünk sokáig, 
eldobtuk a fáklyákat, és vágtattunk a vélt tolvajok után. Csak 
egyszer álltunk meg éjszaka lovainkat pihentetni, faltunk is 
valamit. Egy farmertól hallottuk, hogy egy lovas járt arra, 
meglehetısen sietett, ez az ember persze csak a patkók do-
bogását hallotta, a lovakat nem látta, de megnyugtatott ben-
nünket, hogy biztosan utolérjük, ha sietünk, mert alig egy 
félórája ment el. „Szegény lovaim – sóhajtozott Husfield –, 
hogy meghajtja ıket az a gazember! De irgalmazz neki, Úr-
isten, ha utolérem, ezen a kötélen fogja kilehelni azt a mocs-
kos lelkét!” Napkeltekor egy enyhe lejtın hirtelen egy lovas-
sal találkoztunk, aki egy fa alatt ült, és amikor észrevett ben-
nünket, egy mozdulatot sem tett a menekülésre. Csodálkozva 



néztem Husfieldra, de ı csak a lovakat bámulta, „Ördög és 
pokol – kiáltotta –, ezek nem az én lovaim!” Úgy is volt. Két 
csikó volt köztük, ezeket sohasem láttuk; a fickó, aki nem 
volt más, mint Johnson, a saját lován ült. Husfield nagyon 
dühös volt, különösen mert – mint késıbb elmondta nekem – 
nagyon fájt a foga Johnsonra, igen rossz véleménye van róla. 
De hát nem tehetett semmit. Odaléptünk a lovakhoz, de a 
fickó igen kurtán válaszolgatott. Arra a kérdésre, hogy mit 
csinál a lovakkal, azt fejelte, reméli, azt teheti velük, amit 
akar, hiszen a sajátjai. Husfield a fogát csikorgatta mérgé-
ben. Én igyekeztem megnyugtatni. De a beszélgetés egyre 
kellemetlenebbé vált, Johnson ugyan hidegvérrel felelgetett, 
de jobbját közben mellénye alá rejtette, ahol természetesen 
pisztolyát és kését tartotta. Husfield végül megfenyegette a 
fickót, hogy azonnal felkoncolja, amint saját területén talál-
ja. Johnson röhögött, és azt felelte, hogy hamarosan teszi 
tiszteletét nála, mert ez nagy örömet okozna neki. Végre si-
került szétválasztanom ıket. A nyomokat tovább nem keres-
hettük, mert az esı mindent elmosott éjszaka. Le kellett 
mondanunk az üldözésrıl. Hogy Husfield lovai hova lehet-
tek, rejtély. 

– A hova is rejtély? – kérdezte Bahrens. 
– No, az talán nem. Valószínőleg Texasba vitték ıket. 

Nekem úgyis le kell mennem oda egyszer, hogy egy kicsit 
körülnézzek. Ha ismerıs embereket nem is találok, de isme-
rıs lovakat minden bizonnyal. 

– Mindez akkor este történt, amikor Alapahát meggyil-
kolták. Errıl hallottál valamit? – kérdezte Roberts. – Közel 
kellett járnotok ahhoz a helyhez. 

– Azt hiszem, igen, legalábbis úgy rémlik, valaki emlí-
tette, hogy kiáltást hall, éppen mikor a zátonyhoz értünk. 
Bizonyára az a szegény nı kiáltott. A távolság a kunyhó és 
az út között nem nagy. Nem tudod, hol van most 
Asszovaum, Brown? 



– Nem tudom – válaszolta a fiatalember, – Négy nappal 
Alapaha temetése után elhagyta a környéket. Legalábbis ná-
lunk nem jelentkezett. De várom mindennap, mert nem hi-
szem, hogy az országot elhagyta volna bosszúja teljesítése 
elıtt. 

– De hát merre kóborolhat? 
– Ne törıdj vele – felelte Bahrens, – Bizonyára a nyo-

mokat keresi. Egyszer csak itt lesz, és nem lehetetlen, hogy a 
rendcsinálókat is ı fogja nyomra vezetni. 

– Igaz-e, Brown – kérdezte Roberts –, hogy a rendcsiná-
lók Heathcott helyett téged választottak vezetıjüknek? 

– Husfieldot és engem – válaszolta Brown –, ıt Petite 
Jeanne-ban, engem a Fourche-la-Fave mentén, de én azonnal 
lemondok, mihelyt eleget tettem eskümnek, és kézbe kapa-
rinthatom Heathcott és Alapaha gyilkosait. Úgy hallom, Mr. 
Rowson nagyon buzgón szónokol a rendcsinálók ellen. Sze-
rinte ez a szövetség nem csupán törvénytelen, de ellenkezik 
a kereszténység alapelveivel is. 

– Nyolc napja elutazott – szólt Roberts –, mint hallom, a 
Mississippi mellé és Memphisbe, különbözı dolgokat akar 
vásárolni, de a héten újra itt lesz. Ha jól tudom, Atkins föld-
jét akarja megvenni. Egészen jó föld az, bár kissé mocsaras. 

– Atkins eladja? – kérdezte Mullins. – Nem tudok róla. 
És már vevıje is van? 

– Rowsonnak tetszik ez a vidék – szólt Roberts –, és ne-
kem sincsen kifogásom ellene, legalább Marion nem kerül 
nagyon messzire tılünk. Az új kápolnát meg a lefthandforki 
útra akarjuk építeni, a gerendák karácsony óta le vannak már 
szabva, úgyhogy… 

– Gyertek közelebb, urak, és lássatok hozzá! – szólt köz-
be Brown, aki ezalatt Cook segítségével elıkészítette az 
ételt. 

– Mi volna, ha megkóstolnánk egy darab jaguárpecse-
nyét is? – nevetett Roberts. 



– Köszönöm szépen – szólt Bahrens –, köszönöm. Egy-
szer megpróbáltam, de soha többé, esküszöm! 

– Hát csörgıkígyót ettetek-e már? – kérdezte Mullins. 
– Azt már nem! – mondta Harper. – Jól néz ugyan ki a 

húsa, porhanyós, mint a csirke, de a szaga! Átkozottul bü-
dös! 

– Csak a teste – vetette közbe Mullins. – A farka cseme-
ge. 

– És a mérge nem árt meg? – kérdezte csodálkozva 
Bahrens, 

– Nem, nem – felelte Brown –, a húsában nincsen méreg, 
csak a szaga rémes. Ismerek valakit, aki jó darabot megevett 
belıle, és semmi baja sem lett. 

– Én láttam egyszer egy ilyen kígyót egy tölgyfán – szólt 
Harper. – Már rá akartam lıni, de éppen beleharapott a fa 
törzsén egy gyenge vízhajtásba. Azután mozdulatlan maradt 
egy pillanatra, és akkor golyóm szétzúzta a fejét. Az egész 
tölgyfa néhány pillanat alatt elszáradt, a kis hajtás pedig tel-
jesen megfeketedett, sıt a fára kapaszkodó kúszónövények 
is mind elhervadtak. 

– Ez is valami? – szólalt meg most Bahrens Harper felé 
fordulva. – Talán tudod, mennyi a mérges kígyó Poinset-
ben. Ezelıtt két évvel költözött arra a vidékre egy német csa-
ládostul Most persze már nincs ott, mert meghalt, és a csa-
ládja is elköltözött. De mikor ott élt, vele volt egy ismerıse 
vagy rokona, aki a nehéz munkát végezte a háznál. Világos-
sárga, vörös csikós mellényt viselt, szırkalapot, fekete nad-
rágot és kék posztókabátot… 

– De hát miért fontos a kabátja? – szólt közbe Harper tü-
relmetlenül. 

– Pontosabb, mint gondolod – intett Bahrens jelentısen a 
fejével, s anélkül hogy zavartatta volna magát, folytatta: – 
Kabátját pedig nagy sárgaréz gombok díszítették. Nos, ez a 
fiatalember elindul vasárnap, hóna alatt egy nagy, feketébe 



kötött bibliával, az egyik szomszédjához, ahol istentisztele-
ten akart részt venni. Amint megy, egyszerre csak az ösvény 
mellett egy kis zöld papagájt lát, azt hitte, hogy az ágról esett 
le. Lehajol, fel akarja emelni, és szerencsétlenségére nem 
veszi észre a kígyót, melynek zsákmányát meggondolatlanul 
elrabolta, s amely most a sárga lomb alatt elırébb csúszott, 
és a boldogtalant a karján, éppen a könyöke alatt a kabáton 
át megmarta. Néhány perc alatt vége volt. A német meg a 
felesége halva találták az ösvényen. Hazavitték, levetkıztet-
ték, megtalálták a karján a kis megfeketedett sebhelyet. A 
holtakat nem lehet feltámasztani, még aznap este eltemették, 
mert nagyon meleg volt az idı. Kabátja ott maradt az ajtó 
mellett, egy szegre akasztva. De a kabáttal különös dolgok 
történtek! Mikor a család másnap reggel felkelt, a kabát ujja, 
ahol a harapás történt, megfakult. Délutánra a gombok el-
görbültek, aztán egyenként lepotyogtak a földre. A gomb-
lyukak, a zsebek és a bélés kiszakadozott, estefelé darabjaira 
hullott az egész kabát, és kellemetlen bőzt árasztott 

– De Bahrens! – kiáltott rá Harper, mert érezte, hogy na-
gyotmondásban lepipálják. 

– Kellemetlen bőzt árasztott, mondom, ki kellett vinni a 
lakásból. Elásták – folytatta Bahrens, és nem zavartatta ma-
gát. 

– Nahát! Megáll az ember esze! – kiáltotta Harper. – A 
kabát… 

– Valósággal megdöglött – folytatta az öreg vadász teljes 
lelki nyugalommal, és egy csomag dohányt vett ki a zsebé-
bıl, levágott belıle egy jó darabot, és a szájába dugta. 

Harsogó nevetés fogadta a történet befejezését, és 
Bahrens megsértıdött, hogy nem hisznek neki. 

– Fiúk, most már igazán haza kell mennünk – szólalt 
meg Roberts, amikor a derültség szőnıben volt. – Nekem 
legalábbis mennem kell – folytatta, amikor látta, hogy csak 
Mullins mutat némi hajlandóságot az indulásra. – Morogni 



fog az asszony. És Rowsonnak is ma este kell megérkeznie, 
meg kell még egyet-mást beszélnünk, az esküvıvel kapcso-
latban. Nem tennéd meg, Brown, azt a szívességet nekem, 
hogy velem jössz? 

– Sajnos, ma nem lehet – válaszolta Brown kissé zavar-
tan. – Holnap a fourche-la-fave-i rendcsinálók győlést tarta-
nak Bowittsnál. 

– Azt hittem, Smithnél jöttök össze. 
– Annak Mr. Rowson bebeszélte, hogy az ilyen szövet-

ségek Istennek nem tetszıek, és kilépett – nevetett Brown. 
– De Heathcott gyilkosáról még nem lehet semmi köze-

lebbit tudni, ugye? 
– Semmit. A tett után közvetlenül engem gyanúsítottak. 

Sıt, Alapaha meggyilkolása után néhány nappal le is akartak 
tartóztatni, de ez elmaradt, hiányoztak a bizonyítékok. A 
nyom csizmától származott, én meg Hoswell-lel bizonyítani 
tudtam, hogy aznap reggel mokasszint viseltem. Ezzel aztán 
elterelıdött rólam a gyanú, mert az egész szomszédságban 
csak Mr. Rowson visel hasonló csizmát, de ıt senki sem 
merte gyilkossággal vádolni. 

Roberts megzavarodva nézett rá. 
– De igen – szólt magában félhangosan –, a halott merte 

volna… Sohasem szenvedhette a prédikátort. 
– Sajnos, tavasszal csaknem minden reggel esett – foly-

tatta Brown –, a nyomok teljesen elmosódtak. 
– Hallod-e, Brown – mondta Roberts –, tegyél nekem 

egy szívességet. Ha a telepre mész úgyis, szólj be Atkinshez, 
hogy a jövı vasárnap maradjon otthon, mert át akarunk 
menni Rowsonnal, hogy alaposan szemügyre vegyük a far-
mot. Megtennéd? 

Brown megígérte, hogy nem felejti el. Roberts közben 
felvette megszáradt ruháit, s nemsokára elment Mullinsszal 
együtt. 

 



 
20. FEJEZET 

 
Rowson Robertséknál – Asszovaum 

 
Közel három hét telt el azóta, hogy Brown búcsút vett Mar-
iontól. Meg is esküdött akkor, hogy soha többé nem látja, és 
esküjét meg is tartotta. Sokat szenvedett emiatt, de semmi-
képpen sem akart azon a vidéken élni, ahol saját szemével 
kellett látnia, hogyan áldoznak fel egy leányt, akivel ı bol-
dog lehetett volna. Mielıtt azonban végképp elment volna, 
helyre akarta állítani régi jó hírnevét. 

Marion ugyan nem tartotta ıt képesnek ilyen gazságra, 
ebben biztos volt, de ı azt akarta, hogy arkansasi barátai is 
elhiggyék ártatlanságát. Mert ezek, bármennyire szerették is, 
mégis bőnösnek tartották. Sıt még mentegették is, azt mond-
ták, önvédelembıl, kényszerhelyzetben ölte meg 
Heathcottot. Ha a pénzrıl került szó, csak vállat vontak. 

– Mi haszna lett volna belıle a halottnak, ha magával vi-
szi a pénzt a folyóba? 

Meg kellett tehát találnia az igazi gyilkost, meg kellett 
bosszulnia az indián asszonyt, aztán már nyugodtan itt hagy-
hatja ezt a vidéket, ahol csak fájdalom és bánat várna reá. 

De mit érzett, mit érezhetett Marion? İ a kötelességtel-
jesítés érzésében nyugodott meg. Szavát adta Rowsonnak, 
igaz, hogy akkor még nem ismerte Brownt, aki az elsı pilla-
natban szerelmet ébresztett benne, de szavát önként, rábeszé-
lés és kényszer nélkül adta, vissza tehát – úgy érezte – nem 
léphet. Úgy gondolta, nincs joga törvényes vılegényét bol-
dogtalanná tenni Brown kedvéért. Hiszen Rowson néhány 
napja is azt mondta, hogy földi boldogságát csak benne ta-
lálhatja meg, hogy jelenléte olyan jótékony hatást tesz rá, 
mint a növényre a napfény, hogy kétségbeesne, ha valaha is 
elfordulna tıle. 

Ismét péntek volt, éppen két héttel Alapaha meggyilkol-



tatása után. A nap még magasan állott a májusi zöldben 
pompázó fák csúcsai fölött. 

Robertsék háza elıtt vidám élet pezsgett. Marion, kis ko-
sárral a karján, a baromfit etette, távolabb, a kerítés mellett 
pedig visító és röfögı malacok keresték mohón a rést, me-
lyen át betörhetnek az udvarba, hogy részt vegyenek a pom-
pás lakomában. 

Az anya mosolyogva nézte a vidám nyüzsgést, amikor 
Marion hirtelen felkiáltott, és az üres kosarat, amelyet éppen 
vissza akart vinni a házba, elejtette. 

Rowson állt a sövénynél, és mosolyogva, barátságosan 
intett a lánynak. Elintézte ügyeit, és azért jött, hogy meny-
asszonyát hazavezesse. 

– Mi van veled? – kérdezte az elsı pillanatban ijedten 
Robertsné, de aztán észrevette Rowsont, és kezét nyújtotta 
feléje. – Örülök, Mr. Rowson, hogy végre ismét itt van! Már 
nagyon vártuk. 

– Marion is? – kérdezte a lelkész mosolyogva, miközben 
kezet fogott a piruló lánnyal. 

– Örülök, hogy ismét egészségesen láthatom – válaszolta 
Marion. – Tudja, hogy mindig szívesen látjuk. 

– Szívesen láttok a házban, de vajon a szívedben is szí-
vesen látsz-e, Marion? – folytatta Rowson, majd hosszabb 
szünet után: – Mostani utamban Isten áldása volt velem, 
most már van rá módom, hogy otthont építsek itt. Marion, 
akarsz-e a feleségem lenni? 

– Igen – szólt az anya megindultan, és átölelte a szólni 
nem tudó lányt –, igen, uram, megvallotta nekem, hogy von-
zódik önhöz, a többi pedig megy magától. Ön minden bi-
zonnyal boldoggá fogja tenni a lányomat. 

– Amennyire tılem, szegény bőnöstıl telik, asszonyom – 
szólt a prédikátor, szemét az ég felé fordítva. – Azt hiszem, 
errıl Marion is meg van gyızıdve. 

– Halló, Rowson! – kiáltotta Roberts, aki ebben a pilla-



natban került elı. – Megtartottad a szavadat. Nos, hogy áll-
nak a dolgaid? 

– Kitőnıen, kitőnıen – válaszolta a lelkész –, jobban, 
mint hittem volna, s most azért jöttem, hogy áldásukat kér-
jem a házasságunkra, s talán a jövı vasárnap meg is tarthat-
nánk az esküvıt. 

– Jó, jó, de nem lesz az váratlanul hamar Marionnak? – 
kérdezte Roberts. 

– Beleegyezett – válaszolta az anya. – Mi szükség volna 
hosszas elıkészületekre? Hogy áll ön lakással, Mr. Rowson? 

– Éppen arra akartam kérni önöket – szólt a lelkész –, 
hogy holnap reggel szenteljenek erre néhány órát. Jöjjenek el 
és nézzék meg. Elég szőken leszünk, az igaz, de csak addig, 
míg meg nem kötöm Atkinsszel az üzletet. 

– Nem volna jobb – vetette közbe Roberts –, ha addig 
várnátok a lakodalommal? Kevesebb baj lenne a költözkö-
déssel, így kétszer kell hurcolkodnotok, és bizonyára Marion 
is jobban szeretné, ha mindjárt saját birodalmában rendez-
kedhet be. 

– Igaza van – felelte Rowson –, de bizonytalan, mikor 
tud Atkins kiköltözni. Lehet, hogy négy, sıt esetleg nyolc 
hét is beletelik, én meg már türelmetlenül várom, hogy Ma-
rion az enyém légyen. 

– No, hát akkor. Isten nevében – mondta Roberts –, vidd, 
és legyetek boldogok egymással. 

– Köszönöm, szívbıl köszönöm! – kiáltott fel Rowson. – 
Azt kívánom, sohase bánja meg Marion, hogy rám bízta a 
sorsát. Most azonban isten velük, kedves szüleim, engedjék 
meg, hogy ezentúl így nevezhessem önöket… 

– Nem akarsz inkább itt maradni ma este? – szólt 
Roberts. – Oly sokáig voltál távol. 

– Az idı rövid – válaszolta Rowson. – Remélem, holnap 
estig mindent el tudok intézni. 

– Jó, jó – bólintott Roberts –, megértem. Több mint egy 



hétig távol voltál, van most rendbeszednivalód bıven. Akkor 
hát holnap este találkozunk újra, vagyis hétfın. Együtt me-
gyünk Atkinshez, ugye? 

– Természetesen. 
– Na jó – folytatta Roberts –, meg is kértem Brownt, 

hogy jelentsen be bennünket. Holnap reggel éppen arra jár, 
mert részt kell vennie a rendcsinálók győlésén, Bowittsnál. 

– Úgy hallottam, hogy a rendcsinálók szövetsége fel-
bomlott – szólt Rowson kissé idegesen. – Útközben hallot-
tam. Egészen biztosra mondták. 

– Dehogy bomlott fel, éppen most erısödött meg! Töb-
beket gyanúba fogtak a környéken. 

– Nem lehetne egyszer részt venni a győlésükön? – kér-
dezte Rowson. 

– Miért ne? De akkor be kell elıbb lépned közéjük, pe-
dig úgy tudom, nagyon ellenük vagy. 

– Azt hiszem, nekik nagyon is szükségük volna egy 
olyan emberre – szólt Rowson, gyorsan feltalálva magát –, 
aki túlzásaikat és kicsapongásaikat mérsékelné. Ilyen érte-
lemben, én sem tartanám hivatásommal összeegyeztethetet-
lennek, hogy hozzájuk csatlakozzam. Egyébként persze szö-
vetségüket ma is jogtalannak tartom, mert törvénytelen… 

– De hát… – akart ellentmondani Roberts. 
– Hát persze – vágott közbe Robertsné –, Mr. 

Rowsonnak teljesen igaza van. A fiatalok eltúlozzák a dol-
got, én nem mondom, hogy rossz szándékból, azt hiszik, 
hogy a legjobbat cselekszik, és néha mégis a legégbekiáltóbb 
igazságtalanságokat követik el. Mr. Rowson helyében én 
is… 

– Nem fogadnak be senkit maguk közé – szólt közbe 
most Roberts, és egyre Rowsont figyelte, aki szemmel látha-
tólag zavarban volt –, csak olyanokat, akik személyesen 
részt vesznek akcióikban. Nem hiszem, hogy eltőrnének ma-
guk között valamiféle tanácsadót, még ha szükségük volna is 



rá. 
– Talán mégis meg lehetne próbálni – felelte Rowson, 

aki közben már visszanyerte biztonságát. – Holnap, hacsak 
tehetem, odamegyek, és csak akkor jövök el, ha elkergetnek, 
így teljesítettem kötelességemet. 

– Ez már helyes beszéd! – szólt Roberts. 
– Ki most a vezetıjük? 
– Brown… Legalábbis Fourche-la-Fave-ban. A körül-

mények kényszerítették rá, hogy tevékeny részt vegyen a 
szövetségben. İt vádolták Heathcott meggyilkolásával, s 
most az az egyetlen célja, hogy a valódi gyilkost kézre kerít-
se. Igaz, hogy neki nézeteltérése volt Heathcott-tal, mert an-
nak a szerencsétlennek igazán nem volt valami sima modora, 
jól emlékszem még a dologra… 

– Azt hittem, hogy a rendcsinálók csak a lótolvajok fel-
kutatásával foglalkoznak – szólt Rowson elsápadva. 

– No, természetesen azzal is, de ha holnap jelen leszel a 
győlésükön, mindent megtudsz. 

– Ó, bár megtalálnák a szegény Alapaha gyalázatos gyil-
kosát! – szól Robertsné. – Nem is hiszi, Mr. Rowson, meny-
nyit imádkoztam már ezért. Az a szegény asszony oly vallá-
sos és jó volt, s önt is mennyire tisztelte. S ilyen fiatalon így 
kellett elpusztulnia. 

– Igen, valóban szörnyő – szólt Rowson megindultan, de 
természetesen egészen más okból. – De kedveseim, most 
már igazán mennem kell. Jó éjszakát, jó éjszakát, Marion! 
Hova lett a leány? 

– Gyere csak, Marion! – kiáltott utána az anyja. – Mr. 
Rowson szeretne jó éjszakát kívánni. 

– Hagyja csak, asszonyom – szólt a lelkész szabadkozva. 
– Van most bıven min gondolkoznia, és bizonyára Istenével 
van elfoglalva. Holnap, remélem, vidámnak és jókedvőnek 
fogom látni. 

Még egyszer szívélyesen búcsút vett mindkettıjüktıl, 



lovára ült és elügetett. 
Mikor eléggé eltávolodott Robertsék házától, és már nem 

kellett tartania attól, hogy megfigyelhetik, leszállt lováról, 
kantárszáron vezetve gyalog ment tovább az ösvényen, mély 
gondolatokba merülve. 

„Forró már a talaj itt Arkansasban a talpam alatt – gon-
dolta. – Az ördög nem alszik, s könnyen napvilágra kerül-
hetnek rólam olyan dolgok, melyek nem szolgálják a jó hí-
remet e vidék lakosai között. Menekülnöm kell innen. 
Atkins majd csak túlad a farmján valahogy, én nem láncol-
hatom ide magamat az üldözık kénye-kedvére. Igaz, hogy 
az indián eltőnt, és nélküle aligha tudnak meg valamit; per-
sze nem tudom, hogy Asszovaum segítségével is mire men-
nének, hacsak… A kés!” 

A ló a fülét hegyezte, és az indián hirtelen ott állott elıt-
te. 

– Jó napot, Mr. Rowson – köszöntötte halkan, amint ki-
lépett a bozótból, és elhaladt mellette. 

– Asszovaum! – kiáltott fel Rowson holtsápadtan. – Hol 
jártál ennyi ideig? Hiányoztál a telepen. 

– A sápadt férfiú is távol volt – felelte az indián, és le 
nem vette szemét a prédikátorról. – Asszovaum visszatér 
neje sírjához. 

– És megtudtál-e valamit a gyilkosról? 
– Nem! – felelte Asszovaum tompa hangon. – Még nem. 

A Nagy Szellem visszatartotta a szent madarat, és nem súg-
hatta fülembe a gyilkos nevét. Asszovaum ezért népe szel-
lemével olyan helyen beszélt, melyet nem érintett még fehér 
ember lába. Most várja Manitu szavát. 

– Bárcsak kedvezı lenne – mondta a lelkész, megfeled-
kezve az indián bálványimádása iránt érzett utálatáról. 
Asszovaum köszönt és továbbindult. A prédikátor nyeregbe 
ugrott, megsarkantyúzta lovát, és elvágtatott. 

 



 
21. FEJEZET 

 
Wilson vallomása – A szép mosónı 
Arkansasi bölcsı – A visszavonulás 

 
Alig hagyta el Roberts Harper kunyhóját, Brown is készü-
lıdni kezdett, hogy Bowittshoz lovagoljon a rendcsinálók 
győlésére. Egy darabig Cook is együtt lovagolt vele, de az-
tán letért balra, hogy otthon töltse az éjszakát. Hajnalban 
aztán ı is Bowittshoz megy majd. Bahrens Harper mellett 
maradt, aki egyébként égre-földre esküdözött, hogy ez volt 
az utolsó nap, melyet az átkozott házban szobafogságra kár-
hoztatva tölt. 

– Ha zöld füvet érzek a talpam alatt, és lombot látok a 
fejem felett, azonnal meggyógyulok! – bizonygatta. 

Megegyeztek tehát, hogy másnap Bahrenshoz lovagol-
nak együtt, s az öreg majd ott tölt egy hetet. Az út odáig a 
láztól legyöngült ember számára megerıltetı lett volna, 
ezért úgy határoztak, hogy az elsı éjszakát Robertséknál 
fogják tölteni, akik már régen meghívták ıket. 

Brown mintegy másfél órai lovaglás után elérte Wilson 
farmját; a farmer éppen lóra akart ülni, mikor a fiatalember 
odaért. 

– Halló, Wilson! Hová készülsz? A rendcsinálók győlé-
sére? – kiáltott rá Brown barátságosan. 

– Igen – válaszolt Wilson, de ugyanakkor észrevehetıen 
elpirult. – Te merre tartasz? 

– Ide, tehozzád jöttem… Hát te? 
– Én? Atkinshez akartam… 
– No jó, akkor téged máskor látogatlak meg. Együtt me-

hetünk Atkinshez, ott maradunk estére is. Úgyis át kell ad-
nom Roberts üzenetét. 

Wilson még valami ellenvetést akart tenni, de Brown 
nem törıdött vele, vagy nem hallotta, mert csak mosolyogva 



intett barátjának, szálljon fel a nyeregbe. Már egymás mel-
lett lovagoltak, amikor Wilson megtörte a csendet: 

– Üzenetet hozol Robertstıl? Bizonyára Rowson ügyé-
ben. Rowson meg akarja venni Atkins farmját, legalábbis azt 
beszélik, mert Atkins valószínőleg elköltözik innen. 

– Valószínőleg? Hát ez még nem biztos? 
– Ki tudja? Az öreg zárkózott és néma, mint a sír. Ne-

kem legalább nem mondott semmit. 
– Miért mondta volna neked? – kérdezte Brown nevetve. 
– Wilson hallgatott egy darabig, már-már úgy látszott, 

adós marad a felelettel, de aztán barátságos hangon így szólt: 
– Mindent elmondok neked, Brown. Talán tanácsot is 

tudsz adni. Atkinsnek van egy fogadott gyermeke… Egy 
leány. Kinevetnél, ha róla beszélnék, éppen ezért el sem 
mondom, milyen kedves, milyen szép. Egy éve már, hogy 
beleszerettem, de az apja nem akarja hozzám adni. Csak 
mostohaapja, de jól nevelte, derék lányt faragott belıle. 
Most férjhez akarja kényszeríteni valakihez, aki a lánynak 
nem tetszik, s akinek semmiképpen nem akar a felesége len-
ni. 

– Ez bizony kellemetlen – mondta Brown. – Mennyi idıs 
a lány? 

– Ó, sajnos, csak tizenhét – sóhajtott Wilson. – Volna 
csak huszonegy! Meg se kérdeznénk az öregeket. 

– Így meg van még idı – vigasztalta Brown a fiút –, a 
szülık szíve idıvel bizonyára meglágyul majd, belátják té-
vedésüket, és akkor nem áll semmi akadály elıttetek. 

– Igen, ha valóban volna idı – szólt türelmetlenül 
Wilson. – Rowson holnap nısül, s a lakodalom után Ellen is 
odamegy, hogy segítsen a fiataloknak a gazdaság vezetésé-
ben. 

– Holnap? – ijedt meg Brown. 
– Igen. Holnap délután – folytatta Wilson. – És ha 

Atkins eladja a farmot, Texasba készül, s Ellennek vele kell 



mennie. 
– Menj velük te is – mondta Brown, de már alig tudott 

arra figyelni, amit a másik mond. 
– Nem mehetek – válaszolt a fiú –, nagyanyám idege-

neknél él Tennessee-ben. İt magamhoz kell vennem, nem 
akarom, hogy idegenek között haljon meg. 

– Így persze semmit sem tehetek érted – sóhajtott Brown 
szórakozottan. – Atkinst alig ismerem, csak egyszer talál-
koztunk, és nem hiszem, hogy hallgatna rám. 

– Nem is Atkinsnek kellene szólnod. 
– Hanem kinek? 
– Hát… Robertsékkel nagyon jóban vagy, és úgy hallom, 

Marion sokra tart téged. Ha szólnál neki érdekemben, bizo-
nyára mindent elkövetne. 

– Igen… – szólt Brown halkan, mélyen elgondolkozva. 
– Tudna ı segíteni? 
– Nagy befolyása van Atkinséknél – bizonygatta Wilson. 

– Amikor tavaly nyáron Atkinsné beteg volt, heteken át vir-
rasztott náluk Ellennel a betegágy mellett. Az ı kedvéért 
mindent megtesznek. Marion nagyon kedves lány. Mi a vé-
leményed? 

– Barátom – szólt Brown félig elfordulva társától –, jobb 
volna, ha ebben az ügyben máshoz folyamodnál. Azt hi-
szem, Rowson hasznosabb pártfogó lenne. 

– Igen – válaszolta Wilson bosszúsan –, tudom, de ki 
nem állhatom azt az embert. Egy évvel ezelıtt jött ide, ı 
maga bevallja, hogy semmije sincs, nem dolgozik semmit, 
csak prédikál, szenteskedik, azért sem kap senkitıl egy 
pennyt se, pénze mégis mindig van. Addig jön-megy itt kö-
zöttünk, míg egyszer csak feleségül veszi Ellen után a leg-
szebb lányt a környéken. Nem is mondhatok rá tulajdonkép-
pen semmit, nekem nem volt vele semmi bajom, legfeljebb 
annyit mondhatok, hogy gyáva. De hát mi közöm hozzá? Ez 
az ı baja. Szívességet nem kérnék tıle soha, még ha a bol-



dogságom függne tıle, akkor sem. 
– Atkinstıl kérted már a lány kezét? 
– Kértem, de a vénasszony, gonosz egy némber, megfe-

nyegetett, hogy kilök az ajtón, ha még egyszer ott talál. 
– S most mégis oda akarsz menni? 
– Oda, de nem a házba – nevetett Wilson. – Annyira nem 

estem a fejem lágyára. Nem, Ellen ma lent mos a pataknál, 
néhány száz lépésre a háztól. Ez az egyetlen lehetıség, hogy 
zavartalanul beszélgethessek vele. Aztán, ha a lány elvégezte 
a munkáját, átlovagolok Bowittsékhoz… De gyere csak, 
nem vagyunk már messze… Itt jobbra kell fordulnunk… 
Állj, itt hagyjuk a lovakat, a mocsáron nem gázolhatunk át 
velük. Így. Ott van ı. De vigyázzunk, csendben lepjük meg. 

Lábujjhegyen lopakodtak közelebb, míg végül a patak 
kanyarulatánál, valóban meglepetve az eléjük táruló kedves 
látványtól, megállottak. A patak partján, két favillára tá-
masztva, lobogó tőz fölött hatalmas fekete üst állt, félkörben 
kis deszkapadokon a szétválogatott, tisztára mosott fehérne-
mő. Ellen pedig egy asztalszerő emelvény elıtt állva suly-
kolta a ruhát, és közben ezüstcsengéső hangon énekelt. Nem 
messze tıle két fatörzshöz kötve kis függıágy himbálózott, 
melyben egy piros arcú csecsemı aludt békésen. De most 
kinyitotta nagy, sötét szemét, lebiggyesztette száját, s már-
már kétségbeesett sírásra fakadt. Ellen nem feledkezett meg 
róla, amint észrevette ébredését, letette a sulykolóját, óvato-
san meglökte az ágyat, és az elcsendesedı gyermeknek halk 
hangon egy bölcsıdalt énekelt. 

Megrettenve ugrott fel, amikor az utolsó versnél Wilson 
hozzálépett, és átölelte a derekát. 

– Ne haragudj – suttogta Wilson –, elhoztam magammal 
egy barátomat, aki… 

Ellen hirtelen megfordult, és el akart szaladni, de Wilson 
még jókor elkapta a karját, és visszatartotta. 

– De Ellen, jó barátom, és tudja, hegy szeretjük egymást! 



De különben is – folytatta évıdve –, szabad-e a kis dadának 
elfutni, és védtelenül itt hagyni a picit? Ugye, nem?… Be-
széltél-e anyáddal? – fordította most a szót komolyra a fiú. 

– Beszéltem – válaszolta a lány –, de ı azt mondta, hogy 
ahhoz a goromba Cottonhoz kell feleségül mennem. 

– Cottonhoz? – kérdezte csodálkozva Brown. 
– Sajnos, igen. Anyám szigorúan megtiltotta ugyan, 

hogy vılegényem nevét megmondjam. De hát miért ne? In-
kább meghalok, de nem leszek a felesége. 

– Nem is kell, hogy a felesége légy. 
– Mikor látta, kisasszony, Cottont? – fordult most Brown 

fa lányhoz. 
– Régen. Talán négy napja, hogy visszatért, azt hiszem, 

Mississippitıl. Két hete mehetett oda. Hozzánk mindig csak 
este jön. Ki nem állhatom azt a titkolódzó, utálatos képét! 
Ön is ismeri? 

– Azt hiszem, igen. De nem tudom biztosan… Hova lett 
Wilson? 

Wilson, mint a kígyó, hirtelen csúszott be a bozótba, és 
|néhány pillanat alatt nyomtalanul eltőnt. Furcsa visszavonu-
lása csakhamar érthetıvé vált, mert a ház felé vezetı ösvé-
nyen hirtelen megjelent Mrs. Atkins alakja. 

– Halló, kisasszony! – kiáltotta a katonás léptekkel, fel-
szegett fejjel közeledı asszony gúnyosan. – Férfitársaság? 
Már vagy egy jó negyedórája nem hallom a sulykolót. A ru-
ha magától fog megtisztulni? 

– Kérem, asszonyom, bocsásson meg az én kedvemért az 
ifjú hölgynek – szakította félbe Brown az asszonyt, és barát-
ságosan üdvözölte. – Üzenetet hozok Roberts és Rowson 
uraktól, és az éjszakát is szeretném önöknél tölteni. Az erdın 
át jöttem, és itt a mocsárnál nem tudtam, jobbra térjek-e 
vagy balra. Ezért zavartam meg munkájában az ifjú hölgyet 
néhány pillanatra. 

