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]ancsi Amerikába jut

A *osres EVEK elején jórunk . . .

Á hatalrnas óceánjáró hajó harmoilik osztályán nagy
volt a §iirgé§-íorgás. Á kivánilorlók ö§§zeszedegették
notyóikat, bőröudökbót és batyu}ból egész halmok emel_
kealtek már a íödélzeten. Á soknyelvíí hangzava,rból itt-otü
magyar szó ha,llatszott Li.

Á lÁthaióron feltűrrt a newyorki §zaba<lsrá,g_szobor.
csoalálato§, biiszko lÁtvány, anint a íóLlyái emeló óriási
uóalak egpe jobban kíemelkedett a tengerből. Amerüa
jelképe ! A Szabadság hazája vórja rtj íiaii,. . Á jövó
int feléjük bütatón , . ,

végre íoltünedezett Now York is. A kikötó és mögötte
a íelhdkarcolók §zéilító tömbíe.i, piramisai. Lenyúgözó
kép. Eg,y új világ, telo íiatalos eróvel. Egészen más, miat
mintlen oilaát e íén Európában. A Livándorlók szájtótva
bámu]iak,

Nagy Jancsi merengó szemmel nézte az újvilág €l§ó
űalvözletét. A hajó mellvédjére támaszkoalott és szótlanu]
bámrrJt, Jóképű, sziirke§zeEú, széle§vál]ú, karcsrl liatal- ,

eúber yolt, lehetett v&gy hwzonlrárom-huszonnég,y e§z-
t€niló§. Eajón §zerzett ismerdse - Mr, Kovács, egy
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idegerLnck. Mr. T(ovács lógóta, élt már Amerikribau, amo.
lyan regyeskereskedés-iéle iizlete volt Clevolandben, ahol
"9},, 

puryrl lalrik. Rokonlitogalásra ufazol,t ltaza, ii
aüöldi íaluba. ahonrran sok é;vel & yilágbáborúelőtt
vándorolt Li Amerikába. Kis§é testes, 3O m"agyaro§ tt|.ú,
ötvene€ embeí volt, l dónlént meg_messodor1";tekintéli,es
bajuszát. }íegkedveltp a magyar liút, e-kilel a bajón isúr-o:9:l1.,-"c, Ügy fJeztg, . logy lelkii§fr ercti kötelessége
gondjarta venni a fi&tal rlioncot.
_ A hajó küötött. De prrtra§zállá§kol mintba olhomá-
lyosrll,t volna..a Szabadság jelképc. Á Livándorlókat rlgy
teTe]ték az Eüs ]sland - Eüs-szigei - etkerített térs"d-
gére, mint'ba,rmot a karámba. A iormaságok jóideig el_
l anotlak. Volt olyarr boldogtalan is, a"L,iro-kimondoitet-
bogy lent lépb_et az Íg+ret íblalare: beteg volt. gj.ógyíh
hatai |sn bi.jjal. TlyeD embprt nem haszoábat Aie;i}".A hajó§tár8a§ág megbízottje diüö§ volt - bogyisne,
mo§l, ingyen ke]l hazaszát]ítani s, paga§t: l" 

"ii"a""ibod_a L,övette el a bibát, hiszoo a bajóraszálJás előtt m]n_
denklt, orvo8i viz§gáIatDak letnek elá, Mitrdecv. A bai
mege§clt. Azzal §Pbki §cú 1,öródött, mi lesz az eúiseredeti
emberrel.