– Ifjú hölgyet? Kérem, ne verjen ilyen bolondságokat a 



lány fejébe! A férjem odafönn van, a házban. Hol van a lo-
va? Érte küldöm a fiút. 

– Ott áll a ciprusfánál – felelte Brown, aki most arra tö-
rekedett, hogy a mérges asszonyt magával vigye, és az el-
menekült Wilson számára így ismét szabaddá tegye a tere-
pet. 

– Jó, jó. Jöjjön hát! – szólt Atkinsné. – Te pedig láss 
hozzá, még a fele sincs kész. Szégyen-gyalázat! Pedig már 
több mint két órája itt vagy. Alkonyat elıtt kész legyen! S 
mit csinál a pici? – kérdezte anyai gyöngédséggel, és a füg-
gıágyhoz lépett. – Ez tetszik neki, ugye? Hintázni, egész 
nap hintázni! Éjszaka meg nem alszik, hajnalig dajkálni kell. 

Csókot intett a csecsemınek, aztán megindult Brown 
elıtt a nem messze fekvı ház felé. 

 
 

22. FEJEZET 
 

Atkins lakóháza 
Az idegen látogatása – A fogadás 

 
Atkins lakóháza egészen más volt, mint a telep többi fa-
kunyhója, bár ez is csak fatörzsekbıl volt összeróva. De a 
fatörzseket szépen megfaragták, legyalulták. Maga a ház 
sokkal nagyobb volt a szokottnál, tulajdonképpen két külön-
álló épületbıl állott, melyeket egy folyosó kötött össze. Az 
egyiket csak hálószoba céljára használták. Öt ágy, néhány 
szalmazsák és derékalj volt benne, – elegendı hely akár egy 
tucat szállóvendég számára is. Itt tartották egyébként, a falra 
akasztva, a nıi ruhákat és á házigazda ünneplıjét is. A szo-
bába csak este bocsátották be a vendégeket, amikor a fekhe-
lyek már meg voltak vetve, nappal szigorúan zárt szentély 
volt ez, ahová még Atkinsnek sem volt szabad belépnie fele-
sége engedélye nélkül. A kulcs is az asszonynál volt. 

Ebbe a „tisztaszobába” vezették be most Brownt, itt ta-



lálta a házigazdát, aki félbetörött pengéjő késsel egy fada-
rabkát farigcsált. A belépı vendég láthatólag merengéseibıl 
riasztotta fel, amint szemét az ajtóra vetve megismerte a jö-
vevényt, elsápadt, felugrott a székrıl, vadul az ajtópárkányra 
pillantott, ahol két szegen egy hosszú puska függött. 

Csak akkor nyugodott meg, amikor meggyızıdött róla, 
hogy Brown egyedül van, és egyáltalán nem ellenséges 
szándékkal lépett a házba. 

Brown meglepıdött a farmer ijedtségén, de úgy tett, 
mintha nem venné észre, odalépett hozzá, és kezét nyújtva 
így szólt: 

– Bocsásson meg, Mr. Atkins, nem akartam zavarni. 
– Ó, egyáltalán… egyáltalán nem – hebegte a farmer 

még mindig zavarban. 
– Ritka vendég vagyok ezen a vidéken – mondta Brown 

–, és ha zavarnék… 
– De kedves Mr. Brown – szakította félbe Atkins, aki 

végre magához tért –, ön valóban ritka vendég, de annál 
kedvesebb. Remélem, hogy látogatása kezdete lesz egy 
hosszú barátságnak. 

– Magam is szeretném – szólt Brown, végre megrázva a 
feléje nyújtott kezet. – Lehet, hogy majd egy idegen ország-
ban folytatjuk az itt megkezdett barátságot. Legalábbis én 
úgy hallottam, hogy ön Texasba akar költözni. 

– Én igen… de hát ön is? Itt meg azt beszélték önrıl a 
napokban, hogy csatlakozott a rendcsinálókhoz… Sıt, hogy 
ön éppen… éppen a vezetıjük lett. 

–Igen is, nem is – válaszolta Brown. – Valóban csatla-
koztam hozzájuk, amíg az itt röviddel ezelıtt történt gyilkos-
ságok tetteseit le nem leplezzük és meg nem büntetjük. Ak-
kor aztán lemondok tisztségemrıl, elhagyom Arkansast, és 
texasi polgár leszek. 

– És a lótolvajok? – vetette közbe Atkins. 
– Csak azért foglalkozom az üggyel, mert úgy sejtem, 



közülük valók a gyilkosok is. Természetesen amíg a rend-
csinálók vezetıje vagyok, teljes erıvel harcolok a lótolvajok 
ellen is, feltéve, hogy egyáltalán a nyomukra akadunk. 

– Különös – szólt Atkins elgondolkozva –, hogy egyik 
esetben sem vettek gyanúba senkit… Tudom, Heathcott ese-
tében önre terelıdött a gyanú, de ennek többen azonnal el-
lentmondtak- Különösen a nık álltak ön mellé. És amennyi-
re én tudom, az ön magatartása azon a reggelen Heathcott-tal 
szemben azt bizonyította, hogy nem félne bátran és férfiasan 
megküzdeni vele. Valaki bizonyára a pénze miatt ölte meg. 
Mindjárt gondoltam. De ki tudja, ki mindenkivel találkozott, 
és ki tudott a nála levı pénzrıl a Fourche-la-Fave mellett 
lakókon kívül? 

– Ön tehát nem gyanúsít senkit az itteniek közül? 
– Az igazat megvallva, nem – folytatta halkabban, mint-

egy hangosan gondolkozva tovább –, mert olyan sok van, 
akiért más esetben nem tenném tőzbe a kezem, de ezeket 
mind képtelennek tartom arra, hogy pénzért ilyen hidegvér-
rel embert öljenek. 

– Bár így volna! Egyébként most már mindennap várom 
Asszovaumot, s ı bizonyára nem tér vissza nyom nélkül. 

– Gondolja? – kérdezte Atkins. – Igen, az indián valóban 
nagyon ügyes, de azért ı sem tudott akkor a patanyomokkal 
semmit sem kezdeni. 

– Nem is kutatott utánuk – válaszolta Brown –, annyira 
megrázta Alapaha halála, hogy komolyan aggódtam érte Az-
tán meg egy nappal el is késett, mert a tolvajok már elmene-
kültek, és az esı közben elmosta nyomaikat. 

– Átkozott dolog ez az esı – nevetett a farmer, és vendé-
ge háta mögött önelégülten dörzsölgette a kezét – Már annyi 
nyomot mosott el, és sok ilyen akasztófáravalót mentett 
meg. Tılem is elloptak tavaly néhány pompás lovat. 

– Már régen fel kellett volna lépni ellenük, most már 
annyira elszemtelenedtek, hogy hamarosan a farmer szeme 



láttára fogják elkötni a lovakat. Azt beszélik, hogy itt a fo-
lyóparton van valahol az orgazdájuk. Biztos rejtekhelye van 
a lovak számára. 

– Ki mondta ezt? – kérdezte Atkins hirtelen. 
– Utolsó győlésünkön említette valaki – felelte Brown. – 

Arról is szó volt, hogy ha tovább folytatódnak a lopások, 
házkutatásokat kell tartani, hátha így sikerül a nyomukra 
bukkanni. . 

– Nem vetné mindenki önként alá magát a házkutatásnak 
– szólt Atkins kedvetlenül. – Szabad országban élünk, és ha 
nem látok szívesen valakit a birtokomon, annak egyszerően 
azt mondom: mars! És ha erre nem kotródik, leakasztom a 
puskát a szegrıl. 

– Látja, Mr. Atkins – válaszolta Brown barátságosan fe-
léje fordulva –, éppen ezért jött létre a rendcsinálók szövet-
sége. A törvények gyengék, lehetıséget adnak arra, hogy a 
tolvaj háborítatlanul éljen a birtokán. Joga van bárkit lelıni, 
aki be akar tolakodni hozzá. Ki érezheti így biztonságban a 
jószágát? Nem kell más, csak egy jótékony esı, mely a 
nyomokat elmossa, és a tolvaj hazahajthatja a lopott állato-
kat. Semmi veszély nem fenyegeti. 

– De hát miért vannak akkor törvényeink – kérdezte 
Atkins bosszúsan –, ha ilyen gyengék? 

– Nem is olyan gyengék – válaszolta Brown –, de nem 
lehet végrehajtani ıket. Tegyük fel, hogy a tettest elfogják, 
bíró elé kerül, el is ítélik, de hová tegyük, amíg az állami 
börtönbe szállítják? Bezárjuk egy kis, gyengén összetákolt 
kunyhóba, ahonnan cinkosai az elsı éjszaka kiszabadítják. 

Atkins nevetett. 
– Hallottam – folytatta Brown, és úgy tett, mintha nem 

venné észre Atkins nevetését –, erre bıven volt példa errefe-
lé. S ha el is jut az elítélt a börtönbe, egy-két hét alatt bizto-
san kiszabadul, mert a börtönök oly rosszul vannak építve, 
hogy a bíró nem zárhatja be ıket olyan hamar, amilyen ha-



mar kiszabadulnak. Nem érünk hát vele semmit, ha enge-
delmeskedünk a törvénynek, és a tolvajokat átadjuk, mert 
amikor azt hisszük, hogy rács mögött vannak, egyszerre csak 
megjelennek köztünk, már egy-két hét után is, újra csak ott 
folytatják, ahol abbahagyták. 

– Igen, úgy van – nevetett Atkins –, tudom, hogy a dolog 
nem is olyan egyszerő. Cotton… 

– Hol van most Cotton? – kérdezte Brown gyorsan. 
– Cotton? – ismételte Atkins észbe kapva és csodálko-

zást színlelve. – Édes istenem, ki tudja, merre csavarog? 
– Azt mondják, erre járt – folytatta Brown; nem akart El-

len kijelentésére hivatkozni, nehogy a szegény lánynak kel-
lemetlenséget okozzon, de Atkins tagadása gyanút ébresztett 
benne. – Sıt valaki határozottan állította, hogy errefelé látta. 

– Könnyen meglehet – egyezett bele Atkins –, sokan jár-
nak erre anélkül, hogy hozzám bekopognának. Sokat fecseg-
nek az emberek. 

– Azért jöttem tulajdonképpen ma ide – szólt Brown, aki 
más irányt akart adni a beszélgetésnek –, hogy átadjam ön-
nek Roberts és Rowson urak üzenetét. Mr. Roberts ugyan-
is… de ni csak, itt a lovam! – szakította félbe hirtelen önma-
gát, mert e pillanatban egy mulatt fiú az ajtó elé lovagolt, és 
leugrott a nyeregbıl. 

– Maradjon, kérem! – szólt Atkins, amikor látta, hogy 
vendége ki akar menni. – Dan majd elintézi. Vidd a lovat az 
istállóba! Etesd meg jól, aztán tedd le a szerszámokat ide a 
ház mellé – kiáltott oda a fiúnak –, s ha ezt elvégezted, ak-
kor… – de e szavaknál már kilépett hozzá, és sokkal halkab-
ban fejezte be a mondatot, úgyhogy Brown egy szót sem 
érthetett belıle. 

– Valami üzenetrıl kezdett beszélni? – kérdezte Atkins a 
vendéget, amikor visszajött, 

– Igen, igen – felelte Brown tétován, mintha szórakozott 
lenne –, Mr. Roberts akar hétfın reggel vagy délben a… a 



vejével önhöz látogatni, hogy a házat és a földeket szemügy-
re vegye, és arra kéri, várja meg, ha esetleg egy kissé késné-
nek is. 

– Helyes, nagyon helyes! – felelte Atkins. – Azt hiszem, 
meg fogunk egyezni. Holnap lesz a lakodalom? 

– Igen – felelte Brown halkan –, azt hiszem, holnap. 
– Bizonyára ön is jelen lesz az esküvın? 
– Ki… én? Nem. Valószínőleg nem. Összejövetelünk bi-

zonyára késı estig tart majd, s én utána Bowittsnál maradok. 
– Összejövetel? Holnap? Ezt úgy látszik, titokban ren-

dezték. Így szót sem hallottam róla. 
– Természetesen csak azokat értesítettük, akik rendcsiná-

lók – folytatta Brown, aki úgy érezte, ebben a pillanatban 
alkalom kínálkozik, hogy a szegény Wilson érdekében szól-
jon néhány szót. – De csodálkozom, hogy Wilson nem szólt 
egy szót sem errıl önöknek. 

– Mr. Wilson régen volt nálam utoljára – válaszolta 
Atkins, akire e név említése szemmel láthatóan kellemetle-
nül hatott. – Ezért nem tudok a dologról. De nem is fontos, 
nem vagyok rendcsináló, semmi kızöm az összejövetelhez. 

– Igaza van – szólt Brown, de nem akart még lemondani 
céljáról –, de azt akartam még mondani, hogy úgy látszik, 
Wilson végleg le akar telepedni a környéken. Alig hiszem, 
hogy ön nála jobb szomszédot kívánhatna magának. 

– Ön elfelejti, hogy én már nem is vagyok tulajdonkép-
pen otthon ezen a vidéken – válaszolta Atkins. 

Brown látta, hogy minden igyekezete hiábavaló, annál 
inkább, mert közben Atkinsné és Ellen is hazaérkezett a pi-
civel. Beszélgetésük most hétköznapi tárgyakra terelıdött: 
legelırıl, vadászatról, földméréseknél tapasztalható vissza-
élésekrıl, egy öt nappal ezelıtt történt újabb gyilkosságról 
beszélgettek. Végül is a kandallót díszítı cifra óra nyolcat 
ütött. Ekkor a csecsemı nyugtalankodni kezdett, egyre két-
ségbeesettebben sírt, s alig egy negyedóra alatt annyira beteg 



lett, hogy az asszonyok halálra rémülve szaladgáltak, és 
odahordták neki a ház minden gyógyszerét A mulatt fiút a 
szomszédasszonyhoz szalajtották, hátha valamelyik segíteni 
tudna a kis betegen. Az anya ırült módjára szaladgált föl s 
alá, s közben egyre a legkeserőbb szemrehányásokat tette 
Ellennek, amiért a gyermeket elhanyagolta, örülne, ha el-
pusztíthatná, csak hogy gondozásától megszabadulhasson. A 
szegény lány hiába bizonygatta ártatlanságát, hiába igyeke-
zett elhitetni az asszonnyal, hogy nagyon szereti a kicsit 
Atkinsné egyre csak kiabált és fenyegetızött 

Brown felháborodott, és elhatározta, hogy mindent meg-
tesz a szegény lány és Wilson érdekében, de jól tudta, hogy e 
percben minden szóval csak olajat öntene a tőzre. 

A zőrzavar tetıpontjára hágott. 
Ekkor hirtelen egy idegen férfihang kért bebocsátást, a 

kutyák eszeveszetten ugattak és vonítottak. A szél is viha-
rossá erısödött, s amikor az ajtót kinyitották, az asztalon álló 
gyertyát eloltotta. A ház sötétségbe borult 

– Hé, odabenn! Lehet itt szállást kapni éjszakára? – kiál-
totta valaki másodszor is. – Az ördög vinné a kutyákat! 
Hallgassatok már el, dögök! 

– Csend, Hektor! Hallgass, Deik! – üvöltötte Atkins, aki 
az ajtóhoz lépett – Ugorjon csak le! A fiú majd ügyel a lóra 
– fordult most az idegenhez. 

Ellen ezalatt azzal volt elfoglalva, hogy ismét világossá-
got gyújtson a szobában. Hamarosan világos lett annyira, 
hogy Brown szemügyre vehette a belépı férfit Alacsony 
ember volt, eleven, szürke szemő, szıke hajú, az arca tele 
szeplıvel. Gyapjú vadászing és -nadrág volt rajta, ócska 
nyeregzsákját, melyet a karján hozott, most a tőzhely köze-
lébe tette le. Tekintete nyugtalanul járt körül a szobában le-
vıkön, mintha nem tudta volna eldönteni, hogy a két férfi 
közül melyiket tekintse házigazdának. 

Atkinsné szemmel láthatóan bosszankodott az új vendég 



megjelenésén, mogorva képpel karjába kapta a beteg cse-
csemıt, bebugyolálta egy takaróba, parancsot adott Ellen-
nek, hogy gyertyával és tőzszerszámmal kövesse ıt a másik 
szobába, és ott azonnal gyújtson tüzet. A lány gyorsan telje-
sítette a parancsot, és minden jel arra mutatott, hogy a ház 
asszonya nem fog mutatkozni többé az este folyamán. 

– Borzalmasan fúj a szél odakint – szólt az idegen némi 
szünet után –, mintha gyökerestül akarná kiszaggatni a töl-
gyeket. 

– Igen, nem éppen csendes az idı odakint – szólt Atkins, 
és kémlelı tekintetet vetett vendégére. – Ön bizonyára mesz-
szirıl jött. 

– Nem. Nem nagyon. Mississippibıl. 
– Nyugat felé tart? 
– Igen. Fort Gibson felé. Mennyire van ide Fourche-la-

Fave? 
– Én a folyó partján lakom – felelte Atkins, és tekintete 

találkozott az idegenével. 
Brown a tőzhely mellett ült, és a parazsat piszkálta. 
– Ön több mérföldet lovagolt a folyóparton – szólt bele 

most a beszélgetésbe – de nem vette észre, mert a nádas na-
gyon széles és nagyon sőrő. 

– Gondoltam, hogy közel vagyok hozzá. Gyönyörő ná-
das, remek takarmányt adhat. Jó itt a legelı? 

– Nagyon jó – felelte Atkins, és tekintete ismét találko-
zott az idegenével, aki óvatosan méregette Brownt a szemé-
vel. Brown azonban egészen gondolataiba mélyedt, mintha 
törné a fejét valamin, ami már kihullott az emlékezetébıl. 

– Nagyon siettem – törte meg az idegen újra a csendet és 
a szél kiszárítja az embert. Kérhetnék-e egy korty vizet? 

– Hogyne, hogyne! – felelte Atkins, és felállt, hogy telje-
sítse vendége kérését. 

Brown most, mintha hirtelen eszébe jutott volna valami, 
a vendégre pillantott, aki szilárdan rászegezte tekintetét. Az 



idegen elkapta Brownról a szemét, és gyorsan Atkins félé 
fordult, kivette a csuprot a kezébıl, és hosszan ivott. 

– Hogy ez az úr vizet kért, nekem is eszembe jutott, 
hogy szomjas vagyok – szólt Brown, és most már egészen 
tisztán emlékezett a kísértetkunyhóban töltött éjszakájára, a 
beszélgetésre, melynek ott akaratlanul fültanúja volt, és 
mindent elkövetett, hogy észre ne vegyék rajta felismerését 

– Elég, uraim! – kiáltott most Atkins. – Úgy nyelik ezt a 
hideg löttyöt… Nem innánk inkább egy kis whiskyt? Hadd 
törjön utat, és aztán már a víz sem árthat. Íme, Mr. Brown – 
folytatta Atkins, és egy kis korsót meg három ónpoharat vett 
elı a szekrénybıl –, töltsön magának. De többet, kérem töb-
bet… Az alig egy csepp. És ön, uram… Hogy is hívják tu-
lajdonképpen? Az én nevem Atkins, ez pedig itt Mr. Brown. 

– Jones a nevem – válaszolt a vendég. – John Jones. 
Nem nehéz megjegyezni, ugye? Tehát a barátságunkra, Mr. 
Atkins! A barátságunkra, Mr. Brown! 

Atkins arcán gúnyos mosoly jelent meg, mert arra kellett 
gondolnia, hogy Jones éppen a rendcsinálók vezetıjével akar 
jó barátságban lenni. 

Ellen közben szalmazsákokat és takarókat helyezett el a 
földön. Atkins érdeklıdésére pedig közölte, hogy a kicsinek 
még mindig erıs fájdalmai vannak, bár senki sem tudja, mi 
baja van tulajdonképpen. 

– Otthagyhatod-e egy negyedórácskára? – kérdezte a 
gazda. 

– Aligha, Mr. Atkins… 
– Na jó. Tedd csak a fazekakat a tőzre – vágott közbe 

Atkins. – Gyorsan valami vacsorát kell készítened Mr. Jones 
számára! – Ezzel elhagyta a szobát. 

A lány hozzálátott az egyszerő vacsora elkészítéséhez. A 
két férfi szótlanul ült a tőznél. Brown gyönyörködött a lány 
karcsú alakjában, Jones gondolataiba mélyedve piszkálta a 
tüzet. Néha-néha türelmetlen pillantást vetett a tőzhely felett 



levı órára, aztán az ajtóra, melyen át Atkinst várta vissza. 
Végre belépett a házigazda. Ugyanakkor elkészült a va-

csora. De úgy látszott, Ellennek még több dolga is lesz, mert 
kint az ajtó elıtt több ló állt meg, nıi hangokat lehetett hal-
lani. Atkinsné éles hangon osztogatta a parancsokat Ellen-
nek. 

Brown még mindig a tőzhelynél ült. Atkins még egy 
gyertyát gyújtott és barátságosan így szólt hozzá: 

– Ón fáradtnak látszik, Mr. Brown. Itt van a gyertyája, s 
ha le akar feküdni, megmutatom az ágyát. 

– Köszönöm. Kérem, ne fáradjon miattam – szólt a fia-
talember –, várhatok még, nem vagyok álmos. 

– Fenn van az ágya – felelt Atkins –, ott senki sem fogja 
zavarni, s reggel, amilyen korán csak tetszik, indulhat 
Bowittshoz. 

– Hallom, asszonyok érkeztek… 
– Sajnos – sóhajtott a farmer. – Bár adná a jóisten, hogy 

szegény csöppség megkönnyebbüljön, különben halálra kí-
nozzák a fecsegésükkel. Tehát ha… 

– Igen, talán mégis jobb, ha lefekszem. Tehát jó éjszakát, 
uraim. Mr. Jones is fel fog jönni késıbb? 

– Csak egy ágy van odafenn. Mr. Jonest kénytelen va-
gyok arra kérni, hogy idelent… 

– Miattam aztán igazán ne csináljanak gondot maguk-
nak! – kiáltotta Jones. – Jó éjt! Ha holnap nem indul túl ko-
rán, még lesz szerencsém önhöz az úton, bár nem tudom, 
merre… 

– Felfelé. Nem, nem indulok nagyon korán – válaszolta 
Brown. – Tehát viszontlátásra holnap! 

Még kedvesen jó éjszakát intett Ellennek, aztán eltőnt a 
ház felsı részében, ami tulajdonképpen úgy jött létre, hogy a 
tetıgerendákon deszkát fektettek keresztbe. Alig hagyta el 
Ellen is a szobát, Atkins felállt, eloltotta a gyertyát, úgyhogy 
csak a hamvadó tőz világított. Intett a vendégnek, hogy kö-



vesse. 
– Küldte valaki? – kérdezte súgva, amikor a háztól már 

elég messzire voltak. 
– Igen. Lovakat hoztam. 
– Hol vannak? 
– A patak kanyarodójánál. 
– A vízben? 
– Természetesen. Gondoskodjék az állatok elhelyezésé-

rıl, máris hozom ıket – ezzel elfordult Atkinstıl, és egy pil-
lanat alatt eltőnt a sötétben. Atkins visszatért a házhoz, kö-
rüljárta, átment a kis udvaron, aztán ı is eltőnt a sötét éjsza-
kában. 

Brown gyanúja egyre erısödött, amint a deszka résein 
meglátta, hogy a két ember elhagyja a házat. Sokáig nem 
tudta elhatározni, hogy kövesse-e ıket De mit tehetett volna 
egyedül és fegyvertelenül ellenük? Ezzel csak tudomásukra 
hozta volna, hogy le vannak leplezve, és minden további 
lépést lehetetlenné tett volna. Fekve maradt tehát, és végig-
gondolta a nap eseményeit 

Ellen ártatlanul elárulta neki Cotton hollétét. Itt kell rej-
tızködnie valahol a környéken. Kik laknak a szomszédság-
ban, Wilson?… Nála biztosan nincsen. Pelter?… A rendcsi-
nálókhoz tartozik. Johnson?… Lehetséges. Johnson és 
Cotton, ez a kettı minden bizonnyal egy gyékényen árul. De 
ketten kevesen lettek volna a dologhoz. Kik a többiek? Va-
jon volt-e köze Johnsonnak vagy Cottonnak a gyilkosságok-
hoz? 

A sok töprengéstıl végül összezavarodtak a gondolatai, 
különbözı alakok, helyek, melyeket látott, vad és tarka ké-
pekké folytak össze, végül aztán eltőntek a nyugtalan álom-
képek, és békésen elaludt. 



23. FEJEZET 
 

A bőnszövetkezet – Váratlan vendégek 
Új tervek 

 
Johnson egy kis fakunyhóban tanyázott az erdı kellıs köze-
pén. A házat alig egy éve vásárolta egy vadásztól; húsz dol-
lárt, egy gyapjútakarót meg egy kést adott érte. Ritkán lakott 
benne s minthogy elég nehezen lehetett ráakadni a házra az 
erdıben, ritkán tévedt arra valaki, így Johnson teljesen ma-
gányosan és háborítatlanul élhetett A szomszédságban lakók 
közül csak Atkinsszel és ennek mulatt szolgájával tartott 
kapcsolatot. A fiú be volt avatva gazdája titkaiba, és gyakran 
vitt üzeneteket Atkins és Johnson között. 

A magányos kunyhó éppen nem volt elhagyott ezen az 
estén. A kandallóban vidáman pattogott a tőz, fölötte vasrú-
don egy fazék függött, a tőz közelében pedig ott ült Johnson 
és Cotton, élénk beszélgetésbe merülve, és szemmel látható-
an alig várták, hogy a víz fölforrjon a fazékban. 

– Már gyöngyözik, Johnson – szólt végre a goromba 
Cotton türelmetlenül –, siess, még meg akarom inni! Igye-
keznem kell, mert különben lehet, hogy nem találom Atkinst 
otthon. 

– Várj még egy kicsit – válaszolta a másik –, gyönge lesz 
nagyon, ha nem forr rendesen a víz. De várj!… 

– A mindenségit! De meleg! – kiáltott fel Cotton, amint 
a bádogpoharat a szájához emelte. – Ebben a bádogpohárban 
nem is fog kihőlni… 

– Ja, arról nem tehetünk – nevetett Johnson. – Üveg vagy 
porcelán itt nincs… Az ördögbe is! Ki jön? 

– Hol? – kiáltotta Cotton izgatottan, és egyetlen ugrással 
a létrára ugrott, mely a kunyhó felsı részébe vezetett. 

– Maradj már! – szólt Johnson, aki egy hasadékhoz lé-
pett és kinézett. – Ez Dan, Atkins mulattja. 

– Mi az ördögöt akar? – kérdezte Cotton. 



– Majd kiderül – felelte Johnson, és kinyitotta az ajtót. – 
No, Dan, mi újság? 

– Mr. Cotton maradjon itt – válaszolta a fiú. Mr. Brown 
van odaát, ott is fog aludni. 

– Brown? – bosszankodott Cotton. – Mi szél hozhatta ezt 
éppen ma erre? Fontos volna, hogy Atkinsszel beszéljek… 

– Holnap rendcsináló győlés lesz Bowittsnál – folytatta a 
mulatt. 

– Győlés? Hogy pusztulnának el, valahányan csak van-
nak! – dühöngött Cotton. 

– Üzent a gazdád még valamit? – kérdezte Johnson. 
– Nem uram. Mást nem. Holnap korán reggel átjön. 
– Mondd meg hát neki, hogy várjuk, hallod? – ripakodott 

rá Johnson. – Na, nesze, igyál, aztán eredj a pokolba! 
– Köszönöm – morgott Dan, és egyetlen hajtásra kiitta a 

forró italt, egy biccentéssel elbúcsúzott tılük, és a következı 
pillanatban már el is tőnt a sőrőben. 

– No, legalább nyugtom lesz ma este – dörmögte Cotton, 
és kényelmesen letelepedett. – De ez a Brown… Rendcsiná-
ló győlés! Hogy dögölnének meg ezek a… 

Szavait közeledı lódobogás szakította félbe, és egy ug-
rással ismét a létrán termett, hogy szükség esetén elbújhas-
son. 

– Rowson! – kiáltotta meglepetve Johnson, aki utánané-
zett, ki jöhet ilyen váratlanul. Cotton visszatért a tőzhöz, 
Johnson pedig ajtót nyitott. Rowson már éppen dörömbölni 
kezdett az ajtón, úgy látszott, nagyon sietıs neki. 

– De türelmetlen vagy! – szólt nevetve Cotton, mikor a 
lelkész végre belépett. 

– Sietnem kell – felelte Rowson ingerülten. – Az indián 
visszatért. 

– Ne izgulj annyira – vigyorgott gonosz képpel Johnson 
–, a nyomok rég eltőntek, nélkülük pedig semmit sem tud 
kezdeni az a rézbırő gazember. 



– De ez még nem minden – folytatta dühösen a lelkész. – 
Holnap rendcsináló győlés lesz és él ezen a vidéken néhány 
gyanús ember, akiket el akarnak csípni, és ki akarnak vallat-
ni. Hát ehhez mit szóltok? 

– Ördög és pokol! – kiáltotta Johnson. – Akkor, azt hi-
szem, egy kis levegıváltozás nekem se tenne rosszat. Bizo-
nyára ide jönnek legelıször. Csak azt nem értem, miért ép-
pen te izgatod magad ezért? Téged nem gyanúsít senki. 

– Engem csak az indián aggaszt – szólt Rowson. – Csak 
tudnám, hogyan lehetne észrevétlenül eltenni láb alól! 

– Nem könnyő dolog – szólt Cotton elgondolkozva –, de 
meg lehet próbálni… 

– Mit érnénk vele? – szólt közte Johnson dühösen. – Ép-
pen elég vér folyt már, legjobb lenne eltőnni innen, mielıtt 
még ránk zúdul a zivatar. 

– Azt hiszem; túlságosan sötétnek látjátok a helyzetet – 
szólt bele Cotton is a beszélgetésbe. – Ha nekem olyan jó 
hírem volna a környéken, mint neked, Rowson, jól ki tud-
nám használni. Ha meg mégis annyira félsz, miért nısülsz 
meg? 

– Már nem léphetek vissza. Ez gyanút keltene – felelte 
lelkész. – De ha mindezt már ma reggel tudtam volna… Még 
lehetett volna segíteni a dolgon. Egye meg a fene, ha meg-
házasodom, az asszonynak követnie kell, bárhova megyek 
is, és azt hiszem, ez rövidesen meg is történik. Öreg nagyné-
némtıl éppen a napokban kaptam levelet Memphisbıl. Még 
egyszer látni szeretne, mielıtt meghal. Ez a levél jó ürügy 
lesz, s ha egyszer sikerült meglépnem innen, beszélhetnek, 
amit csak akarnak… Csak az indián… csak ez a rézbırő ör-
dög aggaszt engem… 

– Hagyd már azt a nyomorult indiánt! – szólt mérgesen 
Johnson. – Nem tıle, a rendcsinálóktól kell nekünk félnünk. 
Mit gondolsz, Rowson, részt tudsz venni a győlésükön? 

– Remélem. Egyelıre nincs semmi okuk kételkedni ben-



nem. Nem lehet semmi kifogásuk az ellen, hogy itt legyek. 
Mindenesetre megpróbálom. 

– Helyes – folytatta Johnson –, így hát egyelıre semmi 
okunk az aggodalomra. Te mindenrıl értesülsz, így nekünk 
sem kell tartanunk, hogy rajtunk ütnek. 

– Atkins birtokát nem merem megvenni – szólt Rowson. 
– Az ördög nem alszik. Csúnyán megjárhatnám. 

– Attól függ – felelte Johnson –, hogy állsz pénz dolgá-
ban. Ha csak úgy a mellényzsebedbıl kifizetnéd a hétszáz 
dollárt, már ezzel a vétellel sok fecsegıt elhallgattatnál, akik 
esetleg egyébként gyanúba foghatnának. 

– Igazad van! – szólt Rowson hirtelen elhatározva ma-
gát. – Megveszem a birtokot, mégpedig mindjárt hétfın. Má-
tól fogva pedig távol tartom magam minden új vállalkozás-
tól. Megpróbálok végre becsületes emberként élni és nyu-
godtan aludni. 

– Éppen ideje – nevetett Cotton gúnyosan. – De én azt a 
tanácsot adnám a lelkész úrnak, hogy ifjú nejével költözzék 
a szigetre… Az remek hely volna egy misszionárius számá-
ra. 

Rowson elkomorodva fordult el. Most Johnson vette fel 
a beszélgetés fonalát: 

– Ha már Cotton éppen a szigetet említi, jó volna, ha va-
lami közelebbit hallanánk róla. Csak annyit tudok, hogy a 
Mississippiben van, de még nem voltam ott soha, pedig már 
kétszer is szállítottam nekik lovakat A gazfickók, akik átvet-
ték a szállítmányt, nagyon titkolóztak, nem tudtam kiszedni 
semmit belılük. 

– Engem is otthagytak Westonnal a parton – szólt Cotton 
–, be nem eresztettek volna a csónakba a világ minden kin-
cséért se. Jó két órát kellett várakoznunk, míg végre vissza-
jöttek a pénzzel. Ha a rendcsinálók a nyomunkban lettek 
volna, minden bizonnyal hurokra kerülünk. 

– Figyeljetek hát ide – szólt suttogva Rowson, mintha at-



tól tartott volna, hogy valaki kihallgatja ıket. – A szigetet 
ismeritek… legalábbis az oda vezetı utat Lejjebb van egy 
másik is, tele titkos rejtekhelyekkel, hogy ha esetleg megtá-
madnák vagy meglepnék a felsı sziget lakóit, legyen hova 
menekülniük. Azelıtt Mowell parancsnoksága alatt álltak, 
de ı most a philadelphiai fegyházban van. Jelenleg a sziget 
egyik lakója a parancsnok, a neve… a neve titok. Megesküd-
tem, hogy ki sem ejtem a számon. 

– Egy jól szervezett rablóbanda? – kérdezte Cotton. 
– Igen, és ami a legfontosabb, leleplezéstıl szinte nem is 

kell tartaniuk, mert mindenki, akivel kapcsolatban állanak, 
teljesen a kezükben van, és az árulásból semmi haszna sem 
származna. 

– És hogyan bonyolítják üzleteiket, hogy teljesen a hát-
térben tudnak maradni? 

– Összeköttetéseik leginkább a Mississippitıl távolabb 
esı területekkel vannak, ezért kellenek nekik a lovaink. 

– Minden nagyobb városban vannak ügynökeik, akik 
megtudják, milyen hajók tartanak a folyón lefelé, s milyen 
áruval vannak megrakva. Ha a hajó olyasmit szállít, amit a 
déli államokban hamar és jó áron el lehet adni, az ügynökök 
elszegıdnek a hajóra kormányosnak vagy evezıslegénynek, 
aztán kimódolják, hogy a hajó éjszaka a sziget partján zá-
tonyra fusson. A megbeszélt jelre aztán megjelennek a szi-
getlakók, rajtaütnek a hajón, a legénységet elteszik láb alól. 

– Ördög és pokol! – kiáltott Cotton. – Most már értem, 
miért visz a Mississippi annyi hullát! 

– Igen, remekül értik a mesterségüket – szólt Rowson –, 
de elég véres üzlet ez, nekem nem volna kedvem hozzá. 

– Nem, nem. Nekem se! – szólt Cotton borzadva. – Va-
lóságos mészárlás. És ha asszonyok is vannak a hajókon? 

– A fiatalját megtartják maguknak, nagyon vigyáznak rá-
juk, nem szabad a sziget belsejébıl elmozdulniuk. 

– Nem ölik meg ıket? – kérdezte Johnson. 



– Mit tudom én, mit csinálnak velük – válaszolta 
Rowson. – Az a fontos, hogy végszükségben mindig számít-
hatunk a szigetre. 