, végl ére megszabadu.lrak a bevándorlókat ellenőrzó
biya,ta,i kíméletlen ombercitől. Ottbagybatták az Eüs
Island szégyenkalodáját. Mr. Kovács ii;r"}"" a" t"."i
áte§elt. & íorma§ágokon: amerikai polgár iolt, amerüai
ú|-levél]el uta,zott. JóaLaraiúan segir átt "egyit_nislk iigv;,
logyoLt magyamak. Jötl,_úent, angolul Úrgyalt a tiszt-
:*1le9l. Liilönösen Nagy Jancsit veltc "|árílogásátn.
Együtt _léptek azián Ne.99 York rakpartjára, Mr. kovács
magá val Yilte fiatal haTátját eg}. magyar szálló-féle,
úragánbázba,_ - ..burdosbázba'', -áhogyin az ameri}.áá
magyarok a ..boarding houso''_t, vagyis lenziót oovezik, -ott olc§ó szálló§t és ellátá8t kapbatotl,.
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áMst kapni. Jóiileig laká§om so volt, a úonekültek ]rözt
ia,nyezta,m, jutott egy kis zug valamelyik vagónlaká,sban.

lüagy Jancsi kö§zönetto1 íoga,d'a az a,meri&ás segít-
segét, bár úémi]eg telh&o volt a gyám_kodás. Tügget]en

. érzésű volt, §zeretett a maga lóbán állni. Meg is tudott
állni a lábán: el€et próbált az elmult néhány év alatt.
Még rltközben a hajón röviilen elmondta élete történetét

Kovácsnak, aki n&gyon szíves volt hozzá:
. 
- A háborrl másoök évében lettem katona, aztán

végigszolgáltam a hábonít a, írcnton. Igl8-ban máI ]rs,d-
nag,y voltam. Ápám már régebbo! meghalt, éilesanyám
pedig azalatt húlyt el, míg én a halctéíerr voltam. Pén-

_ ziink jórészét elYitte e hadikölc§ön, büari birtokunk
, tomán megszállott teriilotro jutott, az is odalett, csak egy

c§ücske maradt Beg á határon irmen. Áz összBomlás

hallgaliam két íélévét. Pe§ire mentem, do nem bírtam

l után nem folytath8,itam a tanu]mányeimet, nem Yoli
mibó1. Még bevonulásom elótt & koloz§Yári egy€temen

,'. A kommrraizmuo alatt fölo§&piam a szókely dandárba.
A magyar földéri ! Nem voltam én kommunista, mint
ahogy egy 1egény sem volt az a csapatban. IIiáb& vere"
kedtün}. A ,,bizto§ok" is ugyancsak elvették a kedvünket,
amüor e]szediék tőlün]< a nemzetiszltltt zászlókal ...
A végén eüogtak a románok. Agyon akartak lőni, de si]<e-

riilt me€szöknöm. Bujkáltam egy iileig, derék paraszt-
emberek rejtegeitek & ía,lvakban. Anj}or aztán végre ki-
takarodt8,k á Iománok, i§mét Pe§tfe mentem. De megint
csak hiába próbálkoztam. Iliszen ezer és ezer menekii]t

' voli óllás, murüa, sót lakás nélkii]. , . A határrendozés
után nagJmehezen eledhattam a birtok úegúaradt ki§
€zögletét. Nem sokat kaptam érte, abból vettem .t hajó-
jegyet é§ maTadt még a,lrryi, hogy partra etgedjen€k §zállni

.lAmoli}ában. §zerencsére jóelőre ío§amodtaú beutazá-
sérí, - kii]önben I§tetr tudja,, Eikor korii]tem volna, bele
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a kivónilorlási ,,kvótába" - addigra bizonyosan eüogyol
volna, a ki§ pénzom,..

- Eová készii] menni Ámerikóbon ? *- tuilakolt
Mr. Kovács.

- Nem tudom még, hi§zon ueú ismeTek oda,kiin
senkit.

- Tuilja mit, jöjiön velem Clevelandbe ! Ottho
vagyok én ottan, több mint tíz éve lakom üevelandber
A'magyar ogyletbeu is benno vagyok. Megláion, mi
tehetek magáért.

- Köszönöm a, jó§ágói, De az igazat
nincs sok kedyem Dag5rvóro§ba menni. Oit legföljeb
gyárban, üzletben vágy hiva,talb&n holyezkedhetnék e
sohasem §zerett€m túlságo§aD a városi életet. ÁgJzon
nyom a sok k6, a sok magas íal, a levegótlen, poros, íiir
tö§ utcp... Vidéken szerotnék mün}át ialálni, bttokor
íarmon . . .