– Ki tudja – szólt Cotton –, nem szorulunk-e rájuk hama-
rosan? 

– De attól a perctıl – mondta Rowson –, hogy a szigetre 
tettétek a lábatokat, menthetetlenül a szigethez tartoztok. 
Visszaút nincs többé! 

– Voltál már ott? – kérdezte Johnson. 
– Nem, még soha – felelte röviden a lelkész. – De hol le-

het Weston? Nem volna jobb, ha ıt is értesítenénk a veszély-
rıl? 

– Atkins küldte el a felsı településekre – szólt Johnson. 
– Holnap idejön. 

– Na jó – zárta le a beszélgetést ásítozva Cotton. – Fáradt 
vagyok, lefekszem. 

Szarvasbırt meg egy ócska gyapjútakarót vett elı a sa-
rokból, lefeküdt a kemény padlóra, és néhány pillanat múlva 
már aludt is. 

Johnson és Rowson némán ültek egymás mellett, és a 
tőzbe bámultak. Mindkettınek lehetett még valami monda-
nivalója, de egyik se akart belekezdeni. Végül is Johnson 
törte meg a csendet: 

– Mit gondolsz, rájöttek már? 
– Nem hiszem – felelte halkan a lelkész. – Nem. De azt 

hiszem, hamarosan rájönnek. 
– Hogyan? 
– Attól tartok, hogy az indián gyanút fogott Úgy nézett 

ma rám, mintha mindent tudna. 
– Neked van okod rá, hogy az indiántól tarts – suttogta 

Johnson. – Mindent tudok, úgy cselekedtél, ahogy kellett, 
magam sem tettem volna mást De remélem, a nyomokat el-
tüntetted. 

– Fölösleges kérdés… A ruháimat még éjjel kimostam, 



bár eléggé nehezemre esett a sérült karommal. A lyukat, 
amelyet a kis boszorkány tomahawkja szakított a ruhámon, 
befoltoztam, a késemet pedig egy hétre elástam. 

– Mi van a másik késsel? Megtaláltad? 
– Nem – súgta Rowson –, az a kis kés Roberts kezébe 

került. Saját szememmel láttam. Meg is kérdezte, láttam-e 
már. Majdnem elárultam magam. 

– Az Arkansas mentén egy fickótól ezer dollárt vettek el 
– szólt Johnson most, éles pillantást vetve a lelkészre –, te 
éppen azon a vidéken jártál akkor. Nem hallottál róla vala-
mit? 

– Ne beszélj ostobaságokat! Azt hiszed, minden rablásról 
tudok? Törıdj a magad dolgával, és hagyj ki engem a játék-
ból. Biztos vagy abban, hogy Weston tartja a száját? Nem 
kellett volna ıt egészen a szigetig küldeni. 

– Weston megbízható fickó – válaszolta Johnson. – Per-
sze, ki lát az emberek szívébe?… S te holnap valóban meg-
nısülsz? 

– Igen, de sajnos, nem a legkellemesebb körülmények 
között, mégis ez a legjobb, amit tehetek. Ha meg kitudódik a 
dolog, akkor az lesz a legkevesebb, hogy megfeledkezem az 
asszonyról. 

– Tettél elıkészületeket otthon, ha netalán menekülnöd 
kellene? 

– Ismersz. Mindig elırelátó voltam – felelte Rowson. – 
A ház mögött a nádasban van elrejtve egy kenu, benne egy 
táska a legszükségesebb holmival… fegyvereim is rendben 
vannak. A titkos utat meg, azt hiszem, ismered. 

– Hány embert bír meg a kenu? 
– Négyet… Szükségbıl ötöt is. Három evezıvel hat óra 

alatt elérjük Arkansast 
– Rendben van! Nagyon elırelátó vagy. Bár ne lenne 

szükségünk rá! Ha most kicsúszunk a rendcsinálók kezébıl, 
nem kell többé tartanunk tılük. De késıre jár, feküdjünk le. 



Ott a matrac, heveredj rá, én kimegyek… a lovak után né-
zek. 

Rowson nagyon fáradt volt, örömmel engedelmeskedett 
Johnsonnak, rövidesen már csak a két alvó nehéz lélegzését 
lehetett hallani a szobában- 

Kint néma, mozdulatlan éjszaka. 
Egyszerre az ablak elıtt bagolyhuhogás hallatszott. Az-

tán még egyszer, sıt harmadszor is. Johnson feltápászkodik, 
és az ajtóhoz megy. 

– Mit mászkálsz itt? – kérdi Rowson, akibe Johnson be-
lebotlott a sötétben. 

– Nem hallod a baglyot? 
– Na és? Csak nem akarsz késı éjjel éppen bagolyra va-

dászni? 
– Pszt! – pisszegett Johnson, és negyedszer is megszólalt 

a bagoly. – Ez Atkins! Mit kereshet itt éjnek idején?… Gye-
re csak, gyere – szólt a küszöbrıl –, csak jó barátok vannak 
itt. 

– Jó estét, Johnson! – szólt Atkins, amint az ajtóhoz ért. 
– Késıi vendégek, nemde? 

– Vendégek? Ki van veled? 
– Egy barátom, aki lovakat szállít. Szeretne megismer-

kedni veletek. De mondd már: kik vannak nálad? 
– Cotton és Rowson. 
– Rowson? – kérdezte a sötét köpenyébe burkolózó alak. 

– Ki hitte volna, hogy még ma éjjel régi ismerıssel találko-
zom! 

– Régi ismerıs? – dörmögött a lelkész odabenn. – Ki le-
het az? – Aztán amint közelebb lépett, és az idegent megpil-
lantotta, hirtelen támadt örömmel ragadta meg a kezét. – Jól 
látnak szemeim? Hokker, te vagy az? Mi az ördög hozott 
újra Arkansasba? Talán égni kezdett a talaj Missouriban a 
lábad alatt? 

– Mindenekelıtt semmi Hokker! – válaszolta az idegen 



nevetve. – A nevem Jones, el ne feledd, különösen ha valaki 
meg találná kérdezni. 

– Jó, jó – hagyta rá Rowson –, nekem aztán mindegy. De 
mondd csak: hogy kerülsz ide? 

A beszélgetésbıl kiderült aztán, hogy Jones a régi idık-
ben igen kedves cimborája volt Rowsonnak, elmondta, hogy 
Missourit, „néhány félreértés miatt” kellett elhagynia, és 
székhelyét nyugatabbra tette át. Csak arrafelé lehet fehérek-
kel és indiánokkal egyszerre „kereskedelmi összeköttetésben 
állni”. Jelenleg éppen egy bizonyos „üzlet” miatt jött erre a 
vidékre, és most néhány napot itt szándékozik tölteni. 

Rowson különös figyelemmel hallgatta régi barátja elbe-
szélését, közbe-közbe helyeslıen intett fejével. Most, hogy 
befejezte, kezét nyújtotta feléje, és így szólt: 

– Akarsz-e közénk állni? Mert ha van kedved szerepet 
vállalni ebben a vígjátékban, amit éppen most adunk elı, 
szívesen beveszünk. Már holnap reggel felléphetsz. 

– Eddig sem tétlenkedtem – szólt Jones mosolyogva. – 
Azt hiszem, nem vagyok alkalmatlan az efféle szerepre. Itt a 
kezem, ha hasznomat vehetitek, csak mondjátok meg, mit 
tegyek, 

– Mindjárt megmondom – felélt Rowson kezeit dörzsöl-
ve. – Holnap rendcsináló győlés lesz. Te részt veszel a győ-
lésen. 

– Én? No, erre nem számítottam – szólt Jones meglepve. 
– Pedig részt kell venned – folytatta Rowson, nem zavar-

tatva magát, Az itteniek közül nem ismer senki. Holnap reg-
gel bemutatlak Brownnak, azt mondom, hogy egy missouri-
beli rendcsináló vagy, és azért jöttél, hogy felvedd a kapcso-
latot az itteniekkel, hogy így a két állam egyesült erıvel több 
sikert érhessen el. 

– Remek! – ujjongott Atkins, – Ez igazán pompás terv! 
– Jó, jó – szólt elgondolkozva Jones –, de hát elhiszi-e 

majd Brown ezt a sok hazugságot? Ma este már találkoztam 



vele. Persze egy szót sem szóltam a missouribeli rendcsiná-
lókról. 

– Mert még nem tudtad, hogy ı is az – szólt Johnson –, s 
ilyesmit nem lehet bárki orrára kötni. Egyébként én már hal-
lottam arról, hogy Brownék kapcsolatot keresnek a szom-
széd államokkal, így bizonyára nagyon megörülnek neked. 

– Tehát kémkedjek? – nevetett Jones maga elé, – Oda-
dobtok a rendcsinálók közé, hogy hallgassam ki ıket? Nem 
rossz! Szórakoztató kaland. 

– Vállalod? – kérdezte Rowson. 
– Természetesen – válaszolta Jones. 
– Ha holnap valami fontosat határoznának – szólt 

Rowson elgondolkozva –, Jones mindenesetre menjen el 
Atkinshez, ı elküldheti ide a mulattot a hírrel. Nekem hol-
nap reggel fontos elintéznivalóim vannak, és estére 
Robertsnél kell lennem. Vasárnap reggel kilenckor azonban 
itt leszek a kereszttel jelölt tölgyfánál. Te, Atkins, ismered 



ezt a fát Én mindenképpen ott leszek, küldjétek oda Dant 
feltétlenül, mert lehet, hogy nekem lesz üzennivalóm. 

– Megállapodtunk! – felelte Atkins. – Gyere, Jones, ne-
hogy otthon feltőnjön a távollétünk. Tele van a ház vénasz-
szonnyal a beteg kicsi miatt… 

– Ne eresszétek el Brownt reggel addig, míg oda nem 
érek – figyelmeztette ıket Rowson még egyszer. 

– Jó, jó, de ne gyere nagyon késın. 
Halkan jó éjszakát kívántak egymásnak. Atkins és Jones 

eltőntek a sötétben, a többiek pedig újra lefeküdtek aludni, 
hogy ha lehet, pótolják a késıi vendégek miatt elszalasztott 
álmot. Cotton bosszúsan dörmögött magában: 

„Ha valaki még egyszer fölver, annak, istenemre, kiteke-
rem a nyakát!” 

A következı percben mindhárman elaludtak. 
 
 

24. FEJEZET 
 

Bevándorló család – Az új rendcsináló saját 
csapdájába esik 

 
A heves vihar reggelre elcsendesedett. Amikor a nap elsı 
sugarai megjelentek a dombtetık felett, mély csend honolt a 
vidéken, csak az erdı fái susogtak halkan. A kakasok elku-
korékolták már a hajnalt, s most önérzetesen sétáltak az ud-
varokon, mint akik híven teljesítették kötelességüket. A kis 
faházikók kéményeibıl egyenesen fölfelé, a gyönyörő kék 
égre szállt a füst 

Az erdın keresztül egyetlen lovas ügetett ebben a szép 
reggelben, maga mögött hagyva a telepet. Cook volt az, aki 
korán kelt, hogy a győlésbıl el ne késsen. Vidám dalt fütyö-
részve, gondtalanul lovagolt, de hirtelen meglepetve rántotta 
meg a kantárszárat. Mi volt az? Mintha az állat is meghök-
kent volna, mert hegyezte a füleit, és kitartóan ugyanarra a 



helyre nézett. Hárommérföldnyi körzetben egyetlen ház sem 
volt, és mégis itt az erdı közepén kakaskukorékolást hallani! 
Ez lepte meg Cookot annyira. 

„Csak nem tévedtem el? – morogta magában. – Hiszen 
minden bokrot, minden csapást ismerek az erdıben. Új tele-
pesek talán? De itt? Ez lehetetlen! Hiszen ezek keréknyom-
ok, az esı egy kicsit elmosta ugyan ıket. Bevándorlók lehet-
nek” – s ezzel megsarkantyúzta a lovát 

Néhány perc múlva egy kis dombról megpillantotta ıket 
Két ponyvás kocsijuk volt, elıttük igásökrök állottak kette-
sével befogva. Egy nyolc-kilenc éves szıke fiúcska etette 
ıket kukoricával. Arrébb öt ló legelészett, elsı lábaikon bék-
lyó, nyakukon csengı. A család nyilván a kocsikban, ponyva 
alatt töltötte az éjszakát, mert sem sátruk, sem kunyhójuk 
nem volt, az meg nem valószínő, hogy a zivatarban szabad 
ég alatt aludtak. Éppen reggelizni készültek a földön: gyap-
jútakarókat terítettek le, hogy ráüljenek. A kis család a már 
említett kisfiún kívül a férfiból és az asszonyból, két serdülı 
lányból, egy tizennyolc és egy huszonkét év körüli fiúból 
állott. 

– Jó reggelt – szólt Cook barátságosan s mintegy tíz lé-
pés távolságban leugrott a lováról. – Jó reggelt és jó étvá-
gyat! 

– Köszönjük – felelte a farmer –, tarts velünk, ha még 
nem reggeliztél. Hozz csak egy poharat, Anna! De gyorsan 
ám! 

– Nagyon kedves – szólt Cook, és minden további nélkül 
melléjük telepedett –, igazán nem gondoltam, hogy itt az 
erdıben ilyen jó társaságra és ilyen pompás reggelire találok. 
Honnan jöttök? 

– Tennessee-bıl. 
– És hova? 
– Franklin körzetbe, az Ozark-hegyek lábához. 
– Kiválasztottatok már ott valami helyet? 



– Nem, de azért majd csak találunk. A testvérem lakik 
arra. 

– Erre mifelénk sem rossz a föld. 
– Tudom, tudom. De a fourche-la-fave-iak nagyon oda-

vannak a lópecsenyéért. 
– Hahaha! – nevetett Cook. – Olyan rosszul még nem ál-

lunk, bár az igazat megvallva, elég sok disznóság történik 
errefelé. Éppen most megyek a rendcsináló győlésre, elejét 
kell vennünk végre a lopásoknak! Remélem, ezentúl nem-
csak akkor emlegetik majd Arkansast, ha lótolvajokról esik 
szó. 

– Az jó volna! Hanem most, bármerre jár az ember, min-
denütt remek történeteket hall rólatok. Mondhatom, jó hír-
étek van mindenfelé! 

– Az emberek sokat fecsegnek. Talán a fele se igaz – 
szólt Cook. – Igaz, hogy van egypár gazfickó a környéken, 
de majd elbánunk velük. Nem akarsz eljönni a győlésre? Ma 
úgyis szombat van, és holnap biztosan nem utaztok tovább. 

– Miért ne? Mert vasárnap lesz? Ó, az minket nem tart 
vissza, ki kell használnunk a jó idıt. 

– Igazad van, de arra gondoltam, hogy érdekelnének a 
mi rendcsináló törvényeink. 

– Valóban érdekelnek. Öt évvel ezelıtt mi is rákénysze-
rültünk, hogy összefogjunk a gazemberek ellen. Annyira 
elharapóztak a rablások, a tolvajok valóságos bandát szer-
veztek, de amikor erélyesen felléptünk ellenük, odébbálltak. 
Egyébként az Arkansas túlsó partján sincsen biztonságban az 
ember. Éppen a múlt héten, amikor a folyóparton felfelé 
igyekeztünk, öltek meg és raboltak ki egy farmert, aki disz-
nókat adott el, és hazafelé tartott. 

– Hallottam róla. Nem kapták még el a tettest? 
– Nem – csapott az öreg mérgesen a rögtönzött asztalra –

, de csak kerülne ismét a szemem elé, becsületemre foga-
dom, nem látná meg még egyszer a lenyugvó napot! 



– Hát ismered? 
– Nem ismerem, de láttam. Biztosan tudom, hogy az 

volt, más nem is lehetett. Kocsink az úton haladt, Neddel, az 
idısebbik fiammal éppen letértünk az útról, puska a vállun-
kon, reméltük, hogy valami vadra akadunk az erdıben. Egy-
szerre egy kis tóhoz értünk, Ned az egyik parton, én a mási-
kon mentem, nemsokára egy keskeny ösvényre találtunk, 
mely visszavezetett az útra. Ekkor a bokrokból zajt hallot-
tunk, azt hittem, szarvasok vagy túzokcsapat, és óvatosan 
egy széles fatörzs mögé bújtam. Rövidesen két lovas csörte-
tett elı, fejükön széles karimájú fekete kalap. Hevesén vitat-
koztak, és éppen az orrom elıtt lovagoltak el, anélkül, hogy 
észrevettek volna. Hamarosan eltőntek a szemem elıl, de 
alig mentem tovább száz lépést, egyszerre puskalövést hal-
lottam abból az irányból, amerre eltőntek. Elıször azt hit-
tem, Ned lıtt, mert a lovasoknál nem láttam fegyvert, ezért 
jelt adtam a fiúnak, mert kíváncsi voltam, milyen vadat ejtett 
el. Ned azonban megbeszélt jelünkkel válaszolt, így megtud-
tam, hogy ı bizony még a puskáját sem sütötte el. Arra gon-
doltam tehát, hogy még valaki cserkészett a környéken, és 
ebben meg is nyugodtam. Ez késı délután történt, este aztán 
emberekkel találkoztunk az úton, akik elbeszélték, milyen 
iszonyú gyilkosság és rablás történt. Amint ezt meghallot-
tam, azonnal lóra ugrottam, hogy megnézzem a halottat. Va-
lóban az egyik lovas volt, mégpedig az öregebbik. Bizonyára 
a másik volt a gyilkos. Amennyire emlékeztem rá, leírtam a 
külsejét, de a jelenlevık közül senki sem ismerte. Hiába 
idıztünk még két napig arrafelé, a tettes nyomtalanul eltőnt. 
A halott zsebében állítólag ezer dollár lehetett, mert az em-
berek tudták, körülbelül hány disznót adott el. Természete-
sen a pénz is nyomtalanul eltőnt 

– Igen – szólt Cook –, mifelénk is ilyen dolgok történ-
nek, de reméljük, most már hamarosan széttapossuk a kígyó 
fejét. A túlparton lakók se tétlenkedjenek, ki kell irtani egy-



tıl egyig a gonosztevıket. De merre akartok továbbmenni? 
– Nem is tudom… Merre van a legközelebbi ház? 
– A legközelebbi ház Wilsoné – felelte Cook –, a követ-

kezı Wilsonétól másfél mérföldnyire Atkinsé. Wilson házá-
nál könnyőszerrel átkelhettek a folyón. 

– Wilsonnak hívják a révészt? 
– Nem. A ház Wilsoné, a révészt Curnealesnak hívják. 
– Helyes. Köszönöm az útbaigazítást, megfogadom a ta-

nácsokat. Ha valaha mifelénk járnál, keresd csak az öreg 
Stevensont, szívesen látlak vendégül. 

– Köszönöm öreg – mondta Cook, felkelt, lovához ment, 
megigazította rajta a nyerget –, de most már itt az ideje, 
hogy induljak. Nem akarok elkésni. 

Egyenként kezet szorított a család minden tagjával, még 
a kisfiúval is, aztán megsarkantyúzta a lovát, és eltőnt az 
erdıben. 

Egyórai lovaglás után megérkezett Atkinshez, ahol nagy 
csodálkozására még ott találta Brownt, pedig azt hitte, hogy 
az legalábbis úton van már, s íme, a fiatalember felnyergelt 
lova mellett a ház elıtt állt, és barátságosan beszélgetett az 
idegennel, akit Rowson mint régi jó barátját mutatta be neki. 

– Halló, Cook! – szólt barátságosan, midın Cook belo-
vagolt. – Ez remek, hogy te is itt vagy, legalább együtt me-
hetünk! 

– Jó reggelt, jó reggelt! – köszönt Cook. – De azt hittem, 
hogy te már elindultál. 

– Abban én vagyok a hibás – szólt Atkins –, vagy inkább 
a feleségem, mert kissé megkésett a reggelivel. Beteg a kis-
gyerek… 

– No de még nem késtünk el – mondta Brown, aztán a 
lelkészhez fordult, aki éppen a mulattnak adta át a lovát, és 
megkérdezte tıle: – Ön nem jön velünk, Mr. Rowson? Azt 
hittem, azért jött ide. 

– Nagyon szerettem volna részt venni a győlésen – felel-



te Rowson –, de elintézendı ügyeim éppen ma megakadá-
lyoznak ebben. Holnap lesz az esküvım, beláthatják uraim, 
sok elintéznivalóm van még. 

– Természetesen – bólintott Brown. – Ez az úr azonban 
rendcsináló, mint ön mondja, ugye? Tegnap este egy szóval 
sem említette. 

– Meg kell értenie – felelte Jones –, ha meggondolja, 
hogy teljesen ismeretlen emberek között voltam, miután 
azonban Mr. Rowsonban egyik régi jó barátomra ismertem, 
azt hiszem, ezen a vidéken töltök néhány napot. Nagyon 
örülnék, ha részt vehetnék a győlésen, annál is inkább, mert 
talán lehetıség nyílik arra, hogy az önök szövetsége a mi 
északi egyesülésünkkel összefogjon. Így azt hiszem, több 
eredményt érnénk el. 

– Tökéletesen igaza van – szólt Brown, merın Jonesre 
szegezve szemét –, azt kívánja tehát, hogy bemutassam a 
rendcsinálóknak? 

– Erre szeretném kérni, igazán nagyon lekötelezne. 
– Én is hálás lennék önnek a barátom nevében – szakítot-

ta Jonest Rowson félbe –, és amíg új háztartásommal rendbe 
nem jövök, meg szeretném kérni Mr. Atkinst, adjon szállást 
a barátomnak, és lássa el, amíg én… 

– Ne aggódjék, Mr. Rowson – szólt Brown mosolyogva 
–, nem hiszem, hogy Mr. Jones sokáig tartózkodik majd 
ezen a vidéken… Nem hiszem, hogy Fourche-la-Fave meg-
tetszene neki. 

– Ó, nem vagyok nagyigényő – felelte Jones nyájasan. – 
De azt hiszem, indulnunk kellene. Még el találunk késni. 

– Mr. Jones lovát! – kiáltotta Atkins a mulatt fiúnak, aki 
az ajtónál bámészkodott. 

– Hallod-e, Brown, ennek az alaknak a képe nem tetszik 
nekem – súgta Cook a barátjának, aki közel hajolt hozzá. 

– Ha Bowittshoz érünk, ne felejtsd el, néhány szót aka-
rok veled négyszemközt beszélni – válaszolta Brown súgva. 



– Talán csak nem?… 
– Pszt! Majd ha odaérünk. 
Ezalatt Jones lóra ült, Brown is a nyeregbe ugrott, mi-

közben Dan még két lovat vezetett elı. Az egyiken nıi nye-
reg volt. 

– Minek az a nyereg? – kérdezte Cook. 
– Ellen lányomé – felelte Atkins –, Robertsékhoz készül. 
Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, Ellen lépett ki rajta, ke-

zében kis csomag, melyet a mulatt fiúnak adott át. Brown 
látta a szemén, hogy sírt, de a lány gyorsan elfordult, lóra 
ült, és Dantól kísérve ellovagolt 

– Mi baja Ellennek? – kérdezte Brown Atkinstıl részvét-
tel. – Úgy láttam, mintha a szemei még most is könnyesek 
lettek volna. 

– Bolondság! – felelte Atkins. – Semmiképpen nem 
akarta a beteg gyermeket itt hagyni. Azt mondta, érzi, hogy 
nem fogja látni többet. Erre az asszony összeszidta. A fele-
ségem elég sokat perlekedik, de nem olyan rossz, mint ami-
lyennek látszik. Ellen mindenesetre nagyon szívére vette a 
dolgot, no de majd megjön az esze, ha valami rendes, jórava-
ló férjet kap. 

– Az ördög vigyen el, Brown, gyere már! – kiáltott Cook 
türelmetlenül. – Mit fecsegsz annyit? 

– Jó, jó. Megyek már. Csak Mr. Rowsonnal akartam még 
néhány szót váltani. 

– Bement a házba. Hagyd már! Holnap is beszélhetsz ve-
le, sıt még ma este. Gyere! 

– Na jó, menjünk. Viszontlátásra! – köszönt el a fiatal-
ember az ottmaradóktól, aztán Cookkal és Jonesszal elvágta-
tott az erdıbe vezetı ösvényen. 

 
 

25. FEJEZET 
 

Harper és Marion 



Ellen Robertsékhoz érkezik 
 

A reggeli nap barátságosan világította meg Robertsék házát 
A magas fenyıkön és a tölgyfák levelein ott ragyogtak még 
az éjszakai esı cseppjei, néha-néha szelíd szellı rázta meg 
az ágakat, s a fénylı cseppek esıként permeteztek a földre. 

A két nı egyedül volt otthon. Roberts még napfelkelte 
elıtt az erdıbe ment ki kutyáival, hogy állatai után nézzen, 
de megígérte, hogy délre hazajön. Robertsné a konyhában 
tevékenykedett. Marionnak pedig a kenyérsütés volt a fel-
adata. Mikor befejezte a munkát, elgondolkozva nézett ki az 
útra. 

– Még mindig nem jön? – kérdezte az anyja. 
– Kicsoda? – kérdezte a lány gondolataiból felriadva. 
– Kicsoda? Hát Sam, akit magad küldtél Mr. Harperhez, 

hogy meghívja ıket ebédre. Éppenséggel nem érdemlik meg. 
Ennyi idı alatt legalább egyszer meglátogathattak volna 
bennünket. 

– De hiszen Mr. Harper beteg volt, anyám. 
– No, hát akkor az a gyönyörőséges öccse, aki most a 

rendcsinálók közé állt. Mindig nagyon szívesen láttuk, és 
tudom, hogy otthon semmi dolga. 

– Nagybátyját ápolta – szólt halkan Marion. 
– No, hát nem is akarom bántani, gyermekem. Nincs is 

semmi kifogásom ellene, sıt nagyon kedves, szelíd fiatal-
ember. Éppen ezért haragszom, hogy nem jön a tájunkra se. 
Az igaz, hogy Heathcott-tal… 

– De anyám! – szólt Marion szemrehányóan. 
– Tudom, tudom – folytatta Robertsné –, de ha csak-

ugyan olyan tiszta a lelkiismerete, idejöhetett volna. Egyéb-
ként Mr. Rowsonnak is ez a véleménye. 

– Éppen Mr. Rowsonnak kellene Brownt, amennyire tıle 
telik, megvédelmeznie. Ez olyasmi, ami nem tetszik nekem 
benne. 



– Hiszen védelmezte is, amennyire lehetett, de hát mit 
tehet ı arról, hogy a fiatalember nem tudta teljesen tisztázni 
magát? 

Marion elfordult. Robertsné tovább dolgozott, sietnie 
kellett, hogy az ebéd tizenkettıre készen legyen, de közben 
véletlenül kinézett az ablakon, mely az arkansasi szokás el-
lenére üvegezve volt, és legnagyobb meglepetésére három 
közeledı lovast pillantott meg. Harper volt az a szomszédjá-
val, Bahrensszal, mögötte pedig egy néger fiú. 

– Te jóisten! – kiáltott fel Robertsné ijedten. – Már itt is 
van Mr. Harper, s én még sehol se vagyok az ebéddel! Sam 
bizonyára útközben találkozott velük. 

Az asszony sebtiben megigazította csipkés fıkötıjét, le-
simította kötényét, és kipirult arccal ment vendégeit fogadni. 

– Isten hozta, Mr. Harper! Hát élnek még? – kérdezte 
kezét nyújtva. – Tessék, tessék, uraim. Kerüljenek beljebb! 
Az uram is hamarosan itt lesz. 

– Bocsásson meg, asszonyom – szólt Bahrens –, hogy 
hívatlanul jöttem, de már úton voltam, amikor meghallottam, 
hogy vendégei lesznek. 

– Én meg azt hittem, hogy a rendcsináló győlésre megy 
– válaszolta Robertsné –, különben önt is meghívtam volna. 
De tessék, lépjenek beljebb! 

Harper még sápadt volt, de jó kedélye, mellyel oly sok jó 
barátot szerzett magának a környéken, már újra visszatért. 
Leült a szobában, megivott egy pohár gyümölcsszörpöt, az-
tán beszélni kezdett a betegségérıl. Különösen öccsét meg 
szomszédait dicsérte, akik igazán szeretettel ápolták. Aztán 
ételekrıl, terményekrıl kezdtek beszélni, végül is Mrs. 
Roberts bocsánatot kért, s egy éles késsel a kezében a kertbe 
ment, hogy salátát vágjon az ebédhez. Bahrens ajánlkozott, 
hogy kikíséri, így Harper együtt maradt Marionnal. 

A lány már régen vágyott arra, hogy Harperrel négy-
szemközt beszéljen Brownról, s most, amikor végre itt volt 



az alkalom, hallgatott. Harper sem szólt, úgy látszott, mind-
ketten ugyanarra gondolnak, de kerülték a fájdalmas tárgyat, 
másról meg nem tudtak beszélni. Végre Harper törte meg a 
csendet, szelíden megfogta Marion kezét, és így szólt: 

– Hogy van. Marion? Remélem, jól, ugye? Örülök, hogy 
jól érzi magát, elégedett, boldog. Mr. Rowson derék, becsü-
letes ember, boldoggá fogja önt tenni. Az a fiú… az nagy 
szamár… talán jobb is így. Most a rendcsinálókkal van. Kí-
váncsi vagyok, mire mennek. 

– Ugye, ı nem bőnös? – kérdezte a lány. 
– Bőnös? Ki merné vádolni? Megesküszöm rá, hogy ár-

tatlan, és a gyilkos egy szép napon kézre kerül. 
– Hiszen a rendcsinálók, mint ön mondja, éppen ezért 

jöttek össze – válaszolta Marion. 
– No igen, de ık is csak emberek. Ha Asszovaum itt 

volna! De nyomtalanul eltőnt, s azóta mit se hallottunk róla. 
Bill azt hiszi, hogy hamarosan elıkerül. 

– Mr. Rowson azt mondta a napokban, hogy az indián el-
tőnése nagyon gyanús. 

– Rowson jobban vigyázhatna a nyelvére – szólt mérge-
sen az öreg. – Egyébként hogy Asszovaum ártatlan, arra. a 
nyakamat merném tenni. 

– Mr. Brown még mindig Texasba akar menni? – kér-
dezte a lány. 

– Igen, el akar menni – mondta Harper elszomorodva. – 
Ezt az ostobaságot nem tudom kiverni a fejébıl. Azt hiszem, 
ha ma megtalálnák a gyilkost, holnap indulna is. Vett már 
lovat az ön atyjától? 

– Éppen ezért kérdem – mondta Marion. – Ma hajnalban 
mondta apám, hogy haza kell hoznia Mr. Brown számára a 
kiválasztott lovat. Végtelenül fáj, hogy… miattam hagyja el 
önt, Mr. Harper… 

– Ennék így kellett lennie – szólt vigasztalóan az öreg. – 
S talán jobb is így, ki tudja? 



Robertsné a lehetı legjobb pillanatban jött vissza a kert-
bıl. Ugyanakkor két lovas állt meg a kapu elıtt, és Ellen 
lépett be a házba. Mögötte a mulatt fiú. 

A két lány örömmel üdvözölte egymást. Robertsné is 
kedvesen fogadta az árvát, akirıl Rowson annyi szépet mon-
dott neki. 

Ellen bocsánatot kért, ha talán késett volna. 
– Éppen jókor jöttél, gyermekem – szólt Robertsné. – 

Csak holnap reggel megyünk át az új lakásba. Ott még sok 
minden hiányzik; az ember persze nem is várhatja, hogy egy 
fiatalember minden szükséges háztartási holmival fel legyen 
szerelve. Késıbb aztán majd felkeressük a bírót, aki a fiata-
lokat megesketi. Este ismét hazakísérjük ıket, s te, kislá-
nyom, a mi néger fiúnkkal együtt ott maradsz náluk. 

Már ebédidı volt, de sem Rowson, sem Roberts nem 
mutatkozott. A háziasszony türelmetlenkedni kezdett. 
Bahrens kiment a ház elé, s végül valóban hallani lehetett a 
kutyák csaholását. Néhány perc múlva Roberts és Rowson 
együtt megérkeztek. 

 
 

26. FEJEZET 
 

A rendcsinálók győlése 
Jones kellemetlen helyzetbe kerül 

Csel csel ellen 
 

Ugyanaznap reggel meglehetısen sok farmer és vadász győlt 
össze Bowittsnál. A házba azonban nem mentek be, ott két 
néger asszony dolgozott, reggelit adtak a távolról jötteknek, 
és fızték az ebédet. A rendcsinálók egy terebélyes fa alatt 
tömörültek, a pálinkásüveg kézrıl kézre járt, mégis komo-
lyan, szinte ünnepélyesen hallgatták azt a félvért, aki élénk 
taglejtésekkel valami láthatólag igen érdekes dologról be-
szélt. 



Elmondta, hogy messzi földrıl jött ellopott lovak nyo-
mában, innen öt mérföldnyire azonban elveszítette a nyomo-
kat, s most éppen hazakészül. Miután azonban hallott a 
rendcsinálók győlésérıl, ide jött, hogy felhívja figyelmüket 
az ı esetére. 

A félvér kanadainak mondta magát, alacsony, de erıtel-
jes férfi volt, hosszú fekete hajjal, sötét szemekkel, villogóan 
fehér fogakkal. Arccsontjai kissé kiálltak, orra lapos, arcszí-
ne azonban alig volt sötétebb a többiekénél. 

Öltözete teljesen indián öltözet volt. 
A rendcsinálók éppen azon tőnıdtek, hogy csodálatos-

képpen a nyomok mind ide a környékre vezetnek, s itt aztán 
titokzatos módon eltőnnek, amikor Brown, Cook és Jones 
megérkezett. Szívélyesen üdvözölték ıket. Ugyanakkor ér-
kezett meg Husfield is. A kanadai az újonnan jötteknek is 
elmondta a titokzatos lótolvajlást. Egyszerre csak Jones be-
leszólt a beszélgetésbe, és megkérdezte a félvért, nem volt-e 
a lovai között egy fehér ló fekete hátsó lábakkal. 

Az idegen meglepetten és örömmel mondott igent. 
– Én láttam a lovaidat – mondta Jones. 
– Hol? 
– Innen mintegy tizenöt mérföldnyire. Tegnap este. Késı 

volt már. Fenn a hegygerincen, mely a Mamelle-t ettıl a fo-
lyótól elválasztja. 

– És merre mentek? – kérdezte a kanadai. – Az úton 
mentek vagy… 

– Éppen keresztezték az utat, amikor megpillantottam 
ıket – válaszolta Jones. 

– Hány ember volt velük? 
– Én csak egyet láttam. 
– Úgy van! Azok voltak! – kiáltott fel a félvér örömmel. 

– Egy odavaló farmer is mondta, de az embert nem tudta 
leírni, mert csak messzirıl látta. No, akkor nem lopom itt 
tovább az idıt! Mondd csak: meg tudnád mondani, merre 



akadhatnék a nyomaikra? 
– Az esı meg a szél eltüntette már a nyomokat – vála-

szolt Jones –, de ha elmész a hegyig, s onnan még négy-öt 
mérföldnyire elıre, s rájuk nem lelsz, úgy véleményem sze-
rint a legjobban teszed, ha átkelsz a folyón, a parton álló bó-
dékban biztosan tudnak neked valami útbaigazítást adni. 

– Köszönöm a jó tanácsot. Good bye! – a lovához ro-
hant, és fel akart rá ugrani, de Brown elkapta a karját. 

– Maradj még egy fél órát – szólt Brown. – A nyom na-
gyon bizonytalan, lovad is kimerült. Tölts még itt el egy 
órát, aztán kölcsönadom a lovamat, azzal behozhatod az el-
vesztegetett idıt. Visszajövet majd újra lovat cserélünk. 