- No, a ,,zöld" amerüásnak a vrÁ,rosokon -kíYij

még bajosabb boldogrrJnio ! Az amerikai gazrlálkodó rit
kán tatL háiíed nlqtl-t, azE"z bérest, glkalmazott munká§l
§ aLkor is in}ább olyat íogad íel, aki ná,r ér6i az amerüo
íarmgazdálkodásl,.

Most, hogy megéIkeztok New Yorkba, Mr. Xovác
, 
megint erósen biztetta Janc8it, hogy menjen vele továbt
üevelandbe. De Jancsi neni merte kockáztátni, hog
kovés pénzét még a Clevelaodig szóló drága vasúti jeg
árával i8 apassza. Gondolta, ha úgyis városban keü próbál
koznia, inaább New Yorkban rrarail. Meg aztán neÁ akar
terbére válni a deréL a merikás magyarnak.

Mr. Kovács másoa,plg meg or,táaradt, megmutog&tt,
a várost Jancsinak, - Bár amii ő maga jeleniékenJme]
t&úoti abban - aztán elbrlc8úzott tóle. L€lkéro köiöttje
hogy ha nem menne jól a dolga, jöjjön csaL Clevelandbe
mega,dta & címéü i§.

a
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- AzlÁl vlgylzzon Eegára,, fietal ba,rálom ! -veregette. 
_mog a_ v_állát &tyei jóakarattal a brlcsrlz6ekor.

- ,l\e lelejt8e el, hogy még zöld óm Ámerikóban !

I1ITELT EGY EV. Jancsi átszenvodl,e minílazt &megpróbáltatá§t, ami a, tapa,sztalatla,n mve"aortora leiAmeTikában, A,.burdosházban.' Eegismerkedett néhány.1agyaaa! azok kitanították, bogyo"n lásson .r"ilk;;,
séshez. Több mint ktt ntUg neszÜit norrr" - u.""itui"-
s^\,,dzÁaD Qob) - utÁn, s e§téE}ént, amikor hazal,ért a,
§zau€§ara. már_aüg á]lt a lábán. Cipőtalpa i§ ve§zedelne-
§en kopott, pedig csak egy pár lóbb;üje;olt. A meueti -efro r§ ílgyelmeztették - íontos voll,, hogy rende§en, lisz-
te.sségesen öltözve jelerjéL meg, aboi áUŐt vag' nr;Út
kéJ. mert a,kopottas Liilsejú vagy lerongyolódóit embert
8ebol 8eE fogadják íel szívesen Ámeriká=6au.
, ., SoLáig nem ka,pott munkót, pedig mór akármit vál_lalt.voln&. A mur}aadóL ie ir_kóbb Á beDn§ziijött ame_rikaiak közi.il vólogatták ki ombereüet. Jancsi més íiatal
legéoyke .|orában kezdett angolu.l taDulni, elég jól"tudoi,l,
r3, oe á, &eJté§én Deg a beszéd_úódjáD bizoúY mindiá.rt
Degérzel,L, hogy idegen. §zorgolnasan íisTolt. hocv ol-eain-fit8a az aúelüai kiejiést é§ a szólósÁóaokat.-'de nám
gqa|9r9he.!te a nyelvel, eléggé, Dert inindíg magyarokkal
lil!.t, f" ét,,Fl"tt: a_z9k pedig maguk köit .Űdíg .u.
gyaru] .be§zélt€k, leg,följebb a izokáios, omerikások"mód-
Jár& €]torzított közkeletú argol"amerüai küejezésekei
t<evorték §zaYaik közé. Az amerüaiak többnyiTe Éiza,lmBt_
lanul néztek rá, amüor kjderiilt róIa,, bogy üegen. Néme_lyüit, ha ejárutt&, bogy ffigfar, l*é,&fi"gY;"téa;";,

- Szóval ,,hanLi'' !

, .l/atid, ( Rr-rnJ<y) a_ magyarok grfu5meve Amerüában,
de JaDc§i é8zTevette, hogy a magyarokal többDyire egy



kalap alá veszü má§, Mag,yaror§zággal határos népekl,cl,

a sziovákokkal, csehekLol. §ót a ronránokkal, vagy ma§

;^-Ú;;Úl;;. Ahol meg kii]öDbségel tettek L,öztiü,.az
oefsze & volb világhábonls ,.8zÓYetségesek" Javaí& utot,ü

Li. ]emerősei aiádÁa,tiák i§ Yáltig Ja,uc§inak, bo§y mondJa

--"aiá"rr-a,j"eÉak, akkor könrryebb"n boldogul _ _ .*"-"]_'N". 
t*n"aom rneg a ma§arságomat ! - íelelr

he{ározottan Ja;csi és hangjából kicsengetl, a véle!]enye

azokról a ,,magyarokról", akit némi Tla§zonórt hallallooli
mest9,sadni nemzetiüet,.' -' zaw t - IecyinteLtek a ,,jóakarók",

Va*. sil..eriilt j"a"r.csinak vai*oi sz"róny csomagolói

aUesle 1;"t tennie egy nagy iizletbeo, de rDóí két bét

mu]va kjlrlrta onnan i" egyik íeljebbvalója _ :cy i1:-
rikai cseh, Asztaltár§ai megint jó ladácsokka! szo€al-
tak neki :

- No látia, mit ér e nagy bazaJioágával ! Jiben,

halbaí, iti a honszerelemtől ! .Eát ha olyon_nagy m^agyar,

miéT! Dem tudolt elbelyezkedni az óÉezában i ott jó1

megv mo§t az ,,ébreilók"-nek !

- -"Juo"si 
csa,k íánézett a beszélőre, de rtgy, }rogy az

el is haúgafutt mindjárt. Eanem & háia mögött úost már
véplec elintézték:''' _1 Oot"olJ r Eüye ! c§iúáljon, amit akar, KáI
La,nác§ot edni nekj.

jrrr""lo"t oüogyott a pénze. De neú v,Lllotta be
t*aáuti"r"ri l..""3""einek. h,rgy,.meg yarr töTye",.Elköl-
tözötl, é§ kibéfelt egy apró szobáL egy magyar. c§aFdna l,

Pól,erinek hívták a"csali,üót. ez vol! az egyeilen,embeí,
akivel Jancsi New Yorkban ö§§zebarátkozott, Nekr el-

;;;dtr. -il;; áll a, szénáía. Á becsüleies magyar íe1-

,ianlott" . Éu szobát, bogy'majd íizet, h& lesz keTesetc,

Ö"" 
-U*r.U".-a"l*á".ii [Éaraiet i§. meri lregblzhato,

nu'J"ou o"taO m uriaerónek ismerték, BeajánJott a Jancsir,
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is vettók, ilo csak kúldöncnek. Nem bánta, fő volt,
y Lilüeth€s§o adóssógát Péteriéhek.

__ Hanem az egyhanlt roboL nagyon Táúebezedctt.
Nom az a,lant&§ íoglalkoiás bántotta. Á mun}a nem szé_

Cb€,k a gziirke, egyhangrl, esemén;rtelen napok vége-
tatlan sora terpeszLedeit a leü&e. Nem tg"j tep"jt"

Ám,orüÁt_ ! 
_ 
Robogó ,toúpójú, feszülő detÍ" viÚ,gnak

ta, ahol a leh€jtó8ég;k izgalna állandóan tóttre
embert. Talán ilyen is az amerikai élot, de
élete színtelon, kilátástalan robot volt; kép-

agya, szellemo sorvadozott alatia.

kenti &z
zőony &z

Most ffég jobban elíogia a régi vágy:
.vfuosból ! Ki, valahová a szabadba,

.Bzá€s téTtég kínálkozik ! De hová monjen ?
milyen nobéz elielyezkedni bárhol ,is.

el, o§ak el a
a,hol levegő,
Már tuilta,

Egy esto Pétoriékkel s ozek szomszédjával, egy ame-
íiatalembeEel egyútt moziba ment. Töbúk kőzt
i ,,vadnyuga,ti" fiünci jávafami,.vadnJ.ugari" filmct ját§zottak. Jancsi gyerckkora