A kanadai beleegyezett. 
– Uraim! – szólt Brown az összegyőltekhez. – Legelı-

ször is bemutatom önöknek ezt az urat, akit Mr. Rowson 
mutatott be nekem mint missouribeli rendcsinálót. Azért jött 
közénk, hogy összeköttetést teremtsen köztünk és az északi 
államok rendcsinálói között. Miután máris útbaigazítást 
adott egyik jelenlevınek ellopott lovait illetıen, azt hiszem, 
nem kell ıt ajánlgatnom önök elıtt. Mindannyian szívesen 
fogadjuk. Egyetértenek velem, uraim? 

– Egyetértünk! – szóltak az egybegyőltek egyhangúlag. 
– Komolyán gondolod ezt? – kérdezte Cook Browntól, 

és egy kicsit félrehúzódott vele. 
– Ne hagyd magára egy pillanatra sem! – suttogta Brown 

gyorsan. – İ is a bandához tartozik. Pszt! Egy szót se töb-
bet! Mondd meg Wllsonnak is. Tartsátok szemmel! Van 
pisztoly nálad? 

Cook igenlıen intett fejével, aztán gyorsan megkérdezte: 
– Hogy a lopott lovakat látta, az is hazugság tehát? 
– Pszt! Ide néz. Nem szabad elárulnunk magunkat. 
Elváltak, de Cook rövidesen ismét Brown közelébe ke-

rült. – Itt az ideje! Cselekedjünk – mondta. 
– Beszéltél Wilsonnal? – kérdezte Brown. 



– Beszéltem. Légy nyugodt. 
E pillanatban Husfield közeledett Brownhoz, és felszólí-

totta, hogy kezdjék meg a győlést. 
Brown felkérte az egybegyőlteket, hogy jöjjenek köze-

lebb, felállt egy rönkre, hogy mindenki láthassa, s ı is lásson 
mindenkit, aztán beszélni kezdett. Elıször összejövetelük 
céljáról szólt. 

– Azért jöttünk itt ma össze, barátaim – mondta Brown, 
és végignézett a férfiakon –, hogy elejét vegyük a sok ló-
tolvajlásnak, egyéb lopásoknak, melyek miatt oly rossz hí-
rünk van mindenfelé. Nyíltan és erélyesen léphetünk fel 
azok ellen, akik bennünket is nyíltan támadnak meg, de ba-
jos dolog fellépni azok ellen, akik mint barátok vagy jó-
szomszédok hazug játékot játszanak velünk. Vendégül lát-
nak, hízelegnek – éjszaka pedig meglopnak. Hogyan lépjünk 
fel ezek ellen? Hogyan leplezzük le ıket? Sokan talán azt 
mondják erre, kilátástalan harc ez, reménytelen küzdelem. 
Pedig az igazság elıbb-utóbb mindig kiderül, a gazság kitu-
dódik. Halljátok hát, hogyan jutottam én akaratom ellenére a 
titok nyitjára, mely talán a helyes nyomra vezet bennünket. 

– Hol? Milyen titokról van szó? Kik hát azok a gazembe-
rek? Itt élnek közöttünk? – kiabáltak összevissza a győlés 
résztvevıi. 

Jones pedig, aki eddig egy fához támaszkodva állt, ijed-
ten nézett körül. Azt mérlegelte, hogy ha sor kerül rá, ho-
gyan juthatna leggyorsabban lovához. Eközben pillantása 
Cookéval találkozott. Cook egész közel állt hozzá, és barát-
ságosan így szólt: 

– Éppen a legjobbkor jött, ugye? Missouriban ugyancsak 
csodálkozni fognak, ha meghallják az itt történt dolgokat. 

– Igen… a legjobbkor – felelte kissé akadozva Jones. – 
A legjobbkor jöttem. Nagyon kíváncsi vagyok… igazán kí-
váncsi vagyok, kire gondol – s közben elfordult Cooktól, és 
az ellenkezı irányba pillantott, ott azonban Wilsont látta. – 



Igazán sajnálom, hogy nem ismerem az ittenieket 
– Bizonyára lesz alkalma megismerkedni velük – szólt 

Cook. – De hallgassuk már Brownt! 
– Azonnal megtudtok mindent, barátaim – nyugtatta meg 

a fiatalember a türelmetlenkedıket. – Mindent megtudtok, 
csak egy kis türelem. Néhány héttel ezelıtt véletlenül tanúja 
voltam, hogyan talál egymásra két idegen ember a megbe-
szélt jelszavak és szólások segítségével. 

– Hova, hova? – kérdezte Cook Jonest, aki ebben a pilla-
natban észrevétlenül el akart surranni mellette. 

– Nagyon megszomjaztam – suttogta Jones –, rögtön 
visszajövök. 

– Ne fáradjon, kérem. Lyddy, hozz egy pohár vizet Mr. 
Jonesnak! – kiáltotta Cook hangosan, hogy mindenki cso-
dálkozva feléjük nézett. Brown néhány pillanatra megszakí-
totta beszédét. Nevetett. Jones halottsápadttá vált. A néger 
asszony futva hozta a korsót és a poharat. Jones megköszön-
te, ivott. Most a körön kívül állott, de Wilson közelebb lépett 
hozzá, s ı is kért egy ital vizet Lyddytıl. 

Brown észrevette mindezt, és folytatta: 
– Egy kérdés: merre van Fourche-la-Fave, egy másik: 

vannak-e jó legelık errefelé, és harmadiknak egy kérés: egy 
pohár víz… Ezek voltak azok a jelek, melyekrıl egymásra 
ismertek. És mit gondoltok, ki volt közülünk az áruló? 

Néma csönd, mindenki lélegzetvisszafojtva hallgatott. 
– Jól figyeljetek! – szólt a rendcsinálók vezetıje felemelt 

hangon. – Tegnap este eddigi szomszédunk házában, 
Atkinsnél voltam. İ az áruló! 

– Furcsa – suttogta Cook, és bizalmasan Jones vállára 
tette a kezét –, nagyon furcsa, ugye? 

Jones tudta, hogy felismerték, látta, hogy Brown egyre 
csak ıt nézi. Tisztában volt vele, hogy csak egyetlen lehetı-
sége van: menekülni. Jobb kezével egy villámgyors mozdu-
latot tett, ruhája alá rejtett kését rántotta elı, még egy gyors 



pillantást vetett a lova felé… 
– Az a fickó pedig – folytatta Brown, és karját az idegen 

felé emelte –, aki titokban településünkre lopakodott, és mint 
missouribeli rendcsináló közénk is befurakodott, itt áll kö-
zöttetek! 

Mindenki döbbenten és felháborodva fordult Jones felé, 
aki éppen ezt a pillanatot akarta menekülésre felhasználni, 
felemelte széles vadászkését, hogy azzal vágjon utat magá-
nak. A férfiak, akiket váratlanul ért az idegen támadása, ijed-
ten nyitottak utat elıtte, Wilson azonban már akkor átlátta 
Jones tervét, amikor az késéért nyúlt, most hirtelen rávetette 
magát, és a következı pillanatban már földre is terítette. 

Megkötözték, és a rendcsinálók elé állították. Makacsul 
megtagadta a választ minden kérdésre. 

– Üssétek a kutyát! 
– Kössétek egy fához! 
– Uszítsátok rá az ebeket! 
Efféle jóindulatú tanácsok hallatszottak. Jones sápadtan 

állt közöttük, dühében ajkát harapdálta, és szemmel látható-
lag mindenre el volt készülve. 

Brown azonban közbelépett, nyugodtan szólt: 
– Hagyjatok békét neki! Hátha szót értünk vele erısza-

kos eszközök nélkül is. Atkins még szabadon van, pedig ı 
többet tud a dologról, mint ez a fickó, hiszen tegnapelıtt 
még nem is ismerték egymást. 

– Az is hazugság hát, hogy látta a lovaimat. Csak tévútra 
akart vezetni! – kiáltotta mérgesen a félvér. 

Brown felelt neki: 
– A lovaidat bizonyára látta, én egy pillanatig sem kétel-

kedem abban, hogy ı maga hozta ıket idáig. 
– Menjünk Atkinshez! – szólt Husfield. – Ha nála talál-

juk a lovakat, kezünkben a bizonyíték! 
– Nem hiszem, hogy ott lennének a lovak – szólt Brown. 

– Ma reggel még nála voltam, mindent alaposan megnéztem. 



Lehet, hogy a lovak rá vannak bízva, de nem tartja ıket a 
házánál. Valahol a nádassal-sással benıtt völgyben kell len-
nie egy helynek, ahol elrejtette ıket. 

– De oda sem juthatunk másként, csak az ı farmján ke-
resztül – szólt Husfield türelmetlenül. 

– Az igaz – felelte Brown –, de nem vonhatjuk felelıs-
ségre a törvény elıtt ajkért a lovakért, melyek a kerítésen túl, 
az erdıben szabadon vannak… 

– A törvény elıtt! – szólt Smeiers dühösen. – De hiszen 
nem azért jöttünk itt össze, hogy megbeszéljük, mit szólnak 
mindehhez a törvények! Mi csak a saját igazságunkat akar-
juk, és a bennünket ért sérelmeket akarjuk megtorolni. Ezért 
választottunk meg téged vezetınek. De ha te másként gon-
dolod, hát csak szólj! Majd átveszi más a vezetést. 

Brown. már éppen válaszolni akart, amikor elılépett 
Husfield, és Smeiers felé fordulva így szólt: 

– Azt hiszem, egytıl egyig jól ismertek. Nem mondhatja 
senki, hogy kevesebb buzgalom van bennem a dolog iránt, 
mint Smeiersben, és mégis most azt mondom, Brownnak 
van igaza. Nem elég rajtaütnünk most Atkinsen, hogy or-
gazdaságának bizonyítékait megtaláljuk. Mindenekelıtt az-
zal kell tisztába jönnünk, hogyan dolgozik. Hogy többen a 
kezére járnak, ez világos. Úgy hallom, Atkins nagyon ritkán 
megy el hazulról, a cinkosai bizonyára ott laknak a közelé-
ben. 

– Johnsonnak van egy kunyhója, egészen közel hozzá – 
szólt Wilson. 

– A gazfickó – folytatta Husfield. – Az is egy húron 
pendül vele, az biztos! Annak idején valami hamissággal 
kicsúszott a kezeim közül, de kapjam csak el!… De azt hi-
szem, a meggondolatlan cselekvés most többet árt, mint 
használ. Többet ér most a nyugalom és a csel, mint az erı-
szak. Én Brownnal tartok, alaposan meg kell gondolnunk a 
dolgot. Kérjük meg ıt, adja elı terveit. 



– Szívesen – szólt a fiatalember. – Az egész nagyon egy-
szerő. Ismerjük a jelszavakat, melyek utat nyitnak nekünk az 
orgazdánál. Küldjünk hozzá még ma este olyan embert lo-
vakkal, akit nem ismer… A kanadai volna, azt hiszem a leg-
alkalmasabb. 

Ez a fejét rázta. 
– Én már voltam nála. Ma reggel. Kérdezısködtem a lo-

vaim után. 
– Van egy ötletem – szólt Cook. – Az öregnek igazán 

mindegy, ha egy-két nappal késıbben ér oda, különösen ha 
jól tartjuk addig, egész családjával 

– Miféle öregrıl beszélsz? – kérdezték többen egyszerre. 
– Nem találkoztál az úton ma reggel egy kocsival, 

Wilson? – kérdezte Cook. 
– Nem. Én már tegnap óta itt vagyok. De miért kérded? 
– Legfeljebb kétmérföldnyire juthattak – szólt Cook. – 

Egy öreg farmer a családjával, két felnıtt fia van. Ezek se-
gíthetnének rajtunk. İket nem ismeri Atkins, s így talán tır-
be ejthetjük a vén rókát. 

– Ki lovagol utánuk? – kérdezte Wilson. 
– Legjobb volna – szólt Brown –, ha te, Cook, magad 

vállalkoznál erre. Te már ismered ıket, s könnyebben rá tu-
dod venni az öreget, hogy segítsen nekünk. 

– Rendben van – felelte Cook. 
– Evvel tehát készen volnánk – szólt Curtis. – De mit te-

gyünk a fogollyal? 
– Vigyáznunk kell rá – felelte Brown –, nem szabad, 

hogy hírt vigyen a cinkostársainak. 
– Jól meg van Jones kötözve? – kérdezte Bowitts, és 

odalépett hozzá, hogy megvizsgálja a kötelékeit. Jones 
azonban, aki úgy látszik, közben valahogy kiszabadította 
magát, felugrott, és rohanni kezdett az erdı felé. De nem 
jutott messzire. Wilson utána vetette magát, s csakhamar 
utolérte. Jones dühében rugdalózni, kapálózni kezdett, kar-



molt, harapott, s Wilsonnak minden erejét és ügyességét ösz-
sze kellett szednie, hogy az eszeveszetten küzdı embert lete-
rítse. Kezét-lábát jól megkötözve bevitték a házba, mely kö-
ré négy felfegyverzett ırt állítottak. 

Cook közben felnyergelte a lovát, és elindult a folyó fe-
lé, hogy felkeresse tegnapi ismerıseit. Brown és Husfield 
minden irányban ıröket állítottak, hogy a távolabbi települé-
sek felıl a közlekedést elvágják, s így megakadályozzák, 
hogy Atkins valami hírt kaphasson. 

 
 

27. FEJEZET 
 

Visszatérés a győlésrıl 
 

A nyugat vad rengetegeiben élı telepesek sokra becsülték a 
szomszédságot. Jó barátságban éltek egymással, nemcsak a 
társaság, a közös idıtöltés kedvéért, hanem azért is, mert 
minden nagyobb munkánál szükségük volt egymásra. Az 
erdıirtás, a szőzföldek feltörése, a házépítés, a kenukészítés, 
mind olyan munkák voltak, melyeknek elvégzésére az egész 
szomszédság összefogott. De ha az ilyen nagyobb, nehezebb 
munkákra összegyőltek a férfiak egy-egy háznál, még in-
kább összefutottak az asszonyok, minden lehetı és lehetetlen 
orvossággal megrakodva, ha valahol betegség ütötte fel a 
fejét. 

Atkinsnét nem nagyon kedvelték a szomszédok, ritkán 
járt látogatóba, és az imaórákon is csak hébe-korba lehetett 
látni. Annál feltőnıbb volt, hogy most, éjszakának idején, 
segítségért fordult szomszédaihoz. Bizonyára nem kért volna 
segítséget tılük, ha a kicsit nem fenyegeti komoly veszély, 
márpedig egy kisgyermek megmentését senki sem tagadhat-
ta meg. Senki sem gondolt most a haragra, s mire a nap dele-
lıre hágott, tizenegy asszony győlt össze a házban, a legkü-
lönbözıbb porokkal és labdacsokkal felszerelve. 



Mialatt az asszonyok Atkinsné szobájában a gyermek 
szenvedéseinek enyhítésével voltak elfoglalva, a Bowittstól 
Atkinshez vezetı úton három rendcsináló lovagolt lépésben. 
Idırıl idıre megálltak, mintha még várnának valakire. Ami-
kor végre éppen egy dombra értek fel, a szemközti magasla-
ton egy lovas jelent meg, aki sebes vágtában közeledett felé-
jük, s már jó messzirıl integetni kezdett kalapjával, mintha 
azt akarta volna jelezni, hogy várják be. 

Cook volt. Kis lováról ömlött a hab a sietségtıl, mikor 
végre utolérte a három lovast: Brownt, Curtist és Wilsont. 

– Mi az ördögnek rohantok annyira? – kérdezte. – Mint-
ha attól félnétek, hogy elkéstek valahonnan! Tönkretettem 
miattatok a lovamat. 

– A magaslaton akartunk megvárni, Cook – szólt Curtis 
–, mert… 

– Nem lett volna éppen olyan jó Bowittsnál? Azt hiszitek 
talán, hogy az a tennessee-i farmer az úton ülve éppen rám 
várt? 

– Nos, beleegyezett? – kérdezte gyorsan Brown. 
– És ha nem egyezett volna bele? – kérdezte Cook. – 

Akkor hiába csináltátok volna ezt a szép kirándulást, mi? 
– De eljön, ugye? 
– El – nevetett Cook. – Stevenson eljön, mégpedig idı-

sebb fiával és három lóval. De halljam, mi a tervetek! 
– Nem mondta el Husfield? 
– Nem. 
– De azt se mondta, hogy Curtisnak és neked Atkinsnél 

kell tölteni az éjszakát? 
– Azt igen. De semmi mást. 
– Hol van a tennessee-i? 
– Bowittsnál. A fiával együtt. Az öreg tele volt lelkese-

déssel, mikor tervünket elmondtam neki, s elıször mindhá-
rom fiával azonnal jönni akart, de végül az asszonyok ellen-
kezésére belátta, hogy a két kisebbet a család védelmére ott-



hon kell hagynia. Állig felfegyverezte ıket. De most halljuk 
a tervet! 

– A terv nagyon egyszerő – szólt Brown. – Stevenson es-
tig Bowittsnál marad, és sötétedés után egy órával beállít 
Atkinshez. Ti ketten, Cook és Curtis, Atkinsig kísértek ben-
nünket, s valami őrüggyel bementek hozzá. Mi ketten; 
Wilson meg én, továbblovagolunk. 

– De miért jöttök már most velünk? Bowittsnál is ma-
radhatnátok – mondta Curtis. 

– Nehogy Atkinsben gyanú ébredjen – válaszolta 
Wilson. – Ha azt látja, hogy nyugodtan hazalovagolunk, azt 
hiszi, minden rendben van. Mivel Brown a fourche-la-fave-i 
rendcsinálók vezetıje, hazatérésébıl természetesen arra fog 
következtetni, hogy a győlés minden különösebb eredmény 
nélkül szétoszlott. 

– És mit csináltok közben? 
– Wilson házáig lovagolunk, ott hagyjuk a lovakat, és 

gyalog jövünk vissza. 
– Legyen gondotok Curnealesre! Teljesen megbízhatat-

lannak tartom – intette Cook Brownt. 
– Mi is – felelte Wilson. – Hogy félrevezessük, vállra ve-

tett puskával a sózó felé fogunk tartani, mely házamtól délre 
fekszik. Onnan aztán még idejében megérkezünk. 

– És hol fogtok elrejtızni? 
– Wilson azelıtt sokszor járt Atkinsnél, és körülbelül 

tudja, hol van rejtekajtó. Bárhogy legyen is, annyi bizonyos, 
hogy a búvóhely Atkins házától a folyóig terjedı nádasban 
van, máshol nem is lehet. 

– Hányan vesznek részt a rajtaütésben? 
– Tizennyolcan. Ennyi éppen elég. 
– És mit mondunk, ha Atkins Jones után kérdezısködik? 
– Azt mondjuk neki, hogy Husfield Jonest Petit Jeanne-

ba vitte, mert holnap ott lesz a rendcsinálók győlése. A folyó 
Missouri államhoz közelebb fekszik valamivel, és Atkins 



rendben levınek fogja találni, hogy embereink egy részét 
oda küldjük, az a vidék jobban ki van téve a rablótámadás-
oknak. Példálózhatsz elıtte arról is, hogy maga Jones beszélt 
erre rá bennünket, s azt fogja hinni, hogy cimborája így 
akarta figyelmünket az erre kóborló tolvajokról elterelni. Ha 
aztán benn vagytok a házban, és meghalljátok jeladásunkat: 
egy éles füttyöt, azonnal kerítsetek hatalmatokba minden 
fegyvert, mert lehetıség szerint nem akarunk vért ontani. 

– Hát az a sok asszony, akik ma reggel még mindig ott 
voltak? 

– Ezen már nem segíthetünk. Ha még egyáltalán ott 
lesznek éjszaka is, bizonyára a másik házban alszanak, és 
nem akadályozhatnak meg bennünket tervünk valóra váltá-
sában. 

– És a mulatt fiúra gondoltatok? Az be van avatva min-
denbe, és ha teheti, értesíteni fogja cinkosait. 

– Elállunk minden kijáratot – mondta Curtis –, és nyakon 
fogjuk csípni. 

– És ha az erdın át igyekszik majd menekülni? 
– Ilyen sötétben? Alig hiszem – válaszolta Brown –, de 

hát az sem változtat a dolgon semmit. Ha egyszer az orgaz-
dát rajtakapjuk, ki fogja vallani cinkosai nevét. Megtudjuk 
tıle, kik hajtották el Husfield lovait, és közöttük lesz, meg 
vagyok errıl gyızıdve, az indián asszony gyilkosa is. 

– Menjünk hát – szólt Cook –, ha még sokáig maradunk 
itt a dombon, könnyen észrevehet valaki, és gyanút foghat. 
Kár, hogy az indián még mindig nincs itt. Ma igazán nagy 
hasznát vehetnénk. Már én is kezdem hinni, hogy vissza se 
jön többé; tizenegy napja, hogy nem hallottunk róla. 

– Mullins azt állítja, hogy tegnap az erdıben találkozott 
vele – mondta Curtis. 

Közben folytatták útjukat, és közeledtek Atkins házához. 
A farmer, úgy látszott, már várta ıket, mert az ajtóban állt, 
és egészen a kerítésig elébük jött. 



– Hogy van a kicsi, Mr. Atkins? – kérdezte Brown. 
– Köszönöm, megvan. Attól tartok, elpusztul szegény kis 

jószág… Vége a győlésnek? 
– Igen, vége. A szomszédasszonyok még mind itt van-

nak, ugye? 
– Majdnem mind, legalább tizenegyen… Határoztak va-

lamit?… Nem akarnak egy kicsit megpihenni, uraim? – sza-
kította félbe Atkins önmagát. – Hiszen van idejük bıven. 
Vagy talán nálam maradnak éjszakára is? 

– Nem, köszönöm, Mr. Atkins – mondta Brown –, leg-
alábbis a magam részérıl nem. Nagybátyám Robertsékhoz 
lovagolt át, nekem haza kell mennem, meg kell etetnem az 
állatokat. Majd máskor, köszönöm. 

– Akkor hát elválnak útjaink, Brown – szólt Curtis. – Én 
itt maradok éjszakára. Semmi dolgom otthon. 

– Jó, akkor én is maradok, ha ugyan van még hely – szólt 
Cook. 

– Hely van elég, Mr. Cook. Szálljanak csak le! Különben 
is nagyon kíváncsi vagyok, mi újság. De hol marad el tegna-
pi vendégem? 

– Husfielddel ment el a Petite Jeanne-ra – válaszolt 
Cook, és leszállt a lóról, lecsatolta a nyerget, és a kerítésre 
akasztotta. Curtis követte példáját. Brown elköszönt tılük, 
aztán Wilson után lovagolt, aki már elıbb elırement. 

Atkins a házba vezette vendégeit, ahol a tőzhely mellett 
egy idegen fiatalember ült. A házigazda mint unokaöccsét 
mutatta be Westont, aki azért jött ide, mert ezen a vidéken 
akar letelepedni, és egy ideig valószínőleg nála fog lakni. 

– Ha nem tévedek – mondta Curtis –, már találkoztunk 
valahol. Vagy talán összetévesztem valakivel? 

– Nem, nem. Valóban lehet, hogy találkoztunk – mondta 
Weston zavartan. – Éppen Little Rockba igyekeztem akkor, 
és itt töltöttem néhány napot. Úgy emlékszem, egy vadásza-
ton találkoztunk. 



– Csakugyan – mondta Curtis. – Most már én is emlék-
szem. Arra fönt, a folyóparton tanyázott ön akkor. Tehát 
mégsem tévedtem. 

– Említette, hogy Mr. Jones a Petite Jeanne-hoz lovagolt 
– szakította félbe Atkins –, hosszabb ideig marad? 

– Nem – felelte Curtis –, azt üzeni önnek, hogy legké-
sıbb holnaputánra itt lesz. 

– A Petite Jeanne-i rendcsinálók is győlést tartanak? 
– Azt hiszem, holnap reggel. Husfield többeket magával 

vitt Fourche-la-Fave-ból. 
– Azt hittem, hogy néhány gyanús alakot akarnak itt el-

fogni és kivallatni – mondta Atkins, és látszott rajta, hogy 
nagyon kíváncsi a válaszra. 

– Igen, volt szó errıl – mondta Cook közönyösen –, de 
még nem tudtunk ebben a kérdésben megegyezni. Elıször is 
senkit sem terhel megalapozott gyanú, azonkívül pedig 
Brown és Jones nem helyeselték a dolgot. 

– Mr. Brown sem? 
– Nem. De a jövı héten történnie kell végre valaminek, 

mert az akasztófáravalók kinevetnek bennünket. 
– Weston, kérlek, légy olyan jó, és nézz az urak lovai 

után – szólt most Atkins a fiatalemberhez. – Aztán menj át a 
feleségemhez, mondani akar neked valamit. 

Weston intett a fejével, hogy minden rendben lesz, meg-
kerülte a házat, de ahelyett, hogy a kis istállóba ment volna, 
ahol a lovak álltak, átugrott a sövényen és a következı pilla-
natban már el is tőnt az erdıben. 



28. FEJEZET 
 

Az indián Johnson nyomában 
 
– Hol marad Weston? – kérdezte Cotton. Nyugtalanul 

járkált fel s alá a kis kunyhóban, melyben már napok óta 
rejtızködött. – Reggel megígérte, hogy amint vége a rend-
csinálók győlésének, hírt ad. Már biztos vége a győlésnek, és 
semmi! Az ember megbolondul itt ebben a ketrecben, még a 
végén elcsípnek, és annak rendje-módja szerint végeznek 
velem. Legjobb lenne végképp itt hagyni ezt a vidéket! Kell 
a pokolnak az ilyen élet. 

– A szökésre még ráérünk – válaszolta Johnson ásítva az 
ágyon. – Még mindenképpen át akarom venni azt az új kül-
deményt, amelyrıl Jones beszélt. A jövı héten kerül csak rá 
sor. Tizenhét ló! Megéri a kockázatot. 

– Csak azt nem tudom, hogyan fogjuk szerencsésen el-
hajtani ıket – morogta Cotton. 

– Ezúttal nem mehetünk az erdın át – mondta Johnson. – 
Weston megalkudott egy gızhajó kapitányával, aki Fort 
Gibsonnál fedélzetre veszi ıket. 

– No végre! Ott jön Weston! – kiáltotta Cotton. – Éppen 
ideje már, a nap lenyugvóban van. 

Ezalatt Weston átugrott az alacsony sövénykerítésen, és 
a következı pillanatban megjelent az ajtóban. 

– Az ördögbe is! – kiáltotta Johnson, és ijedten ugrott fel 
az ágyról, amikor megpillantotta a fiatalember halálsápadt 
arcát. – Rossz hírt hozol, te szerencsétlen? A rendcsinálók… 

– Nem, nem… – suttogta Weston, fejét rázva – azoktól 
nincs mit tartanunk. 

– Hát akkor mi a baj? – kérdezte Cotton bosszúsan. – Ki 
vele! Mi történt? 

– Megjött az indián! 
– Ennyi az egész? – mondta Johnson gúnyosan, és visz-

szafeküdt az ágyra. – Megkímélhettél volna bennünket ettıl 



az ijedtségtıl. Hogyan zajlott le a győlés? Hol van Jones? 
– A Petite Jeanne-hoz ment Husfielddal. Holnap ott is 

győlés lesz. Cook és Curtis Atkinsnél vannak. Róluk még 
nem határoztak. Eddig hát rendben volna a dolog, de jobban 
tennétek, ha az indiánt nem vennétek olyan félvállról, külö-
nösen te, Johnson. A nyomodban van. 

– Az én nyomomban? – kérdezte Johnson hitetlenkedve, 
de kissé zavartan. – Hogyan jutott volna a nyomomba? Hi-
szen Husfield egész csapattal vett üldözıbe, és mégis ered-
mény nélkül kellett visszafordulnia. 

– Nem jártál ma délután azon az úton, amely innen 
Atkins házához vezet? – kérdezte Weston. 

– De igen; körülbelül egy félórával ezelıtt. Miért kér-
ded? 

– Ezen az úton láttam az indiánt, és éppen egy félórával 
ezelıtt – folytatta Weston. – Elırehajolva, tekintetét a földre 
szegezve jött szembe velem, és a találkozás már-már kike-
rülhetetlennek látszott, amikor alig tizenöt lépésnyire tılem, 
egy sáros helyen hirtelen megállt, és egy nyomot vizsgált 
meg figyelmesen. Tomahawkját kihúzta övébıl, és a nyomot 
hozzámérte, úgy látszik, egy másik nyom hosszát már elızı-
leg a fegyver nyelére mérte fel. Aztán felegyenesedett, háttal 
állt nékem, és öklével megfenyegette a házat, aztán letért az 
útról a sőrőbe. 

– És a nyom? – kérdezte Johnson izgatottan. 
– A te nyomod volt! – felelte Weston. – Alig tőnt el a 

rézbırő, odaugrottam, a te jobb lábad nyoma volt, oly tisztán 
és felismerhetıen rajzolódott ki a sárban, mintha készakarva 
hagytad volna hátra. 

– Nem követted az indiánt? – kérdezte Cotton, mialatt 
Johnson idegesen járkált fel-alá a szobában. 

– Dehogynem! – felelte Weston. – Bár nagyon óvatos 
voltam, mert ıszintén szólva örültem, hogy elkerültem a 
rézbırőt, és nem szívesen találkoztam volna még egyszer 



vele. Nesztelenül felkapaszkodtam hát a dombra. Eközben 
már sötétedni kezdett, azt hittem, le kell mondanom róla, de 
akkor hirtelen tőz fényét láttam fellobbanni odalent. De csak 
egy pillanatra. Már-már kételkedni kezdtem, hogy jól láttam-
e, amikor a fény újra fellobbant Igen, most már biztosan tud-
tam, hogy Asszovaum tüzet rakott, valószínőleg ott akarta 
tölteni az éjszakát. 

– És hol van pontosan az a hely? – kérdezte Johnson 
gyorsan. 

– Azt hiszem, ismered – magyarázta Weston –, ott a bo-
zót szélén, ahol a legutóbbi szélvihar néhány szép szál fe-
nyıt döntött ki. 

– Akkor pedig nem választhatott ki más helyet magának, 
biztosan a kiugró szikla alá húzódott, mert ott némileg védve 
van – mondta Johnson, és a puskája után nyúlt. 

– Mit akarsz a puskával? – kérdezte Cotton megdöbben-
ve. 

– Elveszem a kedvét a kémkedéstıl! 
– Ostobaság, Johnson! – szólt Cotton is dühösen. – Nya-

kunkra hozod az egész környéket. Mit számít az neked; hogy 
a rézbırő ismeri-e a csizmád hosszát vagy sem? 

– Ezt te nem érted! – szólt Johnson sötéten. – Ez nem az 
elsı eset, hogy ez a vörös dög mértéket vesz a lábamról; He-
lyes nyomon van, és a legrosszabb éppen az a dologban; 
hogy ezt ı is tudja. Ezért meg kell halnia. 

– Vigyen el az ördög, ha értelek! – mondta Cotton mér-
gesen. – Szeretném tudni, mi bajod van Asszovaummal. Mi-
kor az a… az a história történt Alapahával, te már több mér-
földnyi távolságban voltál onnan. Rád éppoly kevéssé gya-
nakodhat bárki, mint a környék bármelyik lakójára. Ami pe-
dig a lovakat… 

– Hagyd már! Mondom neked, hogy nem a lovakról van 
itt szó! – kiáltotta Johnson ingerülten. 

– Vagy úgy! – mondta Cotton meglepıdve. – Hát onnan 



fúj a szél! Értem már, a pénzrıl… 
– Hagyd már abba a sületlenségeidet! – szakította félbe 

Johnson. 
– Jó, jó – folytatta Cotton. – Ha így áll a dolog, az persze 

egészen más! 
– Mirıl beszéltek? – kérdezte Weston csodálkozva. – 

Egy szót sem értek az egészbıl. Nem hagynátok már abba 
ezt az átkozott titkolózást? 

– Még csak éppen az hiányzik, hogy történeteket adjak 
elı neked – morogta Johnson. – Nem, nem. Indulnom kell. 
Nem maradhatok itt egy percet se tovább 

– Johnson! – szólt most újra Cotton. – Nem tetszik ne-
kem a puska. Egy dörrenés az éjszakában! Nagyon messzire 
hallatszik. És minek ez a szükségtelen zaj? Rendbe hoztam 
az íjakat, értesz hozzá? 

– Mint egy indián! – felelte Johnson. – Nemhiába töltöt-
tem hét évet közöttük! 

– Helyes! De próbáld ki legalább egyszer – mondta 
Cotton, és a létrán a padlásra ment fel, onnan egy hickoryból 
készült íjjal és négy nyílvesszıvel tért vissza. 

– Így ni – folytatta, odaadta neki –, ezt a burgonyát ide-
teszem a hamuba, lépj vissza egy kicsit, oda a sarokba, és 
onnan lıj rá! 

Johnson egy percig mosolyogva vizsgálgatta az íjat, az-
tán ráillesztette a vesszıt, célzott; a vashegyő vesszı a kö-
vetkezı pillanatban éppen középen fúrta át a célpontot, és 
reszketve állt bele a tőzhely porhanyó földjébe. 

– Óriási lövés! – ujjongott Cotton. – Ha azt a rézbırő 
gazfickót is így találod mellen, fogadom, nem szimatol töb-
bé mások nyomai után. 

– Ej, mégiscsak bizonytalan fegyver ez! – mondta 
Johnson. 

– Bizonytalan? A vesszı durván reszelt hegye olyan mé-
regbe van mártva, mely öt perc alatt halált okoz. Ha csak 



megkarcolod vele az indiánt, alig tehet még néhány lépést, 
és halott! 

– Biztos ez? 
– Egészen biztos! 
– Ne öljétek meg Asszovaumot! – szólt most rimánkodó 

hangon Weston. – Minek annyi vért ontani? Úgy beszéltek 
egy emberéletrıl, mintha csak szarvasról vagy medvérıl 
volna szó! 

– Már megint bolondokat beszélsz! – mondta bosszúsan 
Johnson. – Törıdj csak a magad dolgával. Az indiánnak meg 
kell halnia! 

– Akkor én legalábbis semmit sem akarok tudni a dolog-
ról – mondta Weston határozottan. – Holnap reggel vissza-
megyek Missouriba. Én csak lókereskedésre szövetkeztem 
veletek, de itt állandóan vér folyik, mindig csak vér… Ehhez 
nekem semmi közöm! Megyek is már, jó éjszakát! 

Felkelt, és ki akart menni a szobából. 
– Megállj! – üvöltött rá fenyegetıen Johnson, és az ajtó 

elé ugrott. – Te el akarsz árulni bennünket! 
– Engedj! – kiáltotta Weston rémülten. 
– Ugyan, hagyd már! – kiáltott rá bosszúsan Cotton, és 

arrébb tuszkolta a még mindig bizalmatlan Johnsont az ajtó-
ból. – Hadd menjen! 

– Tılem nincs mit tartanotok – szólt Weston még mindig 
ijedten –, sokkal mélyebben bonyolódtam ügyeitekbe. Úgy-
sem számíthatnék kegyelemre… 

– Na, menj! Isten veled! – mondta Cotton nevetve. 
– Viszontlátásra, Johnson! – nyújtotta most kezét 

Weston Johnson felé. – Ne váljunk el haraggal. 
– Viszontlátásra – dörmögte kelletlenül Johnson. 
A fiatalember kilépett az ajtón, és a következı pillanat-

ban már el is tőnt a két férfi szeme elıl a sőrő bozótban. 
– Nem lett volna szabad elengednünk – mondta Johnson, 

és nyugtalanul fel-alá járkált a szobában. – Nem bízom eb-



ben a kölyökben. 
– Pedig megbízhatsz – mondta Cotton. – Jól ismerem. Ez 

nem árul el senkit. Én másban nem bízom… 
– Rowsonra gondolsz? 
– Igen! 
– Gyorsan sötétedik – vágta el a beszélgetés fonalát 

Johnson –, mennem kell, de nem tudom… azt hiszem, mégis 
inkább a puskát viszem. 

– Bolond vagy! Éppoly biztosan bánsz az íjjal, mint a 
puskával. 

– Viszem mind a kettıt! – mondta Johnson. – Elıbb 
megpróbálkozom a méreggel, és ha nem elég, majd segít a 
golyó! 

– Észrevétlenül akarsz a közelébe lopózkodni? 
– Igen, ha ott tanyázik, ahol gondolom – válaszolta 

Johnson, és nehéz bakancsát puha mokasszinra cserélte. 
– A sziklán még száraz lomb sincs, mely zörrenésével 

elárulhatna. 
– No, ha meg kell lenni a dolognak, legalább jól eltaláld! 
– Ne aggódj! Ha sikerül lıtávolba kerülnöm, vége! 

Egyébként nagyon félreesı hely az, aligha számíthatna se-
gítségre. Te hol leszel ezalatt? 

– Itt. Egy remek stew-t fogok fızni, míg odajársz, hogy 
valamivel felmelegíthesd magad. Tehát Heathcott… 

– Hallgass el már azzal a régi históriával, fızd inkább azt 
az italt, annak sokkal több hasznát vesszük. 

– Ne várass nagyon soká magadra! – kiáltott utána a va-
dász. 

– Hogy nem heverek le mellé, ha már egyszer leterítet-
tem, azt gondolhatod – válaszolta Johnson, és bevágta maga 
mögött az ajtót. Aztán óvatos, de gyors léptekkel indult meg 
az erdın át arra a dombra, ahonnan Weston a tüzet látta. 

Koromsötét volt. Egyetlen csillag sem fénylett a sőrő vi-
harfelhıkkel borított égbolton. Fenn a hegyoldalon, mely a 



Fourche-la-Fave és a Mamelle vizét választotta el egymás-
tól, éles hangon üvöltött egy magányos farkas, gúnyosan 
felelt rá egy bagoly az odújából, ahol a közelgı vihar elıl 
keresett menedéket. Állat és ember egyaránt tetı alá igyeke-
zett, csak a gyilkos nem törıdött a közeledı vihar egyre fe-
nyegetıbb jeleivel. Éppen ellenkezıleg, minél vadabbul 
tomboltak az elemek, annál vakmerıbben és büszkébben 
villogott a szeme, hiszen a vihar szövetségese volt, kedvezı 
körülményeket teremtett véres terve valóra váltásához, az 
ágak zúgása, recsegése minden más zajt elnyelt, így észre-
vétlenül közelíthette meg áldozatát, aki ilyen ítéletidıben 
minden kétséget kizárva az elıreugró sziklatetı alatt keresett 
menedéket. 

Johnson elıvigyázatosan haladt a kis völgyben, a mérge-
zett nyilak hegyét gyapjúkendıbe göngyölte, nehogy vélet-
lenül saját magát karcolja meg velük. Bal kezébe fogta fegy-
vereit, jobbjával elhárította az útjába kerülı akadályokat. 
Egyre magasabbra hágott, végre elérte a fenyıket, és meg-
pillantotta a sziklát, amely alatt minden valószínőség szerint 
ott tanyázott az indián. A ledılt törzsek alatt mászott elıre, 
puskáját most letette, hogy ne gátolja a mozgásban, és mint a 
kígyó, csúszott a sarok felé, amely áldozatától elválasztotta. 

Végre! Szíve olyan hangosan vert, hogy hallani lehetett 
volna. A tőz mellett elnyúlva feküdt az indián! Nem is sejtet-
te a veszélyt, mely mérgezett nyíl és puskagolyó képében 
közeledett feléje. Jobb karjára támaszkodva, a fel-fellobbanó 
lángokba bámult, fegyverei az oldalánál hevertek. 

Johnson felemelkedett, és kutató szemmel próbálta pon-
tosan meghatározni a helyet, ahova a halált hozó nyilat küld-
je. A távolság közte és az indián között alig tíz lépés lehetett. 

Ekkor azonban észrevette, hogy az indián kifeszített ta-
karója, mellyel a becsapódó esı ellen védekezett, majdnem 
eltakarja egész alakját, csak a koponyája és jobb karja látha-
tó. Johnson pontosan látta, hol kell Asszovaumot eltalálnia, 



és ha a puskája lett volna nála, egy percig sem habozott vol-
na; így azonban hirtelen az a gondolat ötlött fel benne, hogy 
bár a takaró nem tudná felfogni a vesszıt, de irányát köny-
nyen megváltoztathatná, vagy esetleg letörölhetné róla a 
mérget. Egyszóval egy pillanatra megingott elhatározásában, 
vajon megkockáztassa-e a lövést. 

Ráadásul félt ellenfele erejétıl, és arra gondolt, ha eset-
leg csak megsebesíti, annak lesz még ereje ıt utolérni és to-
mahawkjának élét kipróbálni a koponyáján. Ha a takarót ki 
akarja kerülni, csak húsz lépéssel kell jobbra mennie, ahhoz 
a karcsú fenyıhöz, mely a domb oldalán áll, onnan aztán 
biztosan és zavartalanul célozhatna az indián fedezetlen mel-
lére. 

E pillanatban a vihar elsı villáma cikázott végig a sötét 
égen, és kísérteties fényt vetett a tájra. A következı pillanat-
ban minden ismét sőrő sötétségbe borult. Johnson hirtelen 
felegyenesedett, hogy a fához menjen de a jobb keze alatt 
meglazult egy kı, mely eddig egy tölgyfa gyökerei közt he-
vert, és legurult a lejtın. Johnson a földhöz lapulva mozdu-
latlanul feküdt, nehogy elárulja magát, végül óvatosan fel-
emelte a fejét, hogy megállapítsa, észrevett-e Asszovaum 
valamit. 

A guruló kı nesze nem kerülte el az indián figyelmét. 
Fejét a takaró fölé emelve, feszülten hallgatózott. Talán lá-
tott is valamit a tőz fénykörében. Johnson azonban a tölgy 
árnyékában hevert, úgyhogy Asszovaum nem láthatta. Ekkor 
még az elıbbinél is félelmetesebb villámlás hasította ketté az 
eget, a gyilkos rémülten húzódott vissza, de az éles fény, úgy 
látszott, az indiánt is elvakította, mert a kezét gyorsan a 
szeme elé emelte, aztán megnyugodva visszaereszkedett 
elıbbi helyzetébe. 

Johnson egy pillanatig még szemmel tartotta, aztán né-
hány lépéssel hátrébb csúszott. Itt még fényes nappal sem 
vehette volna ıt Asszovaum észre. Továbbkúszott tehát; 



mert most már biztonságban érezte magát, és végül elérte azt 
a helyet a domboldalon, amelyet mint legalkalmasabbat, az 
elıbb kiszemelt magának. Óvatosan kifeszítette íját, és cél-
zott. Ekkor… megrémülve kiáltott föl! A tőznél nem volt 
senki!… Asszovaum eltőnt! 

Mielıtt magához térhetett volna, egy kéz nehezedett a 
vállára. Hátrafordult. Ellensége fenyegetı arcát látta és jobb 
kezében a tőz fényében megvillanó tomahawkot… A vesze-
delmes fegyver lapjával sújtott le rá, némán csuklott össze. 

Ébredése borzasztó volt. 
Egy hickoryfa törzséhez kötözve kuporgott elhagyatva. 

Fölötte tombolt a vihar, zuhogott az esı, vadul üvöltözött a 
szél. Hiába erılködött, hogy kötelékeitıl megszabaduljon, 
vagy legalább meglazítsa ıket, csak még fájdalmasabban 
vágtak bele tagjaiba. Asszovaum értette a módját, hogyan 
kell a köteléket széttéphetetlenül megkötni. Johnsonnak tel-
jesen kimerülten kellett végül is felhagynia az erılködéssel, 
és eszméletlenül hanyatlott vissza. 

A vihar alábbhagyott, de a fákról még egyre zuhogott alá 
a víz, mintha meg sem szőnt volna a felhıszakadás. A szél 
szétkergette a felhıket, és elıbukkant a hold a szétrongyolt 
felhıfoszlányok mögül. Johnson most ocsúdott föl második 
eszméletlenségébıl, rázta a hideg; s most elıször ötlött fel 
agyában a gondolat, hogy hátha az indián itt hagyta ıt meg-
kötözve, s talán nem is jön vissza, mert az a szándéka, hogy 
lassan éhen pusztuljon, hacsak egy éhes farkas meg nem 
szabadítja ettıl a szörnyő haláltól. Már hallotta is üvöltésü-
ket a hegy irányából. A vihar elültével újra gyülekeztek, 
hogy együtt induljanak zsákmány után. És éppen itt, ahol 
most tehetetlenül kuporgott, gyakran látta már nyomaikat. 

Úristen! Ilyen nyomorultul kell elpusztulnia?! Az üvöltés 
egyre közelebbrıl hallatszott. A farkasok mérföldnyi távol-
ságból megérzik áldozatuk szagát. 

A nyomorult ismét kötelékeit igyekezett meglazítani, és 



addig vergıdött, míg végül ereibıl már fecskendezve ömlött 
a vér. A kétségbeesés megsokszorozta erejét, de Asszovaum 
kötelékeit meglazítani nem tudta. Egyszerre csak mozdulat-
lanná merevedett, és hallgatózni kezdett. A közeledı farka-
sokat figyeli? Nem. Egy kiáltást hallott, egy jól ismert baráti 
hangot. Bagolyhuhogás volt az, az ı megbeszélt jeladásuk. 
Atkins vagy Cotton itt van valahol a közelben! Talán mind a 
kettı. Azért jöttek, hogy ıt megmentsék és ı… ı itt fekszik 
megkötözve, mozdulatlanná bénítva, szája betömve… Nem 
tudja felhívni magára a figyelmüket. A hangok közelebb jöt-
tek… a bagoly hangosan huhogott, Johnson felismerte egy 
emberi alak körvonalait a sötétben. Ismét huhogott a bagoly, 
hangosan és sürgetıen. Háromszor egymás után… és vég-
re… negyedszer. A fogoly vonaglott, tekergızött, mint a 
féreg, de hiába. 

Végre! Lépteket hallott Valaki ráismert a helyre, ahol 
Asszovaum tanyázott. Körüljárta. Most itt kell elhaladnia… 
egészen mellette!… Ismét a bagolyhuhogás! Johnson végsı 
erejét szedte össze, hogy legalább a száraz lombokat zörges-
se meg a lábával, vagy azt a fiatal fát rengesse meg, melynek 
támaszkodott, de kísérletei sorra kudarcba fulladtak. 

Ekkor az alak még közelebb lépett. Cotton volt! Johnson 
megismerte a kalapját. Egyenest feléje tartott, még vagy 
húsz lépés, és belebotlik… de megállt! Újra huhogott, fele-
letre várva… De Johnson nem válaszolhatott. 

Cotton hirtelen megfordult, aztán nesztelenül eltőnt a 
bozótban. 

Vége! 
Johnson ájultan omlott össze. Már nem figyelt a farkas-

üvöltésre. Közönyösen várta a halált. A tehetetlen düh kife-
jezésével arcán még egyszer kinyitotta szemét, aztán ismét 
behunyta, mintha így akart volna búcsúzni az élettıl. 

 
 



29. FEJEZET 
 

Rowson Robertséknál – Túzokvadászat 
Ellen és Marion 

 
Megebédeltek. Az edényeket is elmosogatták. Az ajtó elıtt 
ültek, beszélgettek, fıleg a közelgı esküvı került szóba. 

Rowson közelebb tolta székét Marionhoz, és fogta 
menyasszonya kezét. Ritkán vegyült bele a beszélgetésbe. 
Legtöbbet Harper beszélt, hosszú történeteket adott elı bará-
tai nagy gyönyörőségére. 

– Vihar lesz – szólt Roberts –, olyan nyomasztó a leve-
gı. Megnézem még egyszer a hımérıt. Egyébként, Rowson 
– folytatta, miközben felállt és a házba ment –, tudod-e, kik 
voltak azok, akikkel ott fenn a sózónál találkoztunk, amikor 
ide tartottunk? Tennessee-beliek, régi szomszédaim! A far-
mert Stevensonnak hívják. Remek ember. Igazán nagyon 
örültem, hogy viszontláthattam. A lányai úgy megnıttek, 
Marion, rájuk sem ismernél! 

– Miért nem jöttek be hozzánk? – kérdezte Mrs. Roberts. 
– Az ember oly ritkán találkozik régi barátokkal, ön is ismeri 
Stevensont, Mr. Rowson? 

– Nem emlékszem – felelte Rowson –, pedig igen jó em-
lékezıtehetségem van. 

– Érdekes, hogy éppen odaát volt Arkansasban, amikor 
azt a farmert megölték – mondta Roberts, aki visszatért, ke-
zében a hımérıvel. – Látta is a gyilkost. 

– Az nem lehet! – kiáltotta Rowson magáról megfeled-
kezve. – Hiszen állítólag az az ember öngyilkos lett. Nem is 
találtak semmi nyomot. 

– Ostobaság! – felelte Roberts. – Stevenson egy fa mö-
gött állt. A két férfi néhány lépésnyire haladt el mellette, öt 
perccel a lövés eldördülése elıtt. Stevenson megesküdött rá, 
hogy azt a fickót ezer között is megismerné. 

– Meddig marad Mr. Stevenson a mi vidékünkön? – kér-



dezte Rowson. 
– Azt hiszem, nem soká. Elmondta ugyan nekem, hogy 

Fourche-la-Fave nagyon megtetszett neki, de felesége és 
lányai nagyon félnek a lótolvajoktól. 

– No, azoktól ugyan nincs mit félniük – mondta Bahrens. 
– Ezzel a társasággal hamarosan elbánunk! 

Rowson nevetett. 
– Az emberek felfújják a dolgot. Fourche-la-Fave-nak 

sokkal rosszabb híre van, mint amilyet megérdemelne, és… 
– Mi lelte a kutyákat? – kérdezte Roberts felugorva. 
– A túzokcsapatot érzik, édesapám! – szólt Marion. – 

Lent tanyáznak a patakparton. Mikor Ellennel ebéd elıtt arra 
jártunk, láttuk ıket. 

– Miért nem szóltatok rögtön? – kérdezte Roberts, – Egy 
hete, hogy egyet sem lıttem. Jössz, Bahrens? 

– Persze hogy jövök! – mondta Bahrens, és a házba lé-
pett a puskájáért, 

A két férfi kisietett az udvarból a kutyák után, melyek 
vadul csaholtak és rohangáltak a fák alatt. A madarak ott 
ültek fenn, ügyesen elbújva a lombok mögött. Bahrens és 
Roberts fegyvere majdnem egy idıben dörrent, és két madár 
hullott le a fáról. 

Azalatt, míg a két férfi távol volt, Robertsné és Harper 
beszélgetést akartak kezdeni a prédikátorral. Rowson azon-
ban, úgy látszik, nem volt valami beszédes hangulatban, fel-
tőnıen szórakozott és elgondolkodó volt. 

Jobban szórakozott a két lány. Egymásba karolva sétál-
gattak a ház körül, de közben nem a jövı terveirıl beszélget-
tek, hanem a múltat, gyermekkorukat, leányéveik kedves 
eseményeit elevenítették fel, 

– Ó, Ellen! – komorodott el hirtelen Marion arca. – A 
boldog gyermekkorból oly váratlanul csöppentünk bele az 
érett felnıttkorba, hogy csak azt vesszük észre hirtelen, mi-
lyen távoli emlékek már az édes gyermekkor szépségei… – 



Itt hirtelen megállt és elfordította fejét, hogy Ellen ne vegye 
észre szemében a két könnycseppet. 

– Miért beszélsz így, Marion? – kérdezte barátnıje hoz-
zásimulva. – Hiszen a házasság a célja életünknek, vágya-
inknak… 

– Igazad van, Ellenkém, örülnöm kellene és édes remé-
nyekkel tekinteni a jövıbe… De… úgy hallom, két lövés 
dördült el egyszerre… Úgy látszik, megtalálták ıket. Lesz 
elég dolgunk estére – folytatta, és már mosolyogva nézett 
barátnıjére. De Ellen szemében is a könnyek nyomait fedez-
te fel, és ijedten kérdezte: 

– Mi bajod, Ellen? Látod, látod, milyen önzı vagyok, 
csak magamról beszélek, s közben észre sem vettem, hogy te 
olyan szomorúnak látszol. De nemcsak ma, már napok óta. 
Megmondanád az okát? 

– Nem titok. Mindent megtudsz majd – válaszolta Ellen 
könnyes mosollyal –, de nem ma, majd néhány nap múlva, 
ha te magad is nyugodtabb és vidámabb leszel. 

Közben a férfiak visszatértek a házba a két túzokkal, s a 
lányoknak egyszerre tele lett dologgal a kezük, meg kellett 
kopasztaniuk a két madarat, mielıtt kihőltek volna, mert 
még melegen is nagyon nehéz megtisztítani ıket. 

Rowson ezalatt ismét visszanyerte régi nyugalmát, sıt 
úgy látszott, mintha papi komorságát levetkızve, ma a szo-
kottnál vidámabb és élénkebb lenne. Még Marion is észre-
vette, hogy mennyire elınyére változott meg, Robertsné pe-
dig egyenesen el volt ragadtatva. Roberts azonban hiába sú-
gott össze az öreg Bahrensszal, felhívta figyelmét Rowson 
érthetetlen megváltozására, a kegyeskedést mégsem úszta 
meg, mert lefekvés elıtt Rowson hosszú, kenetteljes prédi-
kációt tartott, melyet a férfiaknak is el kellett viselniük. 

Másnap reggel eltervezték a vasárnap és ünnep esemé-
nyeit. Robertsné amellett volt, hogy azonnal induljanak le-
endı veje lakásába, ott mindent rendezzenek el, ebédeljenek 



meg, és délután menjenek el a bíróhoz. Ebbe Rowson is be-
leegyezett, de arra kérte a társaságot, hogy egy fél órát vár-
janak rá, mert még egy kis elintéznivalója van. Megígérte, 
hogy hamar visszajön. 

Rowson azonnal lóra is szállt, és elvágtatott az ország-
úton. 

 
 

30. FEJEZET 
 

Cselvetés 
 

Alighogy Weston elment, a két vendég kényelembe helyezte 
magát Atkinsnél. Curtis az ajtóhoz lépett és felnézett a söté-
ten gyülekezı felhıkre. 

– Nem csodálkoznék rajta, ha erre tartana a vihar – 
mondta Atkins melléje lépve. – Csak ne hurrikán legyen be-
lıle! Hat évvel ezelıtt White Rivernél is így kezdıdött, s 
aztán mintha ezer ördög szabadult volna el. 

– Ön hat évvel ezelıtt White Rivernél volt? – kérdezte 
Cook. 

– Igen. Két mérföldnyire laktam a Memphistıl 
Batesville-be vezetı úttól. 

– A White River-i férfiak szigorúan alkalmazták a tör-
vényt, úgy tudom – mondta Cook nevetve. – Azt a lótol-
vajt… na, hogy is hívták csak, nem jut eszembe, jól fölma-
gasztalták. 

– Senki sem veheti rossz néven tılük – mondta Curtis. – 
Lótolvajokkal jóravaló ember nem bánhat másképp, különö-
sen az olyan ember, aki maga is tart lovakat, ugye, Mr. 
Atkins? 

– Ön, úgy látom, nem gyakorolná az igazságszolgáltatást 
minden önérdek nélkül – felelte Atkins kitérıen. – De bizo-
nyára megéheztek. Majd szólok… 

– Köszönjük – szólt Curtis –, jól beebédeltünk. Nem 



olyan sürgıs. 
– Akkor talán világosságot hozok. Erısen sötétedik. És 

hogy üvölt a szél odakint! – E szavakkal elhagyta a szobát. 
A két rendcsináló egyedül maradt. 

Cook törte meg elıször a csendet: 
– Igazán sajnálom, hogy ez az Atkins is a gazfickók közé 

tartozik! 
– Halkabban! – figyelmeztette Curtis. – Ördög tudja, 

nem rejtızködik-e odafönn valaki. Egyébként én is úgy va-
gyok vele, mint te: alapjában véve rendes fiú, mindig ked-
veltem. Hanem a nézése, az már aztán ravasz fickóra vall. 

– Kíváncsi vagyok, mitévık lesznek vele – folytatta 
Cook elgondolkozva. – Remélem nem fogják felakasztani, a 
büntetést megérdemli ugyan, hiszen véget kell vetni orgaz-
daságának, de hát akasztani… 

– Nem. Felakasztani nem kellene, hanem… 
– Hallgass! Jön – szakította félbe barátját Cook. 
A házigazda viaszból és szarvasfaggyúból öntött gyer-

tyával tért vissza, az asztalra állította és meggyújtotta; 
– Sokan voltak a Petite Jeanne-i győlésen? – kérdezte 

Atkins. 
– Nem nagyon – felelte Cook. – Abban reménykedtek, 

hogy holnap talán már többet fognak tudni. Volt ott egy ide-
gen, aki elveszett lovait kereste… 

– Egy félvér? – kérdezte Atkins közbevágva. – Nálam is 
járt és kérdezısködött. Sajnos, semmi útbaigazítást nem tud-
tam adni neki. 

– Nyomát sem látta azoknak a lovaknak? – kérdezte 
Cook, és merıen Atkins szeme közé nézett. 

– Nem! Hogy is láthattam volna? – válaszolta Atkins. – 
Két hét óta ki sem mozdultam hazulról. 

– Igazán? – nevetett Curtis. – De mi lelte a kutyákat? 
Hogy nekidühödtek hirtelen! 

– Talán egy rendcsináló jön, aki a közelgı vihar elıl ide 



akar bemenekülni – mondta Cook. 
– Az lehet – válaszolta Atkins. – Mindjárt utánanézek. 
Kilépett a szobából. 
– Vigyázz! Ez Stevenson – súgta Curtis Cooknak. – 

Rossz idıt választott, mindenképpen meg kell várnunk, amíg 
a vihar elmúlik. 

– Milyen messze van innen Fourche-la-Fave?! – kiáltotta 
túl most odakinn egy hang a kutyák mérges ugatását. 

„A fene vinné el! – morogta Atkins magában, és leugrott 
a lépcsıkön. – Veszettül gyorsan kellett mennie a dolognak, 
ha ez már a második szállítmány, Jones azt mondta, hogy 
legalább egy hét telik még el…” 

– Itt folyik a közelben! – kiáltotta hangosan a férfi felé, 
aki bı köpenybe burkolódzva ült a lován. – Kicsoda ön, 
uram? Atkins a nevem. 

– Jó-e erre a legelı? – hangzott a második kérdés. 
– Honnan jön ön? – kérdezte Atkins suttogva. 
– Nem kaphatnék egy pohár vizet? 
– Az ördögbe is! Jones azt mondta nekem, hogy legalább 

nyolc nap múlva… 
– Gyorsan, gyorsan! Helyezzük biztonságba a lovakat – 

suttogta az idegen –, a fiam van mellettük, és igen erıs vihar 
készül. 

– Az esı nem árt nekik – válaszolta Atkins. – Vendége-
im vannak, nem hagyhatom itt ıket. 

– De hiszen az esı elmossa most a nyomokat – vetette 
ellen a másik. 

– Igen. Mennyit hozott? 
– Hármat. 
– Csak? Jones hétrıl beszélt. 
– A többi holnap jön. Nem akartunk széles csapást hagy 

ni magunk után. 
– A fiú itt marad, hogy továbbszállítsa a lovakat? 
– A fiú? – Vagy úgy… igen. Mindent tud. 



– Helyes! Egy pillanat, odabenn majd azt mondom, hogy 
saját maga akarja a lovát ellátni vagy valami ilyesfélét… 
Halló! Ki az? 

Egy férfi közeledett. Hamarosan kiderült, hogy Weston. 
– Épp jókor jössz, Weston – szólt Atkins. – Ez az idegen 

lovakat hozott… Tudod. Menj vele körül, és helyezd a lova-
kat biztonságba. Aztán gyere be a házba. Nem szívesen ha-
gyom a két rendcsinálót egyedül. 

– Rendcsinálók vannak odabenn? – kérdezte Weston 
ijedten. 

– Csak vendégek, akik nálam töltik az éjszakát – nyug-
tatta meg Atkins. – De csakugyan várakozni kell, amíg a 
vihar kidühöngi magát. Mindjárt lecsap ránk. Ha a lovak a 
patakban állnak, semmi bajuk sem lesz. 

– A patakban? – kérdezte az idegen. – De hiszen nem a 
patakban állnak! Fenn hagytam ıket a mezı sarkánál. 

– Hogy az ördög vinné el! Miért nem a régi helyre vitte? 
– Most vagyok itt elıször. 
– Akkor inkább vezessük be ıket – mondta Atkins bosz-

szankodva –, nem szeretném, ha valaki holnap reggel ott 
fenn a mezı sarkánál lónyomokat találna. A félvér még a 
közelben van. Kísérd az idegent a hátsó kapuhoz, Weston. 
Én egy percre még bemegyek. Mindjárt jövök. 

– Bocsássanak meg, uraim – szólt a két rendcsinálóhoz, 
amikor a szobába lépett és behúzta maga mögött az ajtót –, 
egy idegen jött, furcsa ember lehet, ragaszkodott hozzá, 
hogy maga akar a lováról gondoskodni. Mindjárt itt lesz. 
Most tört ki a vihar! Hogy zuhog! Hogy csapkod, sistereg a 
villám! 

– Hová akar menni, Mr. Atkins? – kérdezte Curtis. 
– Át kell néznem a feleségemhez. Asszonyok könnyen 

megijednek ilyen idıben, ha magukra hagyja ıket az ember. 
Mindjárt jövök. 

A két rendcsináló ismét egyedül maradt. Curtis körülné-



zett a szobában. 
– Két puska is van itt, mind a két ajtó fölött egy-egy. Ezt 

nevezem aztán elıvigyázatosságnak! Legjobb lesz, ha ártal-
matlanná tesszük ıket – mondta, és felállt egy székre, elı-
ször az egyik, aztán a másik fegyvert emelte le a szögrıl. – 
Mind a kettı töltve van. Fújjuk ki a puskaport belıle! Így, 
ni! Újratölteni, azt hiszem, nem lesz ideje. Van-e még fegy-
ver valahol? 

– Nem látni… – mondta Cook. – Talán eldugta valaho-
va… 

– Nézd csak meg az ágyban. Alul. Semmi? 
– Nem, azt hiszem, semmi. De itt! Két pisztoly. Nem 

rossz! Jó, ha keze ügyébe esik az embernek, ha valami baj 
van. Na, várj csak, Atkins! Most megtréfálunk egy kicsit! 

– Nem hallasz semmit? – kérdezte Curtis. 
– Semmit. De talán most… Alig hall az ember a vihartól. 

De ez mégiscsak a füttyjel lehetett. Most aztán jól vigyázz! 
Kezdıdik a tánc! 

– Gyorsan! –, suttogta Atkins a sövénynél a rá várakozó 
embernek. – Jobb, ha mielıbb túlesünk rajta, mert a zivatar 
minden nyomot elmos. Hanem átkozott dolog ilyen idıben 
kint mászkálni. Jones azt mondta, hogy csak nyolc nap múl-
va jöttök. 

– Minek az a sok beszéd? – morogta az öreg. – Ráérünk 
fecsegni, ha majd fedél alatt leszünk! 

– Hol vannak a lovak? 
– Ott fenn valahol a mezı sarkánál. A fiam van mellet-

tük – s azzal ujját szájába dugva, rövid, éles füttyentést hal-
latott. 

– Mit csinál? – kérdezte Atkins rémülten. 
– Nem hallja? Már felelt is. 
– Ha máskor is lovakkal jönne, lovagoljon még vagy 

száz lépést felfelé, és egyenesen bele a patakba. Ott fenn, 
látja? 



– Hogy látom-e? Ilyen idıben még lássak is? De itt a fiú 
a lovakkal. Hé, Ned! Gyere csak! Élsz még? 

– Élek apám – suttogta a fiú. – Hanem ez a vihar! Bor-
zasztó! 

– Ostobaság, majd megszárítjuk a ruháinkat. Gyere, kö-
vess bennünket. A lovak nyugodtan maradtak? 

– Nyugodtan. Csak a barna bokrosodott meg minden vil-
lámlásnál. 

– Hát persze. Melyik ló tőmé nyugodtan az ilyen 
mennykıcsapkodást? – mondta az öreg. – De mit csinál? 
Letöri a sövényt! 

– Le bizony, készakarva nem nyitottam átjárást itt fenn, 
túlságosan sok a kíváncsi ember errefelé – mondta Atkins. – 
Jöjjenek csak, de vigyázva, néhány ledöntött fatörzs hever 
itt. 

– Messze van még ide a hely, ahol a lovakat ırzi? 
– Nem többre száz lépésnél… Mindjárt ott is vagyunk. 
Ekkor Stevenson ismét éleset füttyentett, és abban a pil-

lanatban vakító villámfény cikázott át a sötétségen. Atkinst 
félig megvakította a fény, de azért látta, hogy sötét alakok 
ugranak elı, és érezte, hogy az idegen súlyos karja a vállára 
nehezedik. 

– Ördög és pokol! – kiáltotta. – Mit csinál?… Árulás!… 
– És a következı pillanatban már ki is siklott az öreg kezé-
bıl, s egy következı villámlás már menekülı alakját világí-
totta meg. Weston is menekülni igyekezett, majdnem két 
másik ember karjaiba futott, de végül mégis sikerült meg-
szöknie. A ház felé futott, de nagy csodálkozására onnan 
dulakodás zaját hallotta. Mitévı legyen? Útja minden irány-
ban elzárva! Végsı kétségbeesésében az asszonyok szobájá-
ba rohant, akik rémülten ugráltak fel székeikrıl. 

 
 



31. FEJEZET 
 

Az asszonytársaság – Különbözı gyermekbetegségek 
melyeket az anya vigasztalására sorolnak fel 

Meglepetés 
 
– Ó, kedves Mrs. Mullins, kérem szépen töltsön még ne-

kem egy csészével abból a tejeskávéból – mondta özvegy 
Fulwealné, aki éppen a síró gyermeket vette ki a függıágy-
ból. – Milyen forró a fejecskéje! 

– Istenem, istenem! – sopánkodott Atkinsné. – Egyre be-
tegebb lesz, még az éjjel meghal szegénykém! 

– Ó, dehogy hal meg! Ne gondolja, Mrs. Atkins – vi-
gasztalta Smithné. – Sok gyermeket láttam én már. 
Prestonék bébije is sokkal rosszabbul volt, mint ez a kicsi, s 
mégis teljes öt napig élt. 

– De meghalt? – kérdezte aggódva az anya. 
– Meg, meg szegénykém. Pedig mindent elkövettünk ér-

te! 
– Stewarték picinye is éppen így köhögött, mielıtt meg-

halt, mint a mi kis betegünk – mondta Mrs. Smith. – Reggel 
még makkegészséges volt, s estére már meg is halt. 

– Most meg kék foltok jönnek ki rajta – mondta 
Bowittsné a baba fölé hajolva. 

– Hol? – kérdezte megrémülve az anya. – Miféle kék fol-
tok ezek? – Mit jelent ez? Ö, istenem, meghal az én kis 
gyermekem! 

– A kék folt, egy idegen orvos mondta egyszer nekem, 
nagyon veszedelmes tünet – sipította a fiatalabbik Heifer 
kisasszony. – György bátyánk leánykáján is volt, csak más-
nap reggelig élt. 

– A foltok jelentéktelenek – mondott ellent Mrs. Hoster 
–, csak ne zihálna úgy a kis tüdeje, mikor köhög. Szegény 
kis Kittym, aki a múlt nyáron halt meg, éppen így zihált. 

Az anya rémületében az ágy szélére ült, és tördelte a ke-



zét. 
– Igazán nem értem, hölgyeim – szólt most Mrs. Kowles 

–, miért rémítgetik annyira szegény anyát. Sem a kék foltok, 
sem a zihálás nem biztos jelei még… 

Félbe kellett hagynia a mondatot, mert egy éles dörrenés 
elnyomta a hangját. 

– Nem biztos jelei még a halálnak – fejezte be a monda-
tot Mrs. Kowles, amikor a mennydörgés elült. – Magam is 
tudok két esetet, amikor a gyermek életben maradt. Minek 
rémüldözni, amikor messze még a veszély? 

– Azt hiszi, hogy meggyógyul? – kérdezte Atkinsné. 
– Miért ne? Éppen elég orvosságot kapott, és ha nem 

lenne olyan sárga a szeme fehérje… 
– Sárga? – kérdezte a rémült anya, és gyertyával rohant a 

kis beteg felé. – S mit jelent az, Mrs. Fulweal? Ön tapasztalt 
asszony, azt hiszi talán?… 

Ekkor újabb villámlás vakított, majd iszonyatos dörgés 
hallatszott. Néhány pillanatig halálos csend uralkodott a 
szobában, aztán a legfiatalabb Heifer kisasszony azt suttogta 
a mellette ülı Mrs. Mullins fülébe: 

– Éppen ilyen szörnyő idı volt akkor is, amikor 
Houstonék elsı gyermeke halt meg. 

– Miben halt meg a legkisebbik gyermeke, Mrs. 
Mullins? – kérdezte most a legidısebb Miss Heifer. – Azt 
mondták, himlıben. Nagyon meg is ijedtünk ettıl a hírtıl. 

– Az isten áldja meg, kedves Miss Heifer, himlıben! – 
válaszolta Mrs. Mullins. – Ki mondta ezt az ostobaságot? Ó, 
az én aranyoskám! Vérhas kínozta, s még ma sem tudom, 
hogyan kaphatta meg. Nem evett az semmi egyebet, csak 
néhány zöld szilvát meg barackot, nagyon szeretik a gyere-
kek nyáron az ilyesmit. Az csak nem árthatott meg neki? 

Most Atkinsné hirtelen felugrott, s feszülten hallgatózott 
kifelé. 

– Mi az? – kérdezte Mrs. Mullins, aki még nem fejezte 



be a mondókáját. – Hallott valamit? 
– Mintha füttyentést hallottam volna – válaszolta 

Atkinsné. 
– Ugyan már – mondta Fulwealné –, ki járhatna odakinn 

ilyen idıben? 
Ebben a pillanatban kivágódott az ajtó, és berontott 

Weston. Az asszonyok rémülten ugráltak föl. A fiatalember 
rekedt hangon kiáltotta: 

– Rejtsenek el! Rejtsenek el, kérem, különben el vagyok 
veszve! – S hirtelen egy ugrással elérte a sarokban levı 
ágyat, és alája bújt. 

– Az isten szerelmére, Weston, mi történt? – kérdezte 
Atkinsné rémülten. De Westonnak már nem volt ideje felel-
ni, mert ebben a pillanatban megjelent üldözıje. A félvér állt 
a nyitott ajtóban, és így kiáltott: 

– Ide szaladt be! Hol bujkál? 



– Hol? Ki? – kérdezte nagy lélekjelenléttel Fulwealné, 
aki jó viszonyban volt Westonnal és Cottonnal, és félig-
meddig megértette, mi történhetett. – Önöknél így szokás 
egy idegen házba bebocsátást kérni? S méghozzá egy olyan 
szobába, ahol asszonyok és betegek vannak? 

Mielıtt a meglepett kanadai szóhoz juthatott volna, ki-
tuszkolta a szobából, és az ajtót becsapta mögötte. 

– Így, ni! – mondta elégedetten, és a tolózárat rátolta. – 
Most már nézzük csak meg közelebbrıl a foglyunkat. 

Ekkor kívülrıl valaki megragadta a kilincset, és bezörge-
tett. 

– Ki az? Mit keres itt ilyen késıi órában? – kérdezte öz-
vegy Fulwealné. – Talán nem tudja, hogy itt egy beteg 
gyermek fekszik? 