óte §zereito az ilyesmit. A eokány legénvek, a szilajeokány legények, a §zilaj
, az 6rdeke§, maTcona jellegú nYugati 6ttir"ekek, s a

§yrrgat csotlaszép taltépei nie4Ó}taÉa-képzeletéi. Minüg
vo]t a titkos vágya, hogy bárcsak eljuthatna egyszer

i§ oala, a regénye§ ,,Vadrryugatra" é§ nekivágtathatne
pu§zt6nak ! Á háborrlban a lovastüzérsegnéi szolgált,
lovas volt. Iliszen már gyerekkorában ]ovagolt oda,haza

birtokon. Apja - fiatalkorÁban huszáriiszt - t&nítoita

_ Meg is amlítette az amerikainak, mennyire kedyéíe,
ló lonrr_ 

_o az ilyen élet. Az mosolyogva leg;rinteLt :

- Már osak a mozi vásznán- lÁet }ásmit látni t
,,vadnJrugat* a mu]tá Évről-évr'e kevesóbb nlarad a

i. Milüg §zerette a lovakat. Ne.rn ismeri nagyobb
mint nyeregbe pettaníi és rDegere§ztett kantáI,

nya,rgalni rá,rkon-bokron át.

pu§ztákból. A legolők dróikedtéssel vanns,k kőriil-



vév_o-_ 1 cowboyok ma már autón járna,k ! Á jóBzágol
repiilógéppel torelik ö§sze !

- Honnan tudja ? Volt őn a N},ugaton ?

- Nem én, de hallottam másoktól, §enki ge vesz
ma már komolyan ezt ez ósü romantikát.

Jancsi elkedvetlenealett. Milxt a kisgyermek, akinel
d"9ttf! 

_9 
já!9k§z9réL Olyan jó volt arrá-gonilolui, hog5

a civt]lzá,lt yi]ág közelóben van még olyan tertilot, aió
a terDnészet ósi ösztönú, íédias er6t, bátorságot, talpra
e8ett ügye§§éget követelő élete még olthonos. Ahol az eóber
igazán annyit jelent, aúonnyit ér, mert meg kell ál]anir

.1helyét, § ba nem bizonJrul elég erósnek, akkor elhukik
Eiszen a civilizált világbao is lgrtörténi_k. de a feg;,.verek
a barc e§zl,özei ií,t Eáí ucm egyszorúeL, egj.enósek é,
íérfia_oak, hanem mi tagadás, uoÜro" *uk Í hazugeag
csalaíiat_aság, ravaszkodás é§ két§zlnű§ég módszore-ibo"r
merünek ki.
, ., {élévig dolgozott és oentet contle ratott megtalarl
tott keresményéból. Do aLkor már nem bírto iovóbb
Elég.volt New YorL,ból, ebb6l a titáni k6halnazból, a
íelhókig nyüó épületekből, a hírverés szemvakító villanv,
íényeiból, az utcák eoho nem szünetelő zajából ! Búcsúl
vett pétoriéktól és clevolandbe utazoit. líost már nerl
§zégyelt MJ. Kováes elé lépni. Volt egy ki§ pénze, kéi
hónapig is kihrlzbatta bel6l;, ha, nem eitenitró miná;art
munkát kapnia, De valami elleaállhatallan er6 vonzótta
NJugat felé. p]evela1!, a, középnJrugeti város, legalábt
pár állolnás§a] közelebb esik N5rugathoz ! Majd csak eljui
egyszer_oda i§. Iebet bogy már nirrcsen oti olyan élet
mrnt_.Iégen, de legalább Amerüa pórattan tirmészet
c§oclált §zoTel,te volna láúni: a híros w5;om.ingi National
PaIkot, az ősvailonnak ezt a,z óÁási' Ódeti Í apotebar
megóIzötr darabját, a,hol még szabadon él & b6lény é!a gtizzly. ha védelem elaiü aUlak is; a remek Giand



tyont, a Coloredo-íolyó csodálatos ezikleyölgyét, az
váríalakra ég sáncokTa emléke2tet6 hegy_

eg},B68 föló tomyo§rló soraiyal. Es az ogész Nyu-
a tínóíélben lévó, gót nagJíé§zt már eltűnt, regényos
yugati" yilág egykori §zínterét. . .

Mn. xovacs Clovelandbon Bzivélyesen, ószint€
'aiiöúlnol fogeili& JencBit.

_ No, Mr. Nagy, beletanult már az amerikás élett}e ?
',,Küöldiilt" itrár egy kicsit ?, ! 

". 
Félek, hogy még zöld vagyok a fülem mögöii l -mosolyggtt Jaucsi. --New Yorkban a magyar ismerósök

rendesen ;Örtikzöld Tóbiás"_nak e8uíoltak !
-, IIát majd csin"álunk valamit magóval! Megpró-

bólunk megíeleló muakát ialálni a, ré§zéro. Engem jól
ismernek Clovelanilben a magyarok. Egyébként a mült

, hónapban megvála§ztottak a Bexc§ényi_egylet a,lelnökének !

Jartcsi eli§úorően bólintott é§ §zeTenc§ét kívánt Mr.
Kovácsnak.

Ez .már másnap elvitte az egylet tár§a,svac§oriá;áTa.
Bemutatta nébány jelentékenyebb clevelanü magyar-
naL. Az egyletbel.i as§zoDyok, sót a fiatalok is hamar meg-
borótkoztak Jancsivol, Rokon§zen!e§. megnyorő felJépése,
jó megjelenése nem téve8ztetto el a batásÍ Ö is 1ól éiezte
magát e msgJ/er Lörben, bar a fiatalabb nelnzedék - mint
Jüew Yorkban is - már egészen amerikaie§ volt, nem úg-y,

az iclósobbok, akik meg6rüték Tégi magya,IoB jel-

Mr. Kovács igyekezete nom maraalt ereilmérr5óelen.
}gy magyar baDkí,r állá§t adott Jancsina]
,úriar" íoglol}ozáshoz jutott. C§ak negyyen

Jancsinak. Végre hát

ugyan heteúként, d€ szo.ényen éIt é§
ig tuiloti rakni keresményéb6l.

dollÁrt ker9-
még valamit



Bele&eriilt, & magyar í,ársaságba. Sok kil űnó emb
akadt ezek köz[. akü bec§ületet siereztek a ma,gyar né
nek a mes§ze idegenben. De Jancsi kcdvetleiil vet
égzre, hogy Clevelandben, akárcsak Now Yorkban, szil
tén §zép §zámmal találkoznak a kevésbbó iiszteletróméll
típu§ok a magyalság §orai közl. Igaz. Irogy ezok jórész,
Pe§lról oda_§zakadt,- volt kávéház'i rigr"ái. tettet ti,
ezFket valóban csak mogyar *oyaoy.l"oük révén lehete
m 3,gy6lokna k nevezni.

T'iatalabb ismeröeoi Dagyré§zt bevándoroltak
Iávették. hogy tart§on velük szóra kozásaikbao, Ez főlt
a__káT-tyázá§ban merült ki. Volt köztiü egy Sándor nev
állítólagos rljságíró; ez §oha§em dolgozotÜ hanem a ká
tydból éIl,. Egész délulán és e§te a L,ávébázban ii]t: Der§,
nagyar Lóvéház volt, mert az a,merjkai oem ismeri a
ilyc§mit, már t. i. az olyat, abol az embereL óráMossza
lebzse]rrek és tétlenü lopják a napot. Sáodor úr íolvto
kárlyázolt más. hozzá ha§objó ala,Lok_Lat; de jobbmód
és jclentókenyobb emberek is be.bejártak octa }ártyázni
egy-két ügJ,véd. egy orvos, egy drogüsta és nébánj tiszt
viseló gyakran megfoTdl t a !.ávébizban.