– Hölgyeim, csak egy kérdést engedjenek meg – mondta 
egy hang, melyben Atkinsné ijedten ismert rá Brownra. – 
Nem ebbe a szobába menekült be egy fiatalember? 

Mrs. Fulweal kérdve nézett szét társnıin, mielıtt vála-
szolt volna, az asszonyokban azonban a Weston iránti rész-
vét gyızött, és általános fejrázással feleltek a kérdı pillan-
tásra. Erre Fulwealné éles hangján méltatlankodva kiáltotta: 

– Igazán szeretném tudni, hogy mit akar! Éretlen tréfára 
alkalmasabb idıt is választhatott volna. Éppen lefeküdni ké-
szültünk, s szeretnénk, ha nem háborgatna tovább bennün-
ket! Jó éjszakát! 

Ezzel az ügy be volt fejezve. Brown, úgy látszott, beérte 
ennyivel, mert elment az ajtótól. Az asszonyok még némán 
hallgatóztak egy ideig. De semmi nesz nem hallatszott. A 
társaság figyelme most Atkinsnéra terelıdött, aki görcsösen 
kapaszkodott a szék támlájába, és szemmel láthatóan min-
dent megtett, ami erejébıl tellett, hogy viharzó érzelmei le 
ne gyızzék. Rövid küzdelem után azonban ájultan rogyott 
barátnıi karjába. 

Ezalatt a másik szobában is vad jelenetek zajlottak. 



Alighogy Curtis figyelmeztette barátját, berontott Atkins. 
Azonnal észrevette, hogy puskái ellenségei hatalmában van-
nak. Az ágy azonban még érintetlennek látszott, dia-
dalordítást hallatva ugrott oda, kirántotta a pisztolyokat, csö-
vüket elıreirányozva Cookra rohant, aki az ajtónál elállta az 
útját. Azt hitte, hogy Cook a pisztolyok láttára utat enged 
neki, de mivel a farmer nem mozdult, meghúzta a ravaszt. 

Vége! Ez volt az utolsó reménysége. A pisztoly csütör-
tököt mondott. 

Atkins vadul a másik ajtó felé nézet, de e pillanatban be-
léptek üldözıi. Cook és Curtis rávetették magukat, és Atkins 
tudta, hogy minden ellenszegülés hiábavaló. Megkötözték. 

– Hol a másik? – kérdezte Brown. 
– Odaát, a másik szobában – válaszolta a félvér. – Saját 

szememmel láttam, hogy oda menekült, de az asszonyok 
nem akarják kiadni. 

– Na, majd magam próbálom meg! 
Mi már tudjuk, Brown vállalkozása sikertelen maradt. 

Mikor visszajött, így szólt: 
– Barátaim, nem szabad, hogy ez a fickó meglépjen, ı is 

a bandához tartozik, s lehet, hogy része volt a gyilkosságban 
is. Körül kell vennünk a házat, de csendben, hogy azt higy-
gye, szabad az út! A mulatt fiút elkaptátok? 

– Nem – felelte Bowitts. – Azt hiszem, sikerült neki az 
erdı felé menekülnie, másként mindenképpen belénk kellett 
volna botlania. 

– Elég baj az. Hírt visz a többieknek. No, de ezen már 
nem segíthetünk – mondta Brown. – Vidd a foglyot a tőz-
höz, Cook, hadd melegedjen fel egy kicsit, a ruháit is meg 
kell szárítania. 

– Jó – felelte Cook. – Egyébként Stevenson és a fia vi-
gyázhatnának rá. Curtis és én itt ültünk egész éjszaka a tőz 
mellett, fel kellene váltsuk ıket odakint, már biztosan egé-
szen átnedvesedtek. 



– Helyes! – válaszolta Brown. 
A két Stevenson e percben meg is jelent az ajtóban, majd 

tudomásul véve új feladatukat, elhelyezkedtek a tőz mellett. 
A többiek kimentek a szabadba, és mindenki elfoglalta kije-
lölt helyét. Brown, aki még meg akart beszélni valamit az 
öreg Stevensonnal, éppen indult kifelé, de hirtelen ijedten 
hıkölt vissza, mert nedves, lógó hajjal, vad tekintettel, büsz-
ke, egyenes tartással az indián állott elıtte. 

– Asszovaum! – kiáltott Brown örömmel. – Megjöttél 
végre? Míg odavoltál, sokat tettünk ügyedben. 

– Jól van így. De… miért fogtátok el ezt? – kérdezte az 
indián halkan, és kezével, melyben íjat és nyílvesszıket tar-
tott Atkinsre mutatott. 

– İ volt a banda orgazdája. Rövidesen mindent meg-
tudsz. De elıbb mondd el, hol voltál ennyi ideig. Megtudtál 
valamit? 

– Egy foglyot ejtettem. 
– Kit? Hol? 
– Johnsont. Kint van az erdıben. 
– Bőnös? 
– Ismered ezeket a fegyvereket! Ezekkel lopózkodott 

Asszovaum tanyájához, és meg akarta ölni. 
– Az átkozott! Jól megkötözted? 
– Meg. 
– Nem szökik meg? 
Asszovaum mosolygott és azt suttogta: 
– Akit Asszovaum kötöz meg, moccanni se tud. 
– De hol jártál ennyi ideig? Voltak, akik azt gondolták, 

megszöktél. 
– Te nem tartozol közéjük – válaszolta az indián. – De 

talán azt gondolja az én testvérem, hogy ezalatt tétlenked-
tem? Tudom, kik ölték meg Heathcottot! 

– Tudod? Kik voltak? Beszélj! – kiáltotta Brown izgatot-
tan. 



– Johnson és… Rowson – mondta Asszovaum. 
– Rowson! – kiáltotta Brown elszörnyedve. – Tehát… 

nem, ez nem lehet! Rowson gyilkos! 
– Johnson és Rowson – ismételte az indián határozottan. 

– A sápadt férfiú részes a lólopásban is. 
– Asszovaum, tudod, kit vádolsz?! 
– A prédikátor gyilkos és tolvaj – mondta Asszovaum. – 

Lehet, hogy Alapahát is ı gyilkolta meg, de ez még nem biz-
tos. A fehér embert azonban ı ölte meg. Négy napja tudom. 

– És miért hallgattál? 
– Ha a fehér emberek Rowsont az egyik gyilkosság miatt 

felakasztanák – mondta Asszovaum mosolyogva –, nem tö-
rıdnének többé a másik gyilkossággal, és Asszovaumnak át 
kellene engednie másoknak a bosszút. De Asszovaum férfi, 
nem bízhatja másokra a bosszút asszonya haláláért. 

– Hol van a foglyod? 
– Kint az erdıben. Azt hitte, álmában lepheti meg a fı-

nököt. Látott-e már az én testvérem jaguárt, mely álomra 
hunyja be szemét? 

– Akkor tehát… De mi ez? Már harmadszor hallom a 
bagoly huhogását. Ez valami jeladás lehet. 

Az indián hallgatózott. Ismét felhangzott az ember- és 
fénykerülı madár hangja. Három ízben felelt neki az erdık 
rézbırő fia. Erre megszőnt a huhogás. 

– Bagoly lehetett – mondta Brown. 
– Talán – válaszolta az indián. – Talán nem. Ez a férfiú 

itt jól ismeri a jelt – és Atkinsre mutatott. 
Atkins aggodalmasan nézett az ajtó felé, és amikor 

Asszovaum felelt a madárhangra, rémületében fel akart ug-
rani. Most azonban, hogy a hamis válaszra nem jött újabb 
jeladás, gúnymosoly suhant át sötét képén, és nem válaszolt 
egyetlen kérdésre sem, melyeket Brown intézett hozzá. 

Közben az indián több rendcsináló kíséretében elhagyta 
a házat. Mintegy fél óra hosszat teljes volt a csend, aztán 



hirtelen rémületes ordítás hallatszott. Röviddel azután 
Wilson és Bowitts behozták az elfogott Westont, aki szökni 
próbált, és kézre került. 

Kisvártatva ismét Asszovaum jelent meg két farmerral, 
és a sápadt, megfélemlített Johnsont lökték be a szobába. Itt 
az elsı, akivel szembekerült, legelszántabb ellensége, 
Husfield volt. 

– Tehát mégis? – kérdezte Husfield. – Te is a bandához 
tartozol? Ki fogta el? 

– Az indián – felelte Cook. 
– Asszovaum! – kiáltott Husfield, aki most találkozott a 

rézbırővel elıször. – Jó, hogy végre ismét itt vagy, s mind-
járt milyen remek bizonyítványt állítasz ki magadról. Bár 
tudnám, mivel hálálhatnám meg! Megér ez nekem legalább 
ötszáz dollárt. Nesze, itt az ezüstverető puskám, a tied nem 
sokat ér, s már régóta vágytál egy jó fegyverre. Fogd hát, és 
használd egészséggel. Te pedig, Johnson, ez alkalommal 
nem menekülsz meg. Mikor utoljára találkoztunk, nagyon 
legénykedtél. 

– Hogy dögölnétek meg valamennyien! – átkozódott 
Johnson. 

Husfield rá akart rohanni, de Brown visszatartotta. 
– Csak hadd járjon a szája, úgyis tudja, hogy mellettünk 

az. igazság, erre tanú Asszovaum, akit gyáván lesbıl akart 
megölni. Ez az elsı vád ellene, a többi majd következik. 
Most azonban azon igyekezzünk, hogy e mérges kígyók má-
sik fészkét is szétrugdossuk. Ki ismeri az utat? 

– Én! – mondta Asszovaum. – De miért gondolja az én 
testvérem, hogy a medve visszatér a barlangjába, ha a vadász 
nyomait érzi a bejáratnál? A bagolyhuhogás az itt lakóknak 
szólt, nem tudtunk felelni rá, így a cinkosok figyelmeztetést 
kaptak. A barlang minden bizonnyal üres. 

– Igazad lehet, Asszovaum – szólt Brown. – Mégis meg 
kell próbálnunk. Ha aztán üresen találjuk a barlangot, meg 



kell keresnünk azt a másikat, akit bőnösnek tartasz. 
– Ki az a másik, akirıl az indián beszél? – kérdezte 

Stevenson. 
– Majd holnap megismerkedik vele – válaszolta sötéten 

maga elé nézve a rendcsinálók vezére. 
– Kit kerestek még? – kérdezte most Husfield is. 
– Cottont és Rowsont! 
– Rowsont? 
– A prédikátort? 
– A lelkészt? – hallatszottak mindenfelıl a csodálkozó, 

megdöbbent kérdések. 
– Rowsont, a metodista prédikátort – válaszolta Brown 

nyugodtan. 
– S ki vádolja ıt? – kérdezte Mullins megütközve. 
– Asszovaum! 
– Vér tapad a kezéhez – mondta az indián halkan –, vér 

folyik a nyomában, és sem a Petite Jeanne, sem a Fourche-
la-Fave hullámai nem tudták ezt a vért lemosni. 

– Holnap akar házasságot kötni az öreg Roberts lányá-
val! – kiáltotta Cook elnémulva. – Lehetetlen! Az indián 
téved. 

– A kegyes Rowson! – csóválta Mullins hitetlenkedve a 
fejét. 

– Itt nem érnek semmit a szavak – mondta Brown hatá-
rozottan. – Cselekedni kell! Ha a vád hamis, a lelkész jó híre 
megköveteli, hogy minél elıbb meggyızhessen bennünket 
igazáról. Most azonban elıször fogjuk el azokat a fickókat, 
akik itt vannak a közelben, és valószínőleg már figyelmezte-
tést is kaptak. Vezessen tehát Asszovaum bennünket 
Johnson kunyhójához, onnan aztán együtt Robertsékhoz in-
dulunk, hogy holnap hajnalban ott lehessünk. 

– Nem tudom elhinni – szólt Mullins. – Az indián is csak 
ember, és… 

– Heteken át kutatta Asszovaum a nyomokat, meg is 



mérte és össze is hasonlította azokat – válaszolta komoran az 
indián. – A sápadt férfiú gazember! 

– Elég a szóból! – szólt Brown. – Rowson vád alatt van, 
és… 

– De ki vádolja? – szakította félbe Brownt Mullins. – Az 
indián sohasem szenvedhette a lelkészt, mert Alapahát a ke-
resztény hitre térítette. Ezért vádolja most! Egyetlen szavára 
fogjunk el egy istenfélı keresztény embert? Fogjuk gyanúba 
és sértsük meg? Elıbb bizonyítékot kérünk! Addig nem 
adom beleegyezésemet! 

– Szembesítsétek velem! – válaszolta Asszovaum büsz-
kén. – Szembesítsétek velem, és ha elviseli tekintetemet, 
engem akasszatok föl! Meg vagytok ajánlatommal elégedve, 
férfiak? 

– Meg! – mondta Husfield komolyan. – Nem látom be, 
miért adjunk többet egy fehér ember szavára, mint egy réz-
bırőére. Én magam sem szeretem ezt a metodistát, és egyál-
talán nem csodálkoznék, ha báránybırbe bújt farkas volna. 
İ is csak éppen olyan, mint bármelyik más ember; az, hogy 
prédikál – az én szememben legalább –, nem jelent különö-
sebb érdemet. 

– Mi történjék a foglyokkal? – kérdezte Cook Atkinsre, 
Westonra és Johnsonra mutatva. 

– Legjobb lesz, ha még ma éjjel elvisszük ıket – mondta 
Brown. – De hova? 

– Hozzám – javasolta Wilson. – Curneales, meg vagyok 
gyızıdve róla, nem meri visszautasítani a rendcsinálók és 
foglyaik átszállítását. De ırségrıl gondoskodnunk kell! 

– Ez az én dolgom – szólt Curtis. – Néhányan biztosan 
szívesen velem maradtok, s hogy a jómadarak nem fognak 
megszökni, arról a puskám kezeskedik. 

Negyedóra múlva a három fogoly hat felfegyverzett férfi 
ırizete alatt már úton volt ideiglenes börtöne felé. Pelter és 
Hoster Atkins házában maradtak, a többiek Asszovaum ve-



zetésével a kunyhó felé indultak, hogy Rowsont és Cottont 
elfoghassák, vagy legalábbis újabb adatokat győjthessenek a 
foglyok bőnösségére nézve. 

Éjfél volt. A faóriások csúcsai még zúgtak, a keleti látha-
táron néha még távoli villámlás fénye villant fel, a menny-
dörgés már halk morajjá szelídült. 

Ekkor egy sötét alak suhant át a Johnson kunyhóját kö-
rülvevı kerítésen. 

Cotton volt az. . 
A nyitott ajtón át az épület belsejébe osont, gyorsan ösz-

szekapkodta holmiját, néhány tárgyat egy faodúba rejtett el, 
a kandallóban parázsló fahasábokat az ágy alá vitte a sarok-
ba, még egyszer körülnézett, aztán ahogy jött, gyorsan és 
zajtalanul eltőnt a sőrő erdıben. 

 
 

32. FEJEZET 
 

A tölgyfánál 
 
A hatalmas tölgyfát minden fourche-la-fave-i vadász jól 

ismerte. Egy tó partjához közel, mocsár szélén állott. Cotton 
és Rowson is jól ismerte a helyet, különösen Rowson, aki 
gyakran tartott itt imaórákat a szabadban. 

Cotton most egy órával a megbeszélt idı elıtt jelent meg 
a tölgyfánál. Nyugtalanul sétált föl s alá. Egy száraz ág recs-
csenésére hirtelen egy kidılt fatörzs mögé hasalt, s percekig 
mozdulatlan maradt. De csak a várva várt Rowson jött, s 
Cotton megkönnyebbülve bújt elı rejtekhelyérıl. 

– Csakhogy megjöttél! – mondta bosszúsan. – Egy órája 
vagyok már itt, halálfélelmek között, és… 

– Nem tehetsz szemrehányást, én is korábban jöttem, 
mint ahogy megbeszéltük. Talán emlékszel még, hogy kilenc 
órában állapodtunk meg, s most nem lehet több fél kilencnél. 

– Azt hiszem, nem találkozhatunk többé… 



– Miért? Mi történt? – kérdezte Rowson rémülten, mert 
csak most tőnt fel neki társa sápadt, ijedt arca. – Úgy nézel 
ki, mintha halálhírt hoztál volna. Csak nem a rendcsiná-
lók?… 

– De igen. Valamiképpen megszagolták a dolgot, és 
Atkins házára rohantak. 

– Ördög és pokol! Atkins vallott? 
– Nem voltam eléggé kíváncsi rá, hogy megérdeklıdjem 

– gúnyolódott Cotton. – De ez még nem minden. Johnson 
minden bizonnyal az indián áldozata lett, el akarta tenni láb 
alól a rézbırő bestiát, de… mind ez ideig nem jött vissza. 

– Honnan tudod mindezt? 
– Hogy Johnson nem jött, keresésére indultam, de nyo-

mát se leltem. Éppen Atkinshez igyekeztem, hogy tudtára 
adjam Johnson eltőnését, de már messzirıl észrevettem, 
hogy valami nincs rendben. A lovak rémülten száguldoztak 
az udvaron, a titkos bejárat pedig nyitva volt. Ez csak meg-
erısítette gyanúmat, de mégis megkíséreltem, hogy közelebb 
kerüljek a házhoz, s többször egymás után jelt adtam… 

– És? – kérdezte Rowson izgatottan. 
– Eleinte egyáltalán nem válaszoltak – folytatta Cotton –

, végül pedig háromszor, de hamisan. Most már biztosan 
tudtam, hogy elárultak bennünket. Egy ideig még kerülget-
tem a farmot, s minden óvatosságom ellenére majdnem a 
karjukba futottam. Éppen az udvar egyik sarkát akartam 
megkerülni, amikor több alak rontott elı a sötétbıl, s valaki-
re rárohantak. Hangja után ítélve csak Weston lehetett. Ami-
lyen gyorsan csak bírták a lábaim, a kunyhóhoz rohantam, 
elrejtettem a legértékesebb holmikat a faodúba; fegyverei-
met magamhoz vettem, a kunyhót pedig felgyújtottam. Most 
már csak veled szerettem volna találkozni mielıbb. 

– Mit tegyünk? – kérdezte Rowson. – Ha a foglyok el-
árulnak bennünket… Hol van Jones? 

– Valószínőleg ı is a kezükben van – dühöngött Cotton –



, különben már régen visszatért volna. 
– Akkor menekülnünk kell – mondta Rowson. – Nincs 

más lehetıség. De még van idınk. 
– Hogyan meneküljünk? Üldözni fognak és utolérnek! 
– Lóra természetesen nem ülhetünk – felelte Rowson. – 

De ott a csónak, Harper háza irányából semmi veszély nem 
fenyeget, mert az öreg Robertséknál van. Talán sikerül az 
Arkansast észrevétlenül elérnünk. Holnap hajnalban már a 
Bayou Meter torkolatánál lehetünk, s ha odáig eljutottunk, 
meg vagyunk mentve. 

– Mi lesz a menyasszonyainkkal? Ellen elhervad a bánat-
tól – gúnyolódott a durva vadász. 

– Erre most nem gondolhatunk – mondta Rowson. – Is-
tenemre, sajnálom a jó falatot, amelyet az utolsó pillanatban 
rántanak el a szám elıl! De a nyakam mégiscsak fontosabb! 
Szerencsére mindent elıkészítettem, s amint a házhoz érke-
zünk… De vigye el az ördög! Errıl majd elfelejtkeztem! 
Vendégeim jönnek. 

– Vendégeid? – kérdezte Cotton meglepıdve. – Mit je-
lentsen ez? 

– Ma akarom ünnepelni az esküvımet – válaszolta 
Rowson. – Az egész kegyes család e percben talán már út-
ban is van lakásom felé, és ha elıbb érnek oda, mint mi, el-
vesztünk! Ha csak egy óra egérutat nyerünk, nincs mitıl fél-
ni. De az is lehet, hogy útközben találkozunk velük, s talán 
kitalálok valamit, hogy feltartsam ıket. Mindegy. Siessünk! 
Rohanj! Én elıbb Robertsékhoz megyek, de hamarosan ott 
leszek. 

– Hátha nem tudod olyan gyorsan elintézni – mondta 
Cotton. 

– Ne félj, idejében ott leszek. Robertsék remélhetıleg 
még nem indultak el. Különben nagyon boldoggá tesz, hogy 
végre ledobhatom ezt az utálatos prédikátori álarcot. 

És komoran hozzátette: 



– Különösen az utóbbi hetekben nagyon terhemre volt 
már. 

Cotton elıvette a bokorból a batyuját, melybe ruháit 
csomagolta össze, és vállára vetette. 

– No, én megyek. Te se késs sokat! Siess! 
Rowson elgondolkozva nézett utána, aztán lovához sie-

tett, nyeregbe ugrott, és Robertsék háza felé ügetett. 
 
 

33. FEJEZET 
 

A gyilkost leleplezik 
 

Marion nyugtalan szívvel készülıdött élete döntı lépésére, 
mely végleg elszakítja a szülıi háztól. Nyugtalansága annyi-
ra arcára volt írva, hogy még az érzéketlenebb Bahrens is 
észrevette, és Harper figyelmét is felhívta rá. 

Mrs. Robertsnek rengeteg dolga volt, rakodott, csoma-
golt. 

– Na, lányok – szólt oda közben Marionnak és Ellennek 
–, most már gyorsan öltözködni, aztán indulás! Még sok el-
rendeznivalóm van, és ti csak útban lennétek. Közben bizto-
san megérkezik Mr. Rowson is, mi hárman Sammel majd 
utánatok megyünk. 

A kis társaság Bahrens és Harper vezetésével hamarosan 
útnak is indult, Mrs. Roberts pedig minden lehetı szekrény, 
láda és doboz tartalmát kiforgatta, hogy összeszedje a szük-
séges holmit. 

Amikor éppen legjavában dolgozott, váratlanul az indián 
jelent meg az ajtóban. 

– Ó, Asszovaum! – kiáltott Robertsné meglepetten. – 
Hogy megijesztett. Soká volt távol, rég nem láttuk. Hogy 
ment sora? 

– Házába vezette-e már a sápadt férfiú a barna szemő le-
ányt? – kérdezte Asszovaum, figyelemre sem méltatva 



Robertsné nyájasságát, és aggodalmasan kutató szemmel 
nézett be a szobába. – Vagy talán Asszovaum már késın 
érkezett? 

– Mit jelent ez? – kérdezte az asszony megrémülve az 
indián vad szemétıl. – Mi baja van Mr. Rowsonnal? 

– Nincs nekem semmi bajom vele – suttogta Asszovaum. 
– Legalábbis egyelıre semmi. De a rendcsinálók látni sze-
retnék. Asszovaum azért jött ide, hogy megmentse Mariont. 
Elkéstem volna? 

– Mariont? Mindenható isten, mi van vele? Mit jelente-
nek e rejtélyes szavak? 

– Felesége lett már a lány a sápadt férfiúnak? 
– Nem. De mi közük a rendcsinálóknak Mr. 

Rowsonhoz? 
– A sápadt férfiú nyomában vannak. İ ölte meg 

Heathcottot! 
– Nagy isten! – kiáltott fel Robertsné. – Rágalom, aljas 

rágalom! Ki az az arcátlan, aki ilyesmivel meri vádolni a 
lelkészt? 

– Én! – mondta Asszovaum halkan. – És attól tartok, 
hogy Alapaha halála is az ı lelkén szárad. 

– Borzasztó! Iszonyatos! És az én szerencsétlen lány-
kám!… Nem!… Ez nem lehet igaz! Ki fog derülni a bíróság 
elıtt Mr. Rowson ártatlansága… 

– Hol van Mr. Roberts? Hol van Marion? És hol van 
maga a sápadt férfiú? – kérdezte az indián. 

– Mr. Rowson minden pillanatban itt lehet. Marion és 
Roberts elırelovagoltak a lelkész lakására. Ma délután lesz 
az esküvı a bíró házánál… Ó, ez teljesen lehetetlen. Az is-
tenfélı Rowson nem lehet gyilkos! 

– Emlékszik-e még Alapaha meggyilkoltatásának napjá-
ra? – kérdezte Asszovaum, mialatt squaw-ja tomahawkját 
elıvette övébıl és az asztalra tette. – Ezzel a fegyverrel – 
folytatta aztán halkan –, ezzel a fegyverrel védelmezte magát 



a Prérik Virága a gyáva gyilkos ellen, és Rowson karja az-
nap megsebesült. Ezt a gombot – suttogta tovább, miközben 
a bőnjelet elıvette tölténytáskájából – a gyilkosság napján 
találtam a halott Alapaha görcsösen összeszorított kezében. 
A gomb csak Rowsoné lehet, Asszovaum beszélt emberek-
kel, akik ezt bizonyítani tudják. 

– Ezek csak gyanúsítgatások – szólt Mrs. Roberts. – 
Nem bizonyítékok! Én mondom, Asszovaum, lehetetlen, 
amit mond. Rowson ártatlan! 

– Kérdezzük hát meg ıt magát. Ott jön éppen – válaszol-
ta az indián nyugodtan. – Vajon még sápadtabb lesz-e a sá-
padt férfiú, ha a jó asszony a szemébe mondja, hogy ı a 
gyilkos? 

Mielıtt Mrs. Roberts válaszolhatott volna, az indián is-
mét magához vette a tomahawkot, és villámgyorsan eltőnt a 
sarokban álló lefüggönyözött ágy mögött. Csaknem ugyan-
ebben a pillanatban állította meg lovát Rowson a ház elıtt. 
Leugrott a nyeregbıl, a következı pillanatban már átlépte a 
küszöböt, és rekedt hangon kérdezte meg, hol van Marion és 
a férfiak. 

Mrs. Roberts azt válaszolta, hogy elırelovagoltak és vár-
ják ıket. 

– Mr. Rowson – szólt most Mrs. Roberts újra, kissé re-
megve, de nyugalmat erıltetve magára –, hajlandó-e nyíltan 
és ıszintén felelni egy kérdésemre? 

– Igen – felelte a lelkész meghökkenve –, de arra kell 
kérnem, siessünk a beszéddel, mert… mert rövidesen újra el 
kell mennem. Hiszen tudja, hogy ma még igen sok elintézni-
valóm… 

– Mr. Rowson – mondta Mrs. Roberts halk, de jól érthe-
tı hangon –, ma különös dolgokat hallottam önrıl! 

– Rólam? Kitıl? – kérdezte a lelkész zavartan. – Ki járt 
itt? 

– Eddig még gyanúsítgatások csupán – folytatta Mrs. 



Roberts nyugodtan –, s remélem, azok is maradnak. De azt 
hiszem, fontos, hogy ön is tudjon róla, mit beszélnek az em-
berek, hogy aztán módja legyen megfelelıen védekezni. 

– Igazán nem értem… mi történhetett – hebegte Rowson 
egyre zavartabban, és titokban már az ajtó felé pillantott, 
hogy alkalmas pillanatban meneküléssel vessen véget a to-
vábbi kérdezısködésnek. Közben önfeledten játszadozott 
egy virággal, mely az asztalon hevert, s éppen ilyen szórako-
zottan vette kezébe azt a gombot is, melyet az indián ottfe-
lejtett. 

– Hagyja csak azt a gombot! – kiáltotta Marion anyja 
ijedten. – Ez… 

– De mi lelte önt, Mrs. Roberts? – kérdezte Rowson, aki 
ismét visszanyerte kissé a nyugalmát. – Nagyon izgatottnak 
látszik. Mi van ezzel a gombbal? A gomb az enyém… való-
színőleg… 

– Az öné?! – kiáltotta megborzadva az asszony, és a szék 
támlájába kapaszkodott. 

– Mi történt önnel, asszonyom? 
– Ezt a gombot Asszovaum találta a megölt Alapaha ke-

zében! – kiáltotta Mrs. Roberts. – Csak a gyilkosé lehetett! 
A lelkész öntudatlanul fegyvere után nyúlt, de ebben a 

pillanatban megpillantotta az indiánt, aki felemelt fegyverrel 
célba vette ıt, és rákiáltott: 

– Egy lépést se, mert különben… 
Rowson már azt hitte, elveszett. Ekkor Mrs. Roberts, ne-

hogy az indián ott rögtön megbosszulja Alapahát, oldalról 
Asszovaumra vetette magát, a halált hozó csövet felütötte, és 
elszörnyedve kiáltotta: 

– Csak ne itt!… Csak ne itt, a szemem láttára!… 
Rowson tudta, hogy ez az utolsó kedvezı alkalom a me-

nekülésre. Mint egy jaguár, ugrott ki az ajtón, mielıtt az in-
dián lerázhatta volna magáról az asszonyt. Nyeregbe szök-
kent, és a következı pillanatban már eltőnt a bozótban. 



Az indián, mint a szélvész, utána! Két ugrással Mrs. 
Roberts hátaslova mellett termett, melyet a néger fiú fel-
nyergelve és felkantározva tartott, közvetlenül a ház elıtt. A 
nıi nyerget egy pillanat alatt leoldotta, a kantárt kirántotta a 
fiú kezébıl, a ló hátára dobta magát, s már vágtatott is 
Rowson után. 

 
 

34. FEJEZET 
 

Az ostrom 
 
– Látjátok, mégis igazam volt. Itt a ház! – mondta 

Roberts, amikor a kis társaság a tisztás szélére ért, és az egy-
szerő épület elıtt megállt. – Nos, Marion, hogy tetszik? – 
kérdezte lánya felé fordulva az öreg. – Kissé elhanyagolt és 
magányos, nem? 

– Valóban, magányosnak látszik – mondta Marion hal-
kan. – Nem tudom, mi okozhatja, de én olyan ridegnek és 
komornak érzem. 

– Hiányoznak az állatok, ez teszi – mondta Bahrens. – 
Ez egészen természetes. Ahol nem hallatszik a tehénkolomp 
hangja, ahol a tyúkok és malacok nem rajcsúroznak az udva-
ron, ahol néhány kutya nem ugrándozza körül az embert, az 
ilyen házat nem is érezhetjük otthonosnak és barátságosnak. 

– De miért is tartott volna Mr. Rowson állatokat? – ve-
tette ellen Harper. – Hiszen nyolc-tíz nap múlva el akar köl-
tözni innen. 

– Márpedig én azt mondom – felelte Bahrens –, hogy ha 
csak egy-két napig laknék is egy helyben, legalább egypár 
tyúkomnak és néhány malacomnak kellene lenni, hiszen a 
hulladékot is hasznosítani kell valahogy. 

– No, most majd másként lesz minden! – mondta 
Roberts nevetve. – Az asszony mindent megváltoztat és át-
formál. 



– Mi bajod, Ellen? – kérdezte Marion, mikor barátnıje 
halkan felsikoltott. – Mi volt az? 

– Semmi, semmi – válaszolta a fiatal lány zavartan, de 
még mindig ijedten pillantgatott a ház felé. – Semmi, azt 
hiszem, tévedtem. Mintha ott fenn, a deszkarések között egy 
villogó szempárt láttam volna. 

– Hol? Ott fenn? – nevetett Bahrens. – Oda ugyan-
nehezen szállásolhatta be magát valamilyen vendég. Aki itt 
akarna lakni, ebben a házban, lenn kényelmesebb helyet ta-
lál. Gyertek, az ajtó nyitva van. 

– Méghozzá micsoda ajtó! – mondta Harper, aki elıször 
lépett a házba. – Feltőnıen erıs, mintha Rowson, isten tudja, 
micsoda kincseket ırizne itt benn. No, úgy látom, meglehe-
tıs rend van idebenn, már amennyire egy legényembernél 
rend lehet. Az asszonyok bizonyára találnak kifogásolnivalót 
bıven. 

– Hát csak befelé, lányok! – mondta Roberts, aki követte 
a két férfit. – Ez most már a ti birodalmatok, gazdálkodjatok 
kedvetekre! Mi azalatt tüzet gyújtunk odakint, bográcsot 
akasztunk föléje, mert itt nincs konyha, amint látom. 

A férfiak nevetgélve és beszélgetve végezték a dolgukat, 
a lányok pedig egyedül maradtak a szobában. Marion most 
már nem tudott uralkodni érzelmein, és sírni kezdett. 

– Mi bajod. Marion? – kérdezte Ellen. – Valami bánt, 
mán régen észrevettem. 

– Hogy mi bajom, mi bánt, azt kérdezed? Minden… 
minden széles e világon! Barátság, szerelem, remény… igen, 
még reményem sincs! És most… most már késı. Nincs visz-
szaút többé. 

– Marion, megijesztesz! – suttogta a barátnıje. – Mit je-
lentsenek ezek a rejtélyes szavak? 

– Neked megmondom az igazat – válaszolta Marion. – 
De mi az?… Mi baj van? 

– Nézd, nézd csak! – mondta elámulva a lány. – Nem 



Mr. Rowson van ott? Úristen, talán megvadult a ló alatta? 
Nézd, hogy vágtat! 

– Halló, Rowson! – kiáltotta Bahrens és Roberts az erdı-
szélen, amikor megpillantották. – Mi az ördög történt már 
megint? 

– Hogy a fenébe! – kiáltotta Harper, és oldalt ugrott, 
mert a lihegı, tajtékzó állat majdnem eltiporta. – Mi van ez-
zel a lóval, Rowson? Talán az ördög bújt bele? 

Rowson azonban válaszra sem méltatta ıket, rájuk sem 
nézett. Leugrott a lóról, be a házba, becsapta az ajtót, két 
vasrúddal megerısítette, leakasztotta fegyverét a szegrıl, 
mintha erısen eltökélte volna magában, hogy aki útjába áll, 
azt keresztüllövi. 

– De Mr. Rowson! – kiáltotta Ellen halálra rémülten. – 
Mit csinál? Meg akarja ölni a menyasszonyát?! 

– Cotton! – kiáltotta Rowson rekedten, mikor meggyı-
zıdött róla, hogy a férfiak közül senki sincs a kunyhóban. – 
Cotton! 

– Itt vagyok! – mordult az le felülrıl. – Itt vagyok! De… 
vigyázz! Ott lent! Jön az indián! 

– Gyere le! Gyorsan! – üvöltötte parancsolóan a lelkész, 
miközben lıréseket és kémlelılyukakat nyitott a kunyhó fá-
ból épített falán. – Siess! Rövidesen lesz dolgunk bıven. 
Vendégeink is vannak. 

A vadász macska módjára csúszott le a durva fatörzse-
ken. Mikor Ellen megpillantotta a férfit, akitıl a legjobban 
félt a világon, s aki most ilyen titokzatos körülmények kö-
zött jelent meg, elborzadva fordult el. 

– Mit jelentsen ez? Az isten szerelmére, Mr. Rowson, 
engedjen ki bennünket! – könyörgött Marion, aki most értet-
te csak meg, hogy gonosztevık kezébe kerültek. – Engedjen, 
kérem, apámhoz. Mit jelent mindez? 

– Mindjárt megtudod, kedvesem – válaszolt a vadász 
gúnyosan, s közben még egy puskát akasztott le a tőzhely 



feletti falról. – Idejében megtudod. Az ördög vinne el, 
Rowson, szép kis csapdába juttattál! Ó, én esztelen, minek is 
másztam föl oda! Már a kenuban ülhetnék, s csak nevetnék 
üldözıimen! 

– Vissza! – üvöltött Rowson a résen át, rá sem hederítve 
cinkosa szemrehányásaira. – Vissza! Vagy a halál fiai vagy-
tok! 

Ebben a pillanatban lenyomta a ravaszt, félredobta kiürí-
tett fegyverét, egyetlen ugrással az ágynál termett, lerántotta 
a derékaljat, és egymás után négy töltött puskát húzott elı. 

– Megállj csak, te átkozott rézbırő – morogta magában –
, most aztán elveszem a kedved a kémkedéstıl! Vissza az 
ajtótól! – kiáltott most a lányokra. – Ez halálosan komoly 
dolog. Vissza, ha kedves az életetek! 

– Mit kezdünk ezekkel a lányokkal? – kérdezte Cotton 
bosszúsan. 

– Túszként itt tartjuk ıket – mondta a metodista. – Az ı 
életük biztosítja a miénket. Ha csak alkonyatig tartani tudjuk 
magunkat, meg vagyunk mentve! 

– Hogy képzeled? – kérdezte kételkedıén a vadász. – Es-
te tüzet gyújtanak a ház körül körben, vagy talán ránk is 
gyújtják. 

– Ezért vannak itt a lányok – mondta Rowson nevetve. – 
No nézd csak, ott jön Roberts, egyedül, fegyvertelenül. Visz-
sza akarja kapni a gyermekét. No, abból semmi sem lesz, 
öreg! 

A három férfit nagyon meglepte Rowson megjelenése, és 
mint Ellen, ık is azt hitték elıször, hogy a lelkészt elragadta 
a ló. Alig tőnt el azonban a máskor oly nyugodt Rowson a 
házban, mikor ismét lódobogás ütötte meg a fülüket. Megle-
petten néztek hátra, és az indián máris közéjük ugratott. 
Jobbjában a puskája, baljában a hosszúra eresztett kantárszá-
rat tartotta, egészen elırehajolva vágtatott, hogy a nyomokat 
jobban lássa. 



– Asszovaum! – kiáltották ijedten. – Mi történt? Mit 
akarsz a lelkésszel? Mit tett? 

– Az életét akarom! – válaszolta az indián, leugrott a ló-
ról, rohanni kezdett a kerítés felé, felmászott rá. Ekkor dör-
dült el Rowson fegyvere, és Asszovaum lebukott, de mielıtt 
a három férfi magához tért volna a rémülettıl, hirtelen felug-
rott, és egy vastag fatörzs mögött keresett menedéket, ahon-
nan lövése nyílt a házra, és elvághatta a menekülık útját a 
folyó felé. 

Bahrens és Harper feléje indultak. 
Roberts azonban a ház felé ment, erısen elhatározta, 

hogy gyermekét kiszabadítja az üldözöttek kezébıl. Még 
nem tudta, mit követhetett el a lelkész, de rejtélyes viselke-
désébıl sejtette, hogy rosszban sántikál. 

– Vissza! – kiáltotta Rowson a házból. – Vissza! Ha 
kedves az élete! 

– A gyermekemet! – kiáltotta vissza Roberts. – Engedd 
ki a két lányt a házból! Semmi közöm a dolgotokhoz, de ez 
nem fiatal lányoknak való hely! 

– Vissza! – ordította Rowson fenyegetıen, és felemelte 
fegyverét. Marion a karjaiba vetette magát, és könyörögni 
kezdett: 

– Az isten szerelmére, meg akarja ölni az apámat? 
– Szedd le a nyakamról ezt a nıszemélyt, Cotton! – kiál-

totta a prédikátor bosszúsan. – Meg kell a lányokat kötözni, 
csak akadályoznak bennünket, és ha nem maradnak csend-
ben, a szájukat is betömjük. Nincs sok idınk, s ami kevés 
van, azt jól ki kell használnunk. 

– Rablók! Gazemberek! – dühöngött tehetetlenül 
Roberts, és kétségbeesetten döngette az ajtót. Bahrens is ba-
rátja segítségére sietett, sıt Harper is, aki betegsége miatt 
nem volt ugyan még valami jó erıben, megragadott egy vas-
tag karót, hogy segítsen az apának. De mielıtt elérték volna 
az ajtót, Marion és Ellen már meg voltak kötözve, és 



Rowson fenyegetıen kiáltotta: 
– Ha még egyszer kiáltotok, úgy lelövöm azt az izgága 

vén bolondot, mint egy kutyát! 
– Kegyelem! – könyörgött Marion rémülten. 
– Lıj csak ki, Cotton, de ne sebesíts meg senkit – szólt 

oda a vadásznak Rowson, ı maga pedig a hátulsó rések 
egyikéhez lépett, és az indiánt kereste szemével. Asszovaum 
azonban sejtette a pap szándékát, és esze ágában sem volt 
életét kockáztatni. Testét teljesen fedezte a vastag fatörzs, és 
úgy határozott, hogy biztos helyzetébıl megakadályozza a 
két gazfickó menekülését, és bevárja, amíg a rendcsinálók 
megérkeznek. Élve akarta elfogni Alapaha gyilkosát. 

Cotton golyója letépte Bahrens fejérıl a kalapot, ez fi-
gyelmeztette a férfiakat a veszélyre, melynek kitették magu-
kat. Roberts lemondott arról, hogy a nehéz ajtót betörje. 

– Egyedül és fegyvertelenül akarok eléje állni – mondta. 
– Házamban mindig csak jóban részesült, nem tagadhatja 
meg most kérésemet Menjetek hát, hagyjatok magamra – 
folytatta, amikor látta, hogy Bahrens vonakodik. – Menjetek. 
Még nem adtam fel a reményt, hogy békés úton is elérem 
célomat. 

Amikor Bahrens és Harper visszavonultak, Roberts a lı-
réshez közeledett, amely mögött a lelkészt sejtette, és éppen 
meg akarta szólítani, amikor Rowson gúnyosan rákiáltott: 

– Ne fáradjon, tisztelt uram! Sokkal többet papoltam 
magam is, semmint az ilyen céltalan fecsegésekben kedve-
met lelném. 

– Úgy, úgy gúnyolódj csak! – kiáltotta az öreg keserően. 
– Hittünk álszenteskedésednek, de jaj neked, ha a lányoknak 
a hajuk szála is meggörbül! 

– Üres locsogás! Én… 
– Hallgass! – kiáltotta Roberts. – Úgy látszik, borzasztó 

dolgokat követtél el, de bármint volt is, nem kutatom. Van 
még idı a menekülésre. Segíteni akarok rajtad. Vidd az 



egyik lovat… pénzt is adok… de add vissza a lányomat! En-
gedd szabadon mindkettıt. 

– Fogadd el az ajánlatot – kiáltotta Cotton –, ennél ked-
vezıbbet nem nagyon kaphatunk! 

– Nem! – szakította félbe társát a lelkész. – Megırültél? 
Azt hiszed, hogy az indián ott a fa mögött törıdik valamit 
azzal, amit ez a vén bolond fecseg? Nem, nem, ezek az ígé-
retek csak csapdába ejthetnének bennünket. Várnunk kell, 
míg besötétedik, addig semmit sem tehetünk. 

– Miért nem törünk át erıvel? Ezek hárman fegyvertele-
nek. 

– Nem látod, hogy az egész folyópart az indián ellenır-
zése alatt van? 

– És ha megérkeznek a rendcsinálók? 
– Csodálom, hogy még nincsenek itt! – kacagott fel gú-

nyosan Rowson. 
– Na látod! Szeretném tudni, hogyan akarsz este meg-

szökni, ha körülveszik a házat! 
– İrtüzeket nem gyújthatnak – suttogta Rowson –, sorra 

leszedhetnénk ıket. Ha pedig sötétben maradnak, meg va-
gyunk mentve. Egy szők alagút, melyet annak idején 
Johnsonnal ástunk, itt indul a padló alatt, és egészen odáig 
vezet, ahol a kenut elrejtettem… 

– Akkor meg miért nem indulunk most mindjárt? – kér-
dezte türelmetlenül Cotton. 

– Te, úgy látszik, megvakultál az izgalomtól! – válaszol-
ta Rowson. – Hát nem látod, hogy a rézbırő éppen azon a 
ponton áll, mely alatt a nádasban a kenu van? Onnan fentrıl 
nem láthatja ugyan, de nem tudnánk úgy eloldani, hogy el ne 
áruljuk magunkat. 

– De a rendcsinálók? 
– Mindent megtesznek majd, ami hatalmukban áll, de 

nem merik a házat megostromolni, amíg puska van a ke-
zünkben, és amíg a lányokat túszként fogva tartjuk. 



– Nos?! – kiáltotta Roberts odakinn. – Megfontoltad az 
ajánlatomat? Látom, többen vagytok. Menjetek el szabadon 
és bántatlanul mindannyian. Most még lehet, a rendcsinálók 
még nincsenek itt. 

– Ha rábeszéled az indiánt, hogy fogadja el a feltételeket, 
akkor én is elfogadom. Ha nem, az elsı kísérletnél, melyet e 
ház megostromlására tesztek, mindkét lány életének saját 
kezemmel vetek véget. 

– Asszovaum bele fog egyezni! – kiáltotta Roberts 
örömmel. – De… mindenható isten. Már késı. Ott jönnek! 

Igaza volt. Máris húsznál több ló tompa dobogását lehe-
tett hallani, és a következı pillanatban Brown és Husfield 
vezetésével meg is érkeztek a rendcsinálók. Amint a házat 
körülvették, Asszovaum felujjongott: 

– Most a kezembe kerül! 
Rowson jól tudta, hogy elsısorban az indiántól kell fél-

nie: még a rendcsinálóktól sem rettegett úgy, mint 
Asszovaumtól. Amikor az indián az örömtıl elfeledkezett 
magáról egy pillanatra, és kissé oldalt lépett a fa mögül, 
Rowson ismét rálıtt, és másodszor horzsolta golyója az indi-
án bırét. 

A rendcsinálók ekkora merészség láttán feldühödve ug-
rottak le lovaikról, de mielıtt bármit tehettek volna, Roberts 
útjukat állta, és mindent elmondott nekik. 

– Úristen! – kiáltotta Brown. – Marion a gazfickók kezé-
ben! Mit tegyünk? 

– Rohammal bevesszük a kunyhót! – hirtelenkedett 
Husfield. – Kiőzzük belıle a gazembereket! Merészeljenek 
csak akár egy ujjal is a lányokhoz nyúlni, keservesen megla-
kolnak érte! De ha megadják magukat, akkor egyszerően 
csak felakasztjuk ıket. Itt vannak a kötelek! 

– Hagyd csak a szónoklatot! – gúnyolódott Rowson, aki 
mindent hallott. – Ha valaki tízlépésnyire megközelíti a há-
zamat, halál fia! Hatan vagyunk, és tizennyolc puskánk van. 



De ha olyan kevésre becsülitek az életeteket… a ti dolgotok! 
Megesküszöm az örök istenre, akihez minden vasárnap óbé-
gattok és imádkoztok, hogy akkor a lányoknak meg kell hal-
niuk. Nem tréfálok! 

– Vigye el az ördög ezt a szemtelen gazembert! – kiáltot-
ta Husfield. – Utánam, férfiak! Öt perc alatt kifüstöljük ıket! 

– Állj! – kiáltotta Brown, Wilson és Roberts egyszerre. – 
Állj! Ez gyilkosság volna! Ezzel mi magunk ölnénk meg az 
ártatlan lánykákat. Szorult helyzetükben ezek a latrok min-
denre képesek! 

– Így meg továbbra is a kezükben maradnak! 
– Meg kell beszélnünk a dolgot – mondta Brown. – Hol 

van Asszovaum? 
– Engedjetek szabad elvonulást nekünk! Legalább hu-

szonnégy óra elınyt adjatok, és a lányokat szabadon enged-
jük! – hallatszott belülrıl Rowson hangja. 

– Jó, legyen – mondta Brown gyorsan. 
– Nem! – tiltakozott Husfield. – Most, hogy a szegény 

Heathcott gyalázatos gyilkosai végre kezünkben vannak, 
engedjük futni ıket? Nem! Ilyen könnyelmően nem sza-
laszthatjuk el a lehetıséget. Én ellene vagyok. Egyébként is 
e dologban szavaznunk kell. Kérdem tehát: azt akarjátok-e, 
arkansasi férfiak, hogy a gazfickók megszökjenek, csak 
azért, mert azzal fenyegetıznek, hogy a kezük közt levı lá-
nyokat megölik? Vagy… 

– Nem! Nem! – kiáltottak a rendcsinálók, Harper, 
Wilson, Brown és Roberts kivételével. 

– Férfiak! – emelte fel hangját Roberts. – Gondoljatok 
gyermekeitekre! Ti is apák vagytok. 

– Roberts! – szolt most Stevenson, aki eddig hallgatott. – 
Ne féljen, nem lesz a lánynak semmi baja, de az valóban 
esztelenség volna, ha puszta fenyegetésre futni hagynánk a 
rablókat. Hallgassátok meg tervemet, arkansasi férfiak! Ide-
gen vagyok ugyan köztetek, de ebben a dologban szívvel-



lélekkel veletek tartok. Mindenekelıtt állítsatok ıröket, ne-
hogy valamelyik megszökjön, amíg vitatkozunk. 

– Az indián szemmel tartja a folyópartot – szólt Brown. 
– Oldalt az erdı irányában már ırszemek állnak, itt meg 

mi vigyázunk. Nem menekülhetnek semerre. 
– Halljátok hát a tervet – folytatta Stevenson. – A házban 

levık, akárhányan vannak is, tudják, hogy nem érhetik el az 
erdıt alkonyat elıtt. Sötétedésig várniuk kell. Erıszakkal 
semmit sem érhetünk el, cselhez kell folyamodnunk. Mihelyt 
besötétedik, tüzeket gyújtunk, s a tüzek fényében leginkább 
az indiánnak kell mutatkoznia, hogy a házból észrevegyék. 

– Harmadszor is kitegye magát a golyónak? – vetette el-
len Cook. 

– Tőzfénynél nagyon bizonytalan a célzás – válaszolta az 
öreg. – Egyébként is óvakodni fognak attól, hogy ık kezdjék 
a harcot. Egyetlen reményük a folyó, ha van valahol elrejtve 
kenujuk; ha nincs, az erdı. 

– Kenut nem láttunk sehol – mondta Wilson. 
– Jó – folytatta az öreg –, annál valószínőbb, hogy a kis 

folyón akarnak majd átúszni, hogy így veszítsük el a nyoma-
ikat. İröket kell hát állítanunk az erdıszélre, de úgy, hogy a 
házból észre ne vegyék; így a nyakamat teszem rá, hogy el-
kapjuk ıket, amikor az est beállta után a folyópart felé lo-
pózkodnak. 

– Annyi ideig tőrjem, hogy gyermekem rablók kezében 
van? – siránkozott Roberts. 

– Ez semmiképpen nem megy – mondta Husfield. – Leg-
feljebb tizenegy óra lehet, és… ördög vigye el, alig várom, 
hogy azt az álszent fickót lógni láthassam! 

– Magam is! – mondta Stevenson. – Nekem is hosszú 
lesz ez a nap, de hát mit tehetünk egyebet? Szabadon nem 
engedhetjük ıket, ha meg kárt okoznak a lányokban… arról 
jobb nem is beszélni! Itt jön az indián! Nézzék csak, hogy 
ügyel, nehogy célpontot mutasson. Úgy látszik, azok ott 



benn nagyon fenik rá a fogukat! 
Kígyó módra kúszott Asszovaum a heverı fatörzsek, 

bokrok és facsoportok mögött, mikor pedig a tisztásra ért, 
futásnak eredt. Óvatossága nem is bizonyult feleslegesnek. 
Alig érte el a tisztást, a harmadik lövés is eldördült a házból, 
s ez azt bizonyította, hogy minden mozdulatát figyelemmel 
kísérik odabent. 

Brown bekötözte Asszovaum jelentéktelen sebét. 
– Miért olyan dühös rád a lelkész? – kérdezte Brown. – 

Idáig mindhárom golyóját neked szánta. 
– Ismer! – mondta büszkén az indián. – Tudja, hogy 

bosszúm utol fogja érni. İ gyilkolta meg Alapahát! 
– Mit? Rowson? – kérdezték a férfiak döbbenten. 
– İ gyilkolta meg Alapahát! – ismételte Asszovaum. – 

Az ı vére festette pirosra ezt a tomahawkot. 
– Rowson megérett az akasztásra! – kiáltotta Husfield. – 

Kár minden percért, bőn akár egy órát is várni tovább! 
– Várjatok! ~ mondta az indián. – Ha megrohanjátok a 

házat, a sápadt férfiú meghal. De ı most már a Szárnyas 
Nyíl tulajdona, nem szabad meghalnia. Rowson az enyém! 
Várjatok napnyugtáig. Asszovaum fog vezetni titeket. 

– Legalább szórakoztassuk egy kicsit a gazfickókat – 
szólt most Wilson. – Ki tudja, elvetemültségükben mire nem 
képesek? Úgy láttam, Cotton is köztük van, az minden gaz-
ságban elöl jár. 

– Atkins mulattja is kicsúszott a kezeibıl – mondta Cook 
–, lehet, hogy az is odabent van. 

– Rowson azt mondta, hatan vannak – szólt közbe 
Curtis. 

– Dicsekvés! – válaszolta Stevenson. – Hencegés, semmi 
egyéb! Csak meg akart félemlíteni bennünket. 

– Szólítsuk fel ıket újra megadásra – mondta Brown –, s 
fenyegessük meg ıket egy rohammal, hogy legalább kissé 
rájuk ijesszünk. Ki megy oda hozzájuk? 



– Majd én – mondta Bahrens. – Ami tılem telik, megte-
szem. 

– De ni csak, ki jön itt vágtatva? 
– A négered, Roberts – mondta Cook. – Szegény felesé-

ged bizonyára halálfélelmeket áll ki odahaza, mert mikor 
arra lovagoltunk, halálsápadt volt, és csak azt kiáltotta utá-
nunk, hogy mentsük meg a gyermekét. 

– Küldd vissza, és mondd, hogy a lányok biztonságban 
vannak – javasolta Harper. 

– Természetesen. Az asszonynak nem szabad megtudnia, 
hogyan állnak a dolgok a valóságban – felelte fejcsóválva 
Roberts. – Vajon tudja-e már, hogy Rowson… 

– Azt kiáltotta utánunk; „Mentsétek meg a gyermekemet 
a lelkész kezébıl!” – mondta Curtis. – Honnan tudta meg, 
nem tudom. 

– Rowson önmagát leplezte le – szólt közbe Asszovaum. 
– De az idı sürget. Ott fenn egy keselyő köröz. A keselyő 
megérzi a prédát. Most mi is keselyők vagyunk, és estig itt 
kell köröznünk a kunyhó körül. A sápadt férfiú 
Asszovaumra irányozza fegyverét, de ha az est leszáll, ütött 
az órája. 

 
 

35. FEJEZET 
 

Csel és ellencsel – A rajtaütés 
Az indián és a metodista 

 
– Ne pazarold a golyót! – szólt rá Cotton bosszúsan 

Rowsonra, aki ismét célba vette a tisztáson átsikló indiánt, és 
rá is lıtt. – Még szükséged lehet rá! Az indián semmivel sem 
veszélyesebb ránk nézve, mint a többiek. Ha a rendcsinálók 
kezeibe kerülünk, felakasztanak, mielıtt az indián egy szót 
is szólhatna. 

– Ha ezer mérföldre lennék innen – válaszolta a lelkész –



, akkor sem érezném biztonságban magam mindaddig, amíg 
ezt a rézbırőt a föld alatt nem tudom… A többiektıl nem 
félek… 

– Elhagyta a helyét – suttogta Cotton –, most gyorsan 
vízre bocsáthatnánk a kenut, és legalább a túlsó partot elér-
hetnénk. 

– Ne beszélj ostobaságokat! – mordult rá mérgesen 
Rowson, miközben újratöltötte az elsütött puskát, majd a 
többit kezdte vizsgálgatni. – Utolsó lehetıségünket játszanád 
el! Ha olyan ostobák volnánk, hogy nappal bocsátanánk víz-
re a kenut, biztosan lelepleznének, elveszítenénk a kenut, és 
menthetetlenül a kezükbe kerülünk. Ha mégis sikerülne el-
érnünk a túlpartot, az egész társaság a nyomunkban volna. 

– Az lehet! De ha úgy körülzárnak, hogy még éjszaka 
sem tudunk elmenekülni? Ha kiéheztetnek? 

– Kiéheztetni? – kacagott fel Rowson gúnyosan. – Már 
elfelejtetted? Ki halna akkor elıbb éhen, mi vagy a lányok? 

– Persze, persze… – tőnıdött Cotton. – Kiéheztetni tehát 
nem mernek bennünket, de nem tudom… 

– De én tudom – suttogta Rowson, hogy a két lány ne 
hallja, amit mond. – A kenu olyan jól el van rejtve, hogy 
eszükbe sem juthat oda is ırszemet állítani. Sejtem, mi a 
tervük. Azt hiszik, estefelé megkíséreljük elérni a folyópar-
tot. Igazuk volna… ha… ha nem volna föld alatti alagutunk. 

– És mit csinálunk a lányokkal? 
– Velünk kell jönniük – válaszolta Rowson –, hogy ve-

lük fedezzük magunkat golyóik ellen, ha észre találnák venni 
szökésünket. 

– Helyes! – mondta Cotton vigyorogva. – De hátha si-
koltozni fognak? 

– Arról is gondoskodunk – felelte Rowson. – Be kell 
tömnünk a szájukat. Most azonban hazudnom kell nekik va-
lamit, hogy ne is sejtsenek semmit, és estig nyugton marad-
janak. Te addig tartsd szemmel a fickókat odakinn, nehogy 



váratlanul meglepjenek. 
A lelkész most a lányok felé fordult, és így szólt: 
– Maradjatok csak szépen csendben, ha besötétedik, el-

hagyjuk a házat. Ha megesküsztök, hogy távozásunk után 
egy óra hosszat nem kiabáltok segítségért, akkor bizonyosak 
lehettek benne, hogy még ma barátaitok között lehettek. 

– Imádkozni fogunk szerencsés megmenekülésükért – 
kiáltotta Ellen nyájasan. – De tartsák is be a szavukat! És 
kérem, oldják le rólunk a köteleket, meg lehetnek gyızıd-
ve… 

– Hagyd csak a hiábavaló fecsegést! – szólt Cotton. 
– A kötél mélyen a karomba vág! Nagyon fáj! – panasz-

kodott Ellen. 
– No, azon könnyő segíteni – mondta Rowson, a lányhoz 

lépett, hogy a csomót kicsit meglazítsa. 
– Vigyázz, Rowson! – kiáltotta Cotton. – Mozgolódnak a 

rendcsinálók! Mintha támadni akarnának. Kedvem lenne 
ennek a Brownnak odapörkölni. 

– Nem! Ne lövöldözz feleslegesen – mondta Rowson. – 
Nem akarom most ingerelni ıket, csak akkor lıj, ha tíz lépés 
távolságra jönnek, vagy gyanús mozdulatot tesznek. Akkor 
is elıször a vezetıkre célozz, Brownra, Husfieldra, Wilsonra 
és Cookra. Ezek a legveszedelmesebbek. 

– És az indián? 
– Azt csak bízd rám! Ha csak egydollárnyit mutat a bı-

rébıl, golyót neki! 
– Ott kúszik éppen a bokrok mögött – mondta Cotton –, 

nézd csak, hogy lapul, lehetetlen célba venni! 
– Most mutasd meg a tudományodat, mindig olyan nagy-

ra vagy vele! – mondta Rowson kihívó hangsúllyal. – Röpíts 
ólmot az indián ördög bordái közé, és kétszáz dollár üti a 
markodat! 

– Ördög és pokol, Rowson! – mondta a vadász elámulva, 
anélkül, hogy a szemét levette volna a pillanatokra láthatóvá 



váló Asszovaumról. – Átkozottul gazdagnak kell lenned, ha 
kétszáz dollárt… 

Hirtelen felemelte a fegyverét, mintha lıni akarna, de a 
következı pillanatban újra leengedte. 

– Kétszáz dollár egy lövésért! Szép pénz! Megpróbálom. 
Ha a puskám elé… 

Ismét megragadta a fegyvert, de Szárnyas Nyíl ismét fe-
dezékbe bújt egy széles törzső fa mögött, mielıtt Cotton cé-
lozhatott volna. 

– Az ördög vinné el! – kiáltotta a vadász bosszúsan, és 
toppantott. – Mint a nyíl, melyrıl elnevezték, úgy cikázik 
ide-oda a gazfickó. Vajon mit akar? Csak nem vette észre, 
hova rejtettük a kenut? No, akkor aztán jó éjszakát, sohasem 
jutunk el a szigetre! 

Asszovaum mit sem sejtett az elrejtett kenuról, nem volt 
más célja, mint hogy elterelje az ostromlottak figyelmét, 
mert a sötétség beállta után hozzájuk akart lopózni. A rend-
csinálók, különösen Cook és Curtis, megígérték neki, hogy 
segítségére lesznek. Asszovaumnak csak meggyilkolt 
squaw-ja járt az eszében, nem gondolt arra, hogy ha terve 
megvalósul, a lányokat veszedelem fenyegetheti. İ csak azt 
tudta, hogy Alapaha gyilkosa a kunyhóban van, és szilárdan 
elhatározta, hogy élve vagy halva kézre keríti. 

Így múlt el egyik óra a másik után. A nap lemenıben 
volt, a táj halványvörös színben úszott, csak a hegygerince-
ken álló hatalmas fenyık csúcsai fürödtek még ragyogó su-
gárözönben. Esteledett. 

– Mihelyt a nap lemegy – suttogta Rowson társának –, a 
kenuhoz akarok lopózkodni, hogy mindent még egyszer 
megvizsgáljak. Remélhetıleg vízen van, tegnap reggel még 
vízen volt, s azóta alig apadt a folyó valamicskét. Te ırködj 
éberen azalatt, míg odajárok, aztán ha visszajöttem, levisz-
szük a fegyvereket, és… betömjük a lányok száját, ıket visz-
szük le utoljára a kenuba. Ha ellenállnak… nos… elég ke-



mény ökleink vannak. Egy jól irányzott ütés majd elnémítja 
ıket. De vigyázz, nehogy túl nagyra sikerüljön! 

– Ne félj! – nevetett Cotton. – Egy kis ájulás nem halá-
los, és ha már néhány mérföldnyire leszünk… 

– Halkabban! Ez a kis fitos, a te kicsikéd, nagyon fülel a 
szavainkra. 

– Mindenképpen át kell jutnunk a túlsó partra! – mondta 
Cotton. – A túlsó oldalon, a sőrő nádban észrevétlenül ha-
ladhatunk. Szerencsénkre a lányok is sötét ruhában vannak. 
De mi lesz velük késıbb? 

– A lányokkal? – kérdezte Rowson. – Ostobaság! Ne tör-
jük most ezen a fejünket, legrosszabb esetben is van elég 
hely a szigeten… vagy a Mississippi fenekén! No, mennem 
kell. Jól vigyázz, Cotton! Még elég világos van, könnyen 
észreveheted, ha a rendcsinálók valamit kezdeményeznek. 

– Ne izgasd magad! Siess. Kezd égni a talaj a talpam 
alatt. Bárcsak már az evezı volna a kezemben!… Ott kúszik 
újra az az átkozott indián! Rálıjek? 

– Ne! Most már késı – mondta Rowson, és felszedte a 
deszkákat, hogy a rejtett lejáratot szabaddá tegye. – Úgy-, 
sem találod el már. Alkonyatkor a legbizonytalanabb a cél-
zás; tartsd inkább szemmel, figyeld meg, merre tart. Hama-
rosan visszajövök. 

Azzal leereszkedett a lejáratba, és eltőnt. Cotton pedig 
egyik réstıl a másikhoz ugrott, hogy Asszovaum egyetlen 
mozdulatát se mulassza el. 

– Marion – súgta oda Ellen barátnıjének –, Marion, sike-
rült kiszabadítani a kezemet… Mikor Rowson meglazította a 
kötelet, a másik gazfickó elhívta egy pillanatra, elfelejtette a 
csomót újra erısen meghúzni. Szabad vagyok! 

– Szabadíts ki engem is – kérte halkan Marion. – Majd 
elájulok a félelemtıl és a fájdalomtól. 

– Csend! Jön! – suttogta Ellen, mert Cotton közelebb jött 
hozzájuk. A lány meg se moccant, nehogy gyanússá váljon, 



de körülnézett, nincs-e a közelben valami fegyver, mellyel 
szükség esetén magát és barátnıjét megvédhetné. 

Alig kétlépésnyire egy széken két pisztolyt látott, a fal-
hoz támasztva pedig, egészen közel, egy puskát. 

– Oldd meg a kötelet – suttogta Marion. 
– Csak néhány pillanatig várj, mihelyt Cotton újra a tá-

volabbi sarokba megy, mozoghatok. Akkor megoldom a kö-
telet, te kézbe veszed azt a puskát, mely melletted van a fal-
hoz támasztva. Tudsz bánni vele? 

– Igen. 
Cotton egyik réstıl a másikhoz lépve, körüljárta a szo-

bát, és most az ágyhoz közeledett, melyhez a lányokat kötöz-
ték. 

Ha az ágyhoz ér, a függöny eltakarja szeme elıl a lányo-
kat. 

Ellen erre a pillanatra várt. 
Most! 
Ellen már elırelépett, hogy megragadja a pisztolyt, eb-

ben a pillanatban bukkant fel Rowson feje a lejáratban. 
Szemét szilárdan a lányokra szegezve a következı pillanat-
ban már a szoba közepén állott. 

– Nem hallottál semmit, Cotton? – kérdezte halkan, ami-
kor társa elılépett az ágy mögül. 

– Hallani? Mit? 
– Mintha valaki egy deszkát tört volna el. Remélem, nem 

közelítette meg senki a házat. 
– No, hacsak nem az ördög segített neki! – válaszolta 

Cotton. – Nincs még olyan sötét, hogy észre ne vettem vol-
na… 

– Jó, jó. Mióta besötétedett, egyre kényelmetlenebbül ér-
zem magam. Szeretném, ha már vízen volnánk. 

– Minden rendben? 
– Tökéletesen. Menjünk! 
– És a lányok? 



– El kell némítani ıket. 
– De hogyan visszük le a fegyvereinket meg a ládát, ha a 

lányokat is cipelnünk kell? Úgy… 
– Te mászol elıre, viszed a ládát és a két puskát. Az utat 

nem tévesztheted el, az alagút nyílegyenesen a kenuhoz ve-
zet… Helyezd el benne a ládát és a fegyvereket zaj nélkül, 
amennyire csak lehet, aztán gyorsan gyere vissza. Tíz perc 
alatt végeznünk kell! 

– Élelmet is viszünk? 
– Már beraktam. 
– No, akkor megyek. Vigyázz, amíg visszajövök! – 

mondta Cotton. 
Rowson nyugtalanul járkált fel s alá a szobában. Kint 

szellı se lebbent, síri csend volt, csak az ırtüzek körül, 
mintegy százötven lépésre a kunyhótól, mozgott néhány sö-
tét árnyék. 

„Mi az ördögöt forralhatnak a fickók? Talán most akar-
nak támadni?” – morogta maga elé a lelkész, és összefont 
karokkal állt az egyik lırés elıtt. 

A lányinak hátat fordított. 
Ellen nesztelenül lépett a székhez, kézbe vette a pisz-

tolyt, aztán visszatért elıbbi helyére, mert Rowson megfor-
dult, és a másik falhoz lépett. 

– Hol marad ez a Cotton? – mondta türelmetlenül. Talán 
nem értette… 

Beugrott a lejáratba, és fülelt. 
– Volna csak egy késem, hogy a köteleket elvághassam! 

– suttogta Ellen. 
– A deszka mozog alattam – nyögte Marion rémülten. – 

Mi ez? 
– Csak jó barát lehet! – Ellen alig tudta elrejteni ujjongá-

sát 
– Mi?! – kérdezte Rowson felegyenesedve, úgyhogy 

csak a feje bukkant ki a lejáratból. 



Imádkozunk – mondta Ellen. 
– Vigyen el az ördög benneteket! – átkozódott Rowson, 

és ismét eltőnt 
– Rá szeretnék lıni – mondta Ellen reszketve –, de any-

nyira reszket a kezem, biztosan elhibázom. 
– Valaki van itt a padló alatt – suttogta Marion. – Vilá-

gosan érzem, hogy mozog. 
– Lépj hát arrébb egy kicsit, csak jó barát lehet! – felelte 

Ellen. 
– Csak ki tudnám szabadítani a kezemet! 
– Ördög vinné ezt a fickót, nem hallom, és nem látom – 

szólt Rowson bosszúsan, és felugrott – Úgy látszik, be akar 
csapni, de akkor isten legyen hozzá Irgalmas! Utána kell 
mennem. 

A padló ebben a pillanatban recsegve engedett, és a nyí-
lásból az indián vad szeme villogott elı. 

Rowson éppen puskával a kezében a lejáratba akart le-
ereszkedni, de most gyorsan hátrafordult, és tekintete halálos 
ellenségével találkozott 

Asszovaum ki akarta használni Rowson pillanatnyi meg-
lepetését, hogy kényelmetlen helyzetébıl kiszabadulhasson. 

Bármennyire megrémült és megdöbbent azonban a lel-
kész az elsı pillanatban, elég gyorsan magához tért. Az indi-
án már nem tudott sem kimászni, sem visszabújni, és 
Rowson magasba emelte puskáját, hogy a tusával sújtsa ha-
lálra ellenfelét. 

Ellen azonban hirtelen elıreugrott, és pisztolyát rásütötte 
a papra. 

– Ördög és pokol! – hörögte Rowson, és összeesett. 
Ez elég volt Asszovaumnak, hogy a résbıl jaguárként 

ugorjon elı, és a gyilkosra vesse magát. Rowson rémületé-
ben még egyszer vadul felüvöltött, aztán erıtlenül rogyott 
össze. 

Ebben a pillanatban újra felemelkedett a padló, a nyílás-



ban Curtis jelent meg. Ugyanakkor érkezett vissza Cotton a 
lejáraton át. Ellen az ajtóhoz ugrott, kinyitotta a tolózárakat, 
Asszovaum pedig anélkül, hogy Rowsont elengedte volna, 
elırántotta tomahawkját, hogy szembeállhasson újonnan 
érkezett ellenségével. Cotton azonban gyorsan átlátta a hely-
zetet. Az egyik oldalról Curtis vetette rá magát, a másikról 
Brown rontott be az ajtón a rendcsinálókkal. 

Cotton villámgyorsan ugrott vissza a lejáratba, és mene-
kült egyetlen reménysége, a kenu felé, a sötét alagúton át. 
Curtis, aki ellenfelét eltőnni látta, azt hitte, hogy a földre 
vetette magát védekezésül, utána ugrott hát, és fejjel elıre 
belezuhant a lejáratba. 

– Kíváncsi vagyok – szólt Asszovaum ujjongva –, me-
lyik jön vissza elıbb. 

– Fáklyákat ide! – kiáltott most az ajtóban Husfield. 
– Fáklyákat! Álljátok körül a házat! Az egyik gazember 

a padló alá bújt! 
Fáklyákat hoztak gyorsan, Brown Marionhoz ugrott, és 

vadászkésével elvágta kötelékeit. 
– Itt egy föld alatti folyosó van! – kiáltotta Curtis alulról. 

– A másik erre lépett meg. A folyó felé fussatok! Gyorsan! 
És durrantsatok oda, ahol mozog valami! 

A rendcsinálók a folyóhoz rohantak, és nemsokára öt-hat 
lövés dördült el egymás után, 

– Mégis volt hát csónakjuk a pokolravalóknak! – mondta 
Husfield. – Mi meg azt hittük, hogy mindent alaposan átku-
tattunk… 

– Megsebesültél, Curtis? – kérdezte Cook, aki leugrott az 
alagútba, és talpra segítette barátját. 

– Azt hiszem, nem. Majd a nyakamat törtem ebben az 
átkozott lyukban. Na, hála isten, hogy élve kikeveredtem 
belıle. 

– Nézzétek csak! – mondta Cook, alaposabban megvizs-
gálva a lejáratot. – Mesterséges sétány! Ügyes. A róka is 



járatot ás a vackából, hogy még a legrosszabb esetben is el-
menekülhessen. Úgy látszik azonban, Asszovaum éppen ide-
jében érkezett – főzte hozzá gúnyosan. 