Jancsit csak ai unalom ritte oda, de megvolt benn
az.a hajlam is, hogy íigyeJje az ombereket ésiapasztala
tokat gyüjt§ön. Ki aL,alta taDulni sz embcrek lermésze
tél, hiszen tudta, hogy az amerüai életben mindenJél
típrrssal dolga akaüat é§ nem minűg húzódhaü el r
kellellen társasóg eldl. MegtaDu]tB a szrikásos kártyajáté
kokat is. Némelyek al§óztak, de Mf. Sandor - tgy,"éfezo
nélkül írta a novét, hogy aogolosnak lá8§ók :'inlábl
csak íerbüzni, vagy pókerezni §zereteit. szereDcsejátéko|
volt. Ja,oc§i szeIényen játszoít. Jó íeie, cyors íűosásr
volt.és hama,r Lilanulta a játék fogásait,'ki.iláirösen a pó'Ler
Jet ekot, mejyet a,z fl&erikaiak ,,nemzeti idótöl[és'..nek szok
tak nevezni s igen §zíve§en úznek. Jalrosi ,,yadnJnrgaii'
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ó1 j§morte a pókel nevét, a cowboy-lilmeken
§zerepelt ez a, Mrtyojáték. Tóleg ezért érde-

hiszorr titkon mindíg élt benne a vágy, hogy eljut
és akkor - vélte - nem íog ártani, ha ért
is.

j. .Eapa"ouno rájött, hogy Mr. §anilor szemérmetleniil,
ige! üg-ye8en c§alni §zokott. Egy esle aztán, amikor
ileniii éppen Mr. Sandorral együtt Bent hazafelé €ste,

- No, ma,gán i§ 1átszü, hogy zöld ! Iliszen minilenki
ia rólam, hogyan ját§zom ! Neú vette észre, hogy

íat<épnél hagla a, kitűn6 úTiémbert. Nem ment be
bé a lr.á,véházba. úgyis c§a,k tá,pa§zta,latszeízée kedvéért
t oila, a kávéház légkőro ós a tár§a§ág sem íelelt meg
természetének. Azontúl olvasásgal töliötte a,z €§téió.

tlanrrl ozzel lordult a káltvá§hoz:
: = Mondja,, nem tud ti§zieBségesebb fo!1lalkozást ta-
álni ? Nem szégyenli rriagát, hogy így kilopja a pénzt
l barátai zsebéból ?

Mr. Sanilor élesen ránézett, látszott rajta, hogy elönti
De Jancsi széles vólla, eróteljes, domború mellka§a,,
a,rckiíejezéso jobb belátá§ra bírta. Neú lerrne aján-

}ákez<leni ozzel a vasg5nlróval ! Elnevette magát:

bnyiro csak új figurák ii]nek le velem ?
Janc§i vállat vont, ujjával megbökte & kalapja szélét

aúerikai iloalalmat akarta megismerni é§ §zókincséi
tani.

, tagadta volna Ie mago olóti: hovaiovább
is ránehozodetl, é6 lojtogatta. Ez is egyb3ngú,
en és szírtelen élet volt. A magyar láiiság

a üiléki kaszinókla vagy a kisvárosi társailalom
ern]ékoztotio, Csak olyanLor ífi§sii]t íel, ha hét,
kirándulha,tott valahová a szabadba. I{ora nyár

ki-kijá'.t íiiTdeni a nagy tó tavobbbi parijaira, ahol
özöD]öttek el miudeut a kirándulók.



Mennyire vágyódott a szabad természet, a íriss íöld
6zagú téNégek uj{9 ! Gyakrau úg.y éIozte -agat, mlnra_rab é§ §zinte íulladozoii az a,utóktót hangos'utcákonDs/ e§te ki iB öDtötto a, §zívét, amjkor tvt"] rcooaáoe
vac§oTázott. 

_Vl,csora rrtán borozgatva ogyedü maradt o
IUazeTe§a6l. .KováesTlé as§zony a konybában tetí-ve|,t
§ov&c§e&nat nern voll, svelmekülí

- ]Ját igaz. ,,"i 
-igT;--'i|.'Úrott 

rá Mr. Kovács,
3 ammt a borospohaníl"íogvs az a§zta,lra, könyöl,ölt, ege§ze!
az egykon nu,gyar gazdaomborre emléL,eztetett. _ liasam
,a §okszo]r vágyódom kifelé ebb6l a uagy feoe váro$ól.
Dzep_. 

_ 
§zép, mo8t ,,valaki'' vagyok, nem kell o íölddel

DaJlodnom. lvli§zt€rnek címeznek, alehök vagvok az egv-jetben, do bizony néba csak eszembe jut a tó ieg a szek?I,
meg_ a §zóp,lag föld"m, aorit elegzikváltak t8tem oda]
baza ,.. . aztá!, az ö}:rök, a nagy kazal. a szép aranysáiga
krrtorlc& az eTesz a[.üi[ . , . Amüor tavali otthon iá-r-tam, úgy csodáltak a íalunlban, n;ntta"en voInef- "|9rok csá6zá,í,8úvegPltek áln nagyon. irigyelt DindeDki.
EeJ. pe9jg de §zíge€en cseréltem volna akrármelyü gazdá-
val ! Meft aki a Ttsza vüét issza, aorlak srÖe iásvik
vi§sza ! _- tette bozzá kenetosen és jat iooti ra. "'
*,_ - 39' qS:,l l"F megy baza ? IÍom szegeny enbermar, vehotne földet. lovat. ökröt.
, - ltt_ §an éppen a bokkenő, íiatal barátom ! Biz'
:" 9:' ,q j,ltluP odahaza, hogy nagyon elszol:lam már
T.,oh^.ui. élottól .., Kiestom óu mái a paraszti sorból,íláoyzott a villanyJámpa. a villamos La"p, nee a sro,§zerl 

l§zl,olomi) . ... A_kármennfre vágyom is haia. á"gg tolcíPm,után, oár csak ideg}ökereztem . . . Vagv iohlDan Don.lva. ez az igazlág| Som itt ninc§ gyO},erŰ, iemodahaza már... "

,,*;'##!#."H,*:",§#*"*i;lhp."r"-* e ko6it (aD*olui c",),
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,"r-.§§ffi!,],.]

bri§a! ltjle ivott egyet és megtörölte e

..- B,ákeptam már az a,merikás életre. Itt mégis csak
vagyok, miat onenrryi oilahaza lehetaé,k. Anrtgyis
nJhéz, komirz vllág van mostanság az óhazában . . .

én csak iii marailok,
- Pali bátyáú, - Jancei négy8zem},özt máí így

ta, nevezni Í'tr. Kovácsot, kiilönögen az otthongyár-
kön$yű bor oellett - tudja-e, mi íúrja az oldalamsL ?

etDóÉ toyábbállani innen. N5rugatra menni. A-bol

i§enek íelhókaroolók, so. villamos kárék, se leklá,m-
:. Muszáj, hogy legyen még ilyen víilék Ameri]rában,
it beszéijeneÉ- is á'vároelákók t v&nnak .azért _még

ménesok, meg cowboyok isl Miért keü, h9g,y

c8ák e váTo8ba; éljek ? 
-Epprlgy 

szerencsét próbál-
e m€§§zo tájakou i§."-- 
Ejoyu, hád yi§zket a talpa alait a íöld ? Neú

A). :!,1 ^ófr i++ ó §^16 
'iól megv itt & sora ?

1 naű,- maganak. báMm, elég jól elhelyez},edtem,
_] í,}em bíTom őzl az eleűt. Buta, igyhangrl, semmit,

ooniló _tengés-lengés ez, Ha 1gy b:ld"l], ,_ jT"Y3,*
'-ioa*Ü.o íg§ a mások lo'ió után igazotlom, aktor

'ólóÜÚ,utóbb odaháza is talán elhelyezked,
volno. Miért vagyok itt ? Csak azért hízzarn az

,t, nosy n nyomonlsálos m;nilenna,pit mogszel€zzoú ?

l,bi ÍÓ,UUqt," Az éhes- g;romrom r;b§zolgáj& legyek ?