– Hol van Rowson? – kérdezte Curtis, aki már annyira 
magához tért, hogy nagy nehezen ki tudott mászni a lejárat-
ból. 

– Itt! – válaszolta az indián, és bırszíjat vett elı a töl-
ténytáskájából, hogy a lelkész lábát összekötözze. – Kinek 
van egy kendıje? 

– Mit akarsz vele? – kérdezte Cook, aki szintén kimá-
szott az alagútból. 

– A sápadt férfiú megsebesült – mondta az indián. – A 
fiatal lány megmentette Asszovaum életét, rálıtt a lelkészre. 

– Talán sajnálod? – kérdezte Stevenson, aki éppen most 
jelent meg az ajtóban. 

– Sajnálni? – kérdezte vadul az indián. – Ki meri azt 
mondani, hogy Asszovaum sajnálja Alapaha gyilkosát? De a 
sápadt férfiúnak nem szabad itt a sebébe belehalnia. A bosz-
szú az enyém! Kinek van hát egy kendıje, hogy bekötözhes-
sem a sápadt férfiú vállát? 

– Itt van – szólt Stevenson. – De lehetséges ez? – Leha-
jolt, hogy jobban szemügyre vehesse az eszméletlen lelkész 
arcát. – Ezt az arcot már láttam valahol! 

Rowson e percben felnyitotta szemét, és rémülten nézett 
Stevensonra. 

– Istenemre!… Ez a marhakereskedı gyilkosa! – kiáltot-
ta az öreg. – Ez volt az, aki orozva lıtte le! 

– Légy átkozott! – hörögte a sebesült, és fogcsikorgatva 
fordította el a fejét. 

– Hol van Brown? – kérdezték többen. 
– Itt – felelte a fiatalember halkan. – Nem tudna valaki 

egy kis ecetet keríteni? Miss Roberts elájult! 
– Gyermekem! Drága gyermekem! – kiáltotta Roberts, 

és letérdelt a lánya mellé. 



Az ifjú Stevenson hozott egy kis whiskyt és vizet, 
Brown bedörzsölte vele Marion homlokát, halántékát és ütı-
erét, míg végül a lány magához tért. 

– Nem tudtátok utolérni a gazfickókat? – kérdezte most 
Husfield. 

– Nem! – felelte Hoster. – De remélem, hogy golyóink 
célba találtak. Amikor a folyóhoz értünk, a túlsó parton egy 
kenu sötét árnyait pillantottuk meg. Többször egymás után 
rálıttünk, valami vagy valaki csobbant, és lubickolni kezdett 
a vízben, de sokkal sötétebb volt annál, semhogy bármit is 
láthattunk volna. Remélem, hogy legalább egyiküket sikerült 
eltalálnunk. 

– Csak ketten voltak! Ez itt – mutatott Ellen Rowsonra – 
és Cotton. Azt hiszem, mindnyájan jól ismerik. 

– Cotton? – kiáltotta Wilson dühösen. – Mindjárt gon-
doltam! Hő, de sajnálom, hogy meglépett! 

– És mi történjék Rowsonnal? 
– Holnap a rendcsinálók törvényt ülnek felette – mondta 

Brown. – Ott kihallgatjuk Rajta kívül négy cinkosa felett is 
ítélkezünk, A mulatt fiú végképp eltőnt? 

– El. Az indián ugyan azt mondta, hogy ma reggel… 
– A hegyekbe menekült – szólt közbe Asszovaum. – Lát-

tam a nyomait, 
– Hol van Wilson? – kérdezte Brown körülnézve. 
– Talán a lovakat látja el – felelte Husfield. – Egyébként 

jobb is volna indulni, néhányan azonban itt maradnánk, hogy 
holnap reggel világosnál alaposan átkutassunk mindent 

– Husfield, akarsz kedvemre tenni? – kérdezte Brown 
habozva és kissé elvörösödve. – Könnyen megeshetik, 
hogy… 

– Nagyon szívesen – vágott közbe nevetve a rendcsináló. 
– Ne hagyd magára kedves betegedet! Holnap délelıtt tizen-
egykor ott leszek a győlésen. A vallatással nem kell rám 
várnotok, kezdjétek csak el nyugodtan, 



– Atkinsszel és Jonesszal kezdjük – mondta Brown. – 
Mindenesetre igyekezz! 

– Már itt vannak a lovak – szólt Harper. 
– Hogy visszük a foglyot magunkkal? – kérdezte Curtis. 

– Csónakunk nincs. 
– Errıl majd gondoskodik az indián – mondta Bahrens. 
– No, igazán nem szeretnék Rowson bırében lenni – 

mormogta Cook. 
– A sebe miatt nem lovagolhat – állapította meg 

Stevenson, aki közben megvizsgálta Rowson vállát – A 
csont van szétzúzva. 

– Majd viszem én – mondta Asszovaum. 
– Barátaim – szólította most meg Roberts a többieket –, 

azokat, akik ma éjszakára, mint hallom, itt maradnak, szíve-
sen látom holnap reggelire. A többieket pedig, akik most 
velünk együtt indulnak, mivel a fogollyal is veszıdnünk 
kell, s az én házam elég közel van, és mert a feleségem, aki 
képzelem, mit állt ki ezalatt… 

– …ezennel örömmel meghívom, legyenek a vendége-
im! – folytatta Harper, s nevetve szakította félbe Roberts 
megkezdett szónoklatát 

– Éljen! – nevetett Roberts is jóízően. – Szívembıl be-
széltél Akkor hát indulhatunk. Asszovaum csakugyan cipelni 
akarja Rowsont? 

Asszovaum tettel felelt a kérdésre. Meglepı könnyed-
séggel kapta fel a lelkészt, és elindult vele a keskeny ösvé-
nyen. Rowson eszméletlen lehetett, mert mozdulatlan maradt 
az indián karjaiban, sápadt arca Asszovaum széles vállán 
pihent. 

– Gyere, Bahrens – szólt Roberts –, elırelovagolunk, 
hogy szegény feleségemet végre megnyugtassam, és hogy 
elıkészítsük az éjszakai szállást. 

Roberts és Bahrens elırevágtattak. Amikor Asszovaum 
mellett haladtak el, fáklyájuk fényénél látták, hogy a lelkész 



magához tért. 
 
 

36. FEJEZET 
 

A rendcsinálók ítélete – Asszovaum bosszúja 
Robertséknál 

 
A rendcsinálók egy kiemelkedı dombot választottak győlé-
sük színhelyéül, a folyó déli partján. Fél mérfölddel lejjebb 
volt az az útkeresztezıdés, ahol annak idején Rowson tévút-
ra vezette üldözıit, és az a kis elhagyott kunyhó, amelyben a 
lelkész Alapahát megölte. 

A karcsú fenyık és a terebélyes tölgyek alatt vagy húsz 
vadász és farmer hevert a tüzek körül. Némelyek még csak 
készítették reggelijüket, többen már falatoztak. A megkötö-
zött foglyok kissé hátrább, két különálló fa árnyékában he-
vertek. Atkins, Johnson, Weston és Jones ırizetére két, pus-
kájára támaszkodó farmer állott ott. A sebesült Rowson egy 
takaróba csavarva pihent, mellette guggolt az indián. 
Asszovaum egy pillanatra sem vette volna le szemét a sebe-
sültrıl, csak akkor fordult el tıle, ha a tüzet kellett megigazí-
tania. Mellette egy pohár víz állott, idınként megitatta a seb-
lázban hánykolódó beteget, vagy megigazította a takarót, 
nehogy a hővös reggeli levegı átjárja a csontjait. 

Hirtelen kutyaugatás hallatszott, s nemsokára elıbukkant 
a dombon Brown, Roberts és Harper egy idegen társaságá-
ban. Barátságosan üdvözölték az egybegyőlteket. Brown az 
idegent mint Pulaski körzetbeli ügyvédet mutatta be társai-
nak, és elmondta, hogy az ügyvéd úr hallván győlésükrıl, 
részt szeretne venni benne. Ezután közölte, hogy Husfield 
csak egy óra múlva érkezik, és a győlést megnyitottnak nyil-
vánította. 

Elıször is tizenkét telepesbıl esküdtbíróságot alakítot-
tak, és felszólították a foglyokat, hogy nevezzenek meg bár-



kit, akit részrehajlatlannak tartanak, hogy érdekeiket képvi-
selje, de a foglyok e jogukkal élni nem kívántak. Mivel 
Husfield nem volt jelen, Johnson sem bánta, akárki ítélkezik 
is fölötte. Csak két embert látott a rendcsinálók között, akik-
ben valamennyire reménykedhetett, de ezek a háttérben ma-
radtak, szemmel láthatólag nem akartak szerepet vállalni az 
eseményekben. Ez a két ember, Curneales és Junnegan, egy 
fához támaszkodva állt; csak néha-néha közölték egymással 
halkan észrevételeiket, 

– Ki fogja védeni a vádlottakat? – kérdezte Brown, ami-
kor Stevenson, Cook, Curtis és a kanadai mint vádlók elıre-
léptek. 

– A védı szerepét – szólt az idegen ügyvéd –, engedel-
mükkel, én vállalnám magamra. Nevem Wharton, ügyvéd 
vagyok Little Rockban. Remélem, helyesnek tartják, ha e 
szerencsétleneknek is lesz szószólójuk. 

Voltak, akik ellent szerettek volna mondani, de Brown 
megelızte ıket, és kijelentette, hogy szívesen veszik, ha az 
ügyvéd úr vállalja a védelmet. Arra azonban figyelmeztette 
Whartont, hogy az állam törvényeitıl függetlenül, szabadon 
fognak ítélkezni a bőnösök felett, s e jogukról semmiképpen 
le nem mondanak. 

– Védje csak bátran ıket – folytatta Brown, és barátsá-
gosan kezet rázott Whartonnal –, ha fel tud hozni mentsé-
gükre valamit, ne mulassza el! Jogtalanságot elkövetni nem 
akarunk, de a bőnöket szigorúan meg kell büntetnünk. Az 
állam törvényei gyengék, magunknak kell megvédelmez-
nünk érdekeinket. 

Legelıször Atkins és Weston ellen hangzott el az orgaz-
daság vádja, aztán Jonest vádolták ugyanezzel a bőnnel. 
Minthogy régebbi ügyek bizonyítására nem volt elegendı 
tanú, csak a legutóbbi lótolvajlásra szorítkoztak. A vádat 
közelebbrıl megvizsgálva, Atkinst minden kétséget kizáróan 
bőnösnek találták az orgazdaságban. Nála találták meg a ka-



nadai és még két fourche-la-fave-i telepes ellopott állatait, 
így minden ellene szólt, maga is kénytelen volt beismerı 
vallomást tenni. 

Ezután Weston következett. Mindent makacsul tagadott. 
Az egyik telepes azt az indítványt tette, hogy addig kell ver-
ni, amíg jobb belátásra nem jut, és be nem vallja gazságait. 
Ez ellen Wharton tiltakozott, az eljárást jogtalannak és ke-
gyetlennek minısítette. De hasztalan. Westont egy fához 
kötözték, és addig verték hickory-vesszıkkel, míg vérezni 
nem kezdett. Nagy kínok között végül is mindent bevallott, 
de cinkosai nevét nem árulta el, bárhogy verték is, s végül 
ájultan rogyott össze. 

A rendcsinálókat felbıszítette Weston makacssága. 
– Akasszuk fel! 
– Akasztófára vele! 
– Bevallotta, hogy lovat lopott! Mi kell még? – kiáltoz-

ták. 
Brown azonban kijelentette, hogy ez törvénytelen volna. 

Elıbb minden vádlottat ki kell hallgatniuk, csak aztán hatá-
rozhatnak az esküdtek a bőnösök sorsa felıl. 

Jones ügye világos volt. Wharton sem tudott felhozni 
semmit a mentségére. 

Ezután a Heathcott-ügy következett. Johnson és Rowson 
ellen mint vádlók, Asszovaum kívánságára, Curtis és 
Hartford léptek fel. Hartford néhány napja olyan bankjegyet 
kapott Rowsontól, melyet elıbb Heathcottnál látott, a bank-
jegyre ugyanis egy korábbi tulajdonosának neve volt ráírva. 

Elmondták a vádlók azt is, hogy Asszovaum Johnson és 
Rowson nyomait lemérte és azonosította. 

– Azonkívül Johnson meg akarta ölni Asszovaumot is – 
mondta Brown. – Mi mindnyájan… 

– Minek annyit beszélni? – kiáltott közbe egy hang. – 
Egy gyilkosságért is megérdemli az akasztófát! 

Most Wharton akart szólni, de mielıtt elkezdhette volna, 



Johnson elıreugrott. 
– Hallgass! – kiáltott rá. – Minek fecsegnél? Ezek a gaz-

emberek elhatározták, hogy felakasztanak, és meg is fogják 
tenni! Tegyétek! Én nem fogok porban csúszni elıttük! Al-
jas, gyáva banda! Húszan jöttök egy ellen!… Hát igenis, én 
lıttem agyon a rendcsinálók vezérét, és átkozott legyen a 
nevem, ha nem okozna örömet, hogy belétek is ólmot 
ereszthetnék! 

– Húzzátok már fel! 
– Akasszátok fel a gazfickót! – kiáltoztak összevissza, s 

néhányan már meg is ragadták Johnsont. 
De Brown ismét közbevetette magát. 
– Csend, csend! Tartsunk rendet! Hallgassuk ki elıbb a 

lelkészt is, csak azután hozzunk ítéletet. 
– Helyes! 
– Ide az álszent metodistával! 
– Hozzátok Rowsont! – kiáltozták. 
Rowson neve hallatára megrémült, halottsápadt lett egy-

szerre. Kötelékeitıl nem tudott felegyenesedni. Asszovaum 
lazított a csomókon, de így is csak nagy nehezen tudta a vér-
veszteségtıl legyöngült lelkészt talpra állítani. Mikor végre 
sikerült, lábai felmondták a szolgálatot, s ha az indián nem 
támogatja, összecsuklott volna. Percek teltek el, mire 
Asszovaum az esküdtek elé tudta vezetni. 

– Rowson Jonatán – szólította meg Brown szigorúan –, 
ön bírái elıtt áll. Az a vád… 

– Elég, ne tovább… – szólt halkan a lelkész. – Ne vádol-
jatok… Mindent bevallok… mindent… 

– Te gyáva féreg! – mormogta dühösen Johnson. 
– Ne öljetek meg… – könyörgött Rowson a halálféle-

lemtıl és a gyengeségtıl verejtékezve –, vagy legalább, ha 
megöltök is, szabadítsatok meg ettıl a sátántól – s 
Asszovaumra pillantott – Mindent bevallok… mindent… 

A rendcsinálók megvetıen súgtak össze. Brown feléje 



fordult, és így szólt: 
– Most már késı, Rowson. Három gyilkosság terheli a 

lelkedet, arról nem is szólva, hogyan tévesztetted meg e vi-
dék békés lakosait, hogyan akartad feldúlni családi békéjü-
ket. Tudsz-e felhozni valamit mentségedre? 

– Jön Husfield! – szólt Cook. – De a szökevények sehol! 
Husfield a földre dobott egy csomagot, aztán leugrott a 

nyeregbıl, és szabadon bocsátotta lovát. 
– Hoztál valami új bizonyítékot? – kérdezte Brown. 
– Csak ezt az ócska ruhát – felelte az –, gondosan kimos-

ták és elrejtették. Kicsit gyanúsnak találtam. 
Asszovaum odaugrott, csodálkozva kiáltott fel, és arra a 

helyre mutatott a ruhán, ahol a gomb hiányzott. 
– Ezt a gombot tépte le Alapaha halálküzdelmében!… És 

itt… itt ütött sebet tomahawkjával… 
Odarohant Rowsonhoz, késével felhasította a ruháját, és 

mutatta a lelkész vállán az alig behegedt sebet. 
– İ a gyilkos! 
Néma csend követte kiáltását. A meglepetés és az irtózat 

csendje. 
Rowson reszketve nézett körül, de egyetlen tekintet sem 

fordult könyörülettel feléje. A férfiak szótlanul és mereven 
álltak ott, komolyságukból, összevont szemöldökükbıl kiol-
vashatta szomorú sorsát. 

– Ezt a tárcát – szólalt meg végre Brown – is nála talál-
ták. Ezerszáz dollárt találtunk benne, ez éppen annyi, 
amennyi az Arkansas partján meggyilkolt kereskedınél volt. 
Mr. Stevenson ráismert Rowsonban arra a lovasra, akit né-
hány perccel a lövés eldördülése elıtt együtt látott a meg-
gyilkolttal. 

– Ismerted ezt a kést? – fordult most a bőnös felé. – Em-
lékszel még, hogyan kerültek rá a vérfoltok? 

Rowson rémülten fordult el, és Johnson felé azt dadogta: 
– Ez… ez volt a tettes… Ne kenjetek mindent rám… 



– Elismeri, hogy három gyilkosság elkövetésében bő-
nös? – kérdezte Husfield. 

– Elismerem… mindent elismerek… Ennél borzasztób-
bakat is bevallok… fogalmatok sincs róla… A Mississip-
pin… 

– Tiltakozom az önök eljárása ellen! – szólt az idegen 
ügyvéd. – Úgy csalják ki a vallomásokat ebbıl a szerencsét-
len emberbıl. Abban reménykedik, hogy ha beismerı val-
lomást tesz, a törvény értelmében szabadlábra helyezik, és 
kegyelmet kap… Westonból pedig kínzással csikarták ki a 
vallomását… 

– Uram – szakította félbe Whartont Brown –, figyelmez-
tetem önt, hogy most nem törvényes bírósággal van dolga. 
Éppen ezért kellett önhatalmúlag fellépnünk, mert az állami 
törvényszéken a tisztelt ügyvéd urak ügyes fogásaikkal a 
legnagyobb gonosztevıket is megmentik, mindig találnak 
valami kibúvót, ha a vádlott megfelelı összeget helyez kilá-
tásba. Önnek most a rendcsinálók szabad esküdtszékével van 
dolga. Ha a vádlottak valóban bőnösök, el fogják venni mél-
tó büntetésüket, de ha ön tudja bizonyítani ártatlanságukat, 
szavamat adom, bántatlanul távozhatnak. Felteszem hát a 
kérdést: milyen ítéletet mond ki az esküdtszék Atkins felett? 

– Bocsássatok szabadon… – könyörgött kétségbeesetten 
Rowson –, bocsássatok szabadon… olyan dolgokról beszé-
lek nektek… 

– Hallgass már! Én megmentelek – súgta oda neki titok-
ban az ügyvéd. 

A nyomorult meglepetten nézett pártfogójára, aki most 
elfordult tıle, és a rendcsinálókhoz közeledett. 

Azok éppen Atkinsrıl mondták ki, hogy bőnös. 
– Hát Weston? – kérdezte Brown. 
– Bőnös! 
– Jones? 
– Az is! 



– Johnson? 
– Bőnös! 
– Rowson? 
– Bőnös, bőnös! – hangzott az egyhangú ítélet. 
Weston hangosan sírt, Johnson dühös pillantásokat lö-

vellt bírái felé, s tehetetlenségében a fogát csikorgatta. 
Rowson mindenrıl megfeledkezett, le nem vette szemét 

egy pillanatra sem Whartonról, az ügyvédbe vetette utolsó 
reményét, s halálfélelmében valami szentnek képzelte, aki 
földöntúli erıvel van megáldva, s azért küldetett, hogy ıt 
megmentse… 

– Hallottátok az ítéletet? – szólt most Brown ünnepélyes 
hangon. – Az esküdtszék bőnösnek talált benneteket, és kö-
tél általi halálra ítél! 

– Kötélre velük! 
– Fel kell ıket húzni a legelsı fára! 
– Legalább jó napjuk lesz a ragadozó madaraknak! – ki-

áltozták a rendcsinálók. 
De Brown csendre intette ıket: 
– Csak lassan! Nyugalom! Halálra ítéltük ugyan ıket, de 

nem bánhatunk velük vadállatok módjára. Nem büntethetjük 
ıket egyformán, mert nem egyformán bőnösök. Kinek akar-
tok megkegyelmezni? 

– Atkins gyermeke ma éjjel meghalt – szólt Wilson –, fe-
lesége beteg… és különben is ki akar vándorolni Texasba. 
Azt hiszem, ıt szabadon bocsáthatnánk. 

Percekig néma csend volt. Atkins ijedten nézett végig bí-
ráin. 

– Én a kegyelem mellett szavazok! – szólalt meg végre 
Éröven. 

– Én is! – szólt Husfield. – Sıt, Westonnak is megke-
gyelmeznék; szegény ördög, minden bőnét bevallotta, az is 
tetszett nekem, hogy nem akarta társait elárulni, és ezenfelül 
sokat szenvedett már a vallatás alatt. 



– Igaz! 
– Helyes! 
– Kegyelmezzünk meg nekik! – hallatszott. 
– Kegyelem! Kegyelem! – kezdett könyörögni most Jo-

nes is, ki akarta használni az engedékeny hangulatot. 
– Azt indítványozom – szólt Brown –, hogy Jonest, miu-

tán sem Fourche-la-Fave-hoz, sem Petite Jeanne-hoz nem 
tartozik, adjuk át a Little Rock-i bíróságnak. Ítéljenek azok 
fölötte. Arról meg vagyok gyızıdve, hogy nem jön egyha-
mar erre a vidékre! 

– Kár volna kötelet pazarolni rá! – szólt Curtis. – De ha 
átadjuk, s be is csukják Little Rockban, onnan hamarosan 
megszökik, és jót röhög a markába. Ezért azt javasolom, ne 
engedjük el anélkül, hogy egy kis emléket ne adnánk neki; 
Nagyobb tiszteletet fog érezni irántunk, ha megismerkedik 
hickoryvesszıinkkel. 

– Curtisnak igaza van! – szólt Brown. – Jones a legalja-
sabb gazemberek közé tartozik, egy kis lecke nem fog ártani 
neki! Ha beleegyeznek uraim, a néger azonnal rászámolhat 
ötvenet. 

– Ötven nem is sok! – szólt Bowitts. – De a végrehajtást 
talán másra kellene bízni… 

– Majd én! – szólt közbe a kanadai. – Becsülettel megfe-
lelek neki, úgyis adósa vagyok még. 

– No jó – szólt most Husfield. – Mi történjék most már 
Rowsonnal és Johnsonnal? 

– Halál rájuk! 
– Fel kell akasztani ıket! – zúgták a férfiak. 
Wilson közben megoldotta Atkins kötelékeit, s lovához 

vezette. Atkins már éppen fel akart ülni a lóra, de ekkor 
mintha valami hirtelen eszébe jutott volna, megfordult, és 
könnyes szemmel kezet szorított elıbb Wilsonnal, aztán 
Brownnal és Husfielddal. Csak aztán ugrott nyeregbe, és 
ellovagolt. 



Brown sokáig nézett utána, s így szólt Wilsonhoz: 
– Azt hiszem, ennek használt a lecke… Remélem, becsü-

letes ember válik belıle. 
– Mentsen meg… késı lesz – suttogta Rowson az ügy-

védnek. – Megígérte… meg kell tennie… 
– Akasszátok fel ıket! – szólt Brown komor hangon: 

Johnsonra és Rowsonra mutatva. 
– Várjatok! – lépett elı Wharton. – A törvény nevében 

szót kérek! A bőnösök megérdemlik a halált, de nyilvánosan 
tiltakozom a törvényellenes eljárások ellen. Ez gyilkosság! 
Adjátok át ıket nekem, én magam emelek vádat ellenük az 
állam törvényes bírái elıtt! 

– Tegyétek, amit parancsoltam! – vágott közbe Brown 
nyugodtan, mintha nem is hallotta volna az ügyvéd szavait; 
– Van az elítélteknek még valami mondanivalójuk? 

– Várjatok! – ugrott fel most Asszovaum, és megragadta 
Rowson vállát. – Ez a férfiú az enyém! Ti halálra ítéltétek, 
én végrehajtom! 

– Nem!… Nem!… – üvöltötte a lelkész iszonyodva. 
Csak ezt ne… Vigyetek! Akasszatok fel!… Nem bánom… 
csak ennek a sátánnak ne adjatok a kezébe! 

Asszovaum azonban nem várt választ, összekötözte 
Rowson kezeit, és felkapta, mint valami gyereket. 

Wharton újra tiltakozott, de a rendcsinálók némán nézték 
a jelenetet. Asszovaum megindult a lelkésszel az ösvényen. 
Ekkor az ügyvéd utánuk sietett, de amint az indián észrevet-
te, hogy valaki követi, megfordult, és fenyegetıen így szólt: 

– Ha követsz, nem térsz vissza többé. Ismerlek! 
– Szabadíts ki e bestia kezébıl! Szabadíts ki! 
Wharton azonban nem mert moccanni többé, némán bá-

mult a rézbırő távolodó alakja után. Mindnyájan lélegzetü-
ket visszafojtva álltak ott. 

Brown mozdult meg elıször, amikor Jones fájdalmas 
üvöltése törte meg a csendet. Elindult, hogy megmentse a 



nyomorultat a félvér kezébıl. A többiek ezalatt Johnsont 
vezették a kijelölt fa alá. Bowitts még egyszer figyelmeztette 
a bőnöst, hogy legalább most, az utolsó percekben szálljon 
magába. De Johnson néma és dacos maradt, megvetıen né-
zett bíráira. Ekkor nyakába vetették a hurkot, és felültették 
egy lóra, a kötelet megerısítették a fa egyik legerısebb ágán. 
Mihelyt a ló megindul, vagy ha kedve szottyan egy kis füvet 
harapni, Johnsonnak azonnal vége… 

 
 

Az indián kenuja nesztelenül szelte a folyó habjait. A mély 
csendet csak az evezı ütemes csapásai törték meg. A kenu 
orrában összekötözve, kimerülten, a félelemtıl félig halottan 
hevert Rowson. A kenu hirtelen partnak fordult, s keskeny 
orra a parti fövenybe fúródott. 

Rowson borzadva ismerte meg a helyet. Itt ölte meg 
Alapahát, Asszovaum feleségét, s most már senki sem ment-
heti meg a bosszúra szomjas rézbırő kezébıl. 

– Mit akarsz velem, Asszovaum? – remegett.  
Asszovaum néma maradt. 
– Beszélj! Az égre kérlek, szólj! – rimánkodott a lelkész 

kétségbeesetten. – Szólj! Ismerni akarom sorsomat, bármily 
borzasztó legyen is az! 

Az indián nem válaszolt. 
Némán partra cipelte áldozatát, bevitte az elhagyott 

kunyhóba, ahol Rowson a gyilkosságot elkövette. 
Letette a kunyhó közepén, elıvett övébıl egy szíjat, és 

odakötözte Rowsont egy híckoryhajtáshoz, mely áttörte az 
elhagyott ház padlóját. 

Rowson kétségbeesésében pénz ígért, kincsekrıl beszélt, 
melyeket elásott; Asszovaum úgy tett, mintha nem is halla-
ná. Aztán egy pillanatra kiment a kunyhóból. Száraz galy-
lyakkal megrakodva tért vissza. A lelkész most értette meg, 
mit akar. Ismerte az indián törzsek vad szokásait, kegyetlen-



ségét. Ordítozni, kapálózni kezdett, de hiába, nem szabadul-
hatott kötelékeibıl. Asszovaum nem törıdött vele, moso-
lyogva guggolt le mellé, és éleszteni kezdte a tüzet, melyet a 
száraz ágak közt gyújtott. Néhány perc múlva vígan lobogott 
a láng. 

Az erdı visszhangzott a szerencsétlen üvöltésétıl. 
Asszovaum igazgatta a tüzet, nemsokára tőzhenger vette 

körül áldozatát. 
A rézbırő csak akkor hagyta el a kunyhót, amikor a me-

leg már elviselhetetlen volt. Kint tomahawkját villogtatva, 
vad gyızelmi dalokat kezdett énekelni. Énekét Rowson 
üvöltése, a kunyhó recsegése-ropogása festette alá. A füst 



magasra szállt a tiszta levegıben. 
Egyszerre csak a tetı gerendázata nagy reccsenéssel be-

omlott, fényes szikratenger lobbant fel, még egy iszonyatos 
bıdülés hallatszott a kunyhóból, aztán a sőrő füst mindent 
ellepett. 

 
 
– Csakugyan régóta szereted a lányomat, Brown? S ezt 

egy szóval sem említetted eddig! – szólt Roberts. 
– Nem szólhattam. Elkéstem… 
– És az a gazember majdnem… 
– Megbőnhıdött – szólt közbe Brown. – De kérem, felel-

jen ıszintén. Rám bízza-e leánya jövıjét és boldogságát? 
– Még kérded? Hogy lehet ilyet kérdezni? Egy szavam 

sincs ellene! Ez már csak Marionon múlik… 
– Apám! – sóhajtott Marion meghatottan. 
– Szóval így állunk? – szólt Roberts mosolyogva. – Ak-

kor hát – folytatta és odaintette magához Brownt, lányát pe-
dig homlokon csókolta –, áldásom rátok! 

– Hát anyánk mit szól hozzá? – kérdezte Brown. 
– Legyetek boldogok, gyerekek – szólt Mrs. Roberts. – 

Ti hoztátok helyre az én tévedésemet. 
– Anyám! – szólt Marion. – Ne beszélj így. Te mindig 

csak a javamat akartad. 
– Remélem, sohasem fogják megbánni – mondta Brown 

–, hogy rám bízták lányuk boldogságát. 
– Nini, jönnek a többiek is! – szólt Bahrens. 
A következı percben Stevenson, Cook, Curtis lovagoltak 

be az udvarra. 
Stevenson barátságosan üdvözölte a nıket, mint régi jó 

szomszédait, és mosolyogva csóválta a fejét, amikor Mrs. 
Roberts szemrehányást tett neki, hogy nem hozta el feleségét 
és lányát, oly régen nem látták ıket. 

– Holnap átmehetünk – mondta Roberts. 



– Nem olyan sürgıs – szólt Stevenson. – Annyit láttok 
majd bennünket, hogy még meg is untok. Itt maradunk. Úgy 
határoztunk, hogy nem utazunk tovább. 

– No, ennek igazán örülök! 
– Megveszem Atkins farmját – folytatta az öreg. – Na-

gyon megtetszett nekem ez a vidék. Könnyen megalkuszunk, 
mert Atkins mindenáron menni akar. 

– Hiszen alig ismered azt a gazdaságot… 
– Nem baj – szólt nevetve Stevenson. – Ha nem tetszik, 

otthagyom. Ha pedig csakugyan olyan, amilyennek Curtis és 
Cook leírta, akkor bizonyosan tetszeni fog nekem is. A 
szomszédok mindenesetre kellemesek, egyre inkább belá-
tom, hogy Fourche-la-Fave mégse olyan rossz hely, mint a 
híre… 

– No, ez igazán remek! – szólt Roberts. – Szerencsés nap 
ez a mai. De hol van Ellen? 

– Benn van a szobában – szólt Brown. 
– A szobában? Egyedül? Miért nem jön ki? Mától fogva 

ı is a családhoz tartozik. 
– Azt hiszem – mosolygott Brown –, Mr. Wilson gon-

doskodott róla, hogy Ellen ne maradjon egészen egyedül. 
– Így már igen! – kiáltotta Roberts. – No, akkor lepjük 

meg ıket! Ma mindannyian a vendégeim vagytok, 
Stevenson! Hol marad a fiad? 

– Az asszonyokhoz küldtem, nyugtassa meg ıket. 
– Helyes. De holnap itt legyetek ám valamennyien! 

Megtesszük az elıkészületeket, és a jövı héten… ha a fiata-
lok is úgy akarják… 

– Olyan lakodalmat csapunk! – szólt közbe Harper. – És 
aztán… egy bizonyos fiatalember otthagyja vén bátyját fa-
képnél, felül külön erre a célra vásárolt paripájára, és ellova-
gol… 

– Little Rockba, bátyám! – vágott közbe Brown. – Földet 
vásárolni, mert nyugodtan akar élni ifjú feleségével és nagy-



bátyjával. 
– De nem fog-e a kormányzó haragudni rátok, amiért 

megszegtétek a törvényt? – kérdezte Marion. 
– Haragudni fog-e vagy sem, az mindegy – szólt moso-

lyogva Brown, és megcsókolta menyasszonya homlokát. – 
Mi csak saját jogainkat védelmeztük, és megsemmisítettük a 
gazságot. A gazfickók éppen az ı gyengeségük miatt kaptak 
vérszemet, és azt hitték, hogy szabadon garázdálkodhatnak. 
De mi, arkansasi férfiak, megmutattuk nekik, mire képesek 
az egyszerő farmerek, ha a szükség kívánja. Most már túl 
vagyunk a veszélyen, örömmel cseréljük a törvény kardját 
ismét a földmőves békés szerszámaira. 

 
 
Nem sok van hátra a történetbıl. 
A békebíró még a héten összeeskette a két fiatal párt. 
Atkins már másnap elhagyta Fourche-la-Fave-ot, néhány 

napig még a környéken idızött, hogy Stevensonnal lezárja 
az üzletet. Az alku Curneales közvetítésével jött létre, mert 
Atkins nem akart azzal az emberrel szóba állni, aki leleplez-
te. Wilsonnak is beszélnie kellett még vele, és Ellen is el 
akart búcsúzni gyámszüleitıl. 

Cotton végképp eltőnt. Harper házától nem messze egy 
felfordult kenut találtak, melynek oldalán lövések nyomait 
lehetett felfedezni. Ebbıl többen arra következtettek, hogy 
Cotton a folyóban lelte halálát. A mulatt fiút sem látta senki, 
bár a férfiak, akik néhány nap múlva Johnson hulláját levág-
ták a fáról, azt állították, hogy látták, amint a nádas szélében 
elsuhant. Wharton, a Little Rock-i ügyvéd a győlés végezté-
vel azonnal lóra ugrott, de mint késıbb kiderült, éppen nem 
Little Rock felé vágtathatott, mert ott senki sem ismert 
Wharton nevő ügyvédet. 

Asszovaum még kilenc napig Alapaha sírjánál tanyázott; 
Rowson halála óta nem engedte kialudni a tüzet, ételt-italt 



hordott oda éjszakánként, nyilván népe ısi szokásai szerint. 
A tizedik nap reggelén útra készen, felfegyverkezve toppant 
be Harperék otthonába, melyet átmenetileg a fiatal házasok 
foglaltak el. Némán és komolyan szorított kezet Brownnal. 

– Szárnyas Nyíl nem akarja életét barátai körében tölte-
ni? – kérdezte Brown. – Asszovaumnak senkije sincs, aki 
fızne neki, mokasszinját megfoltozná. Nem akarod megosz-
tani velem hajlékomat? 

– Te jó vagy – mondta a rézbırő barátságosan. – Szíved 
ugyanazt érzi, amit szavaid mondanak, de Asszovaumnak el 
kell mennie vadászni. A fehérek mind kiirtották már a vadat 
Fourche-la-Fave-ban, a szarvasnyomok ritkák, a medvék 
csak vendégségbe járnak erre. Megritkultak a nádasok, a 
medve hiába keres tanyát magának. Asszovaum beteg, csak 
a bölényhús gyógyíthatja meg. Nyugat felé kell mennie. 

– Akkor legalább ne menj nagyon messzire, és ha belefá-
radtál a vándorlásba, térj vissza hozzánk. Mindig szívesen 
látjuk Asszovaumot! 

– Az én testvérem jó… Asszovaum nem fogja elfeledni. 
– Hát Ellen? Elbúcsúztál már tıle? 
– Asszovaum sohasem feledkezik el azokról, akik jók 

voltak hozzá. A fiatal lány megmentette Asszovaum életét, 
de többet is tett ennél… megmentette Asszovaum bosszúját 
is. Utam házuk felé vezet. Good-bye! 

A rézbırő még egyszer megszorította barátja jobbját. 
Még egyszer visszanézett. A következı pillanatban eltőnt az 
erdıben. 
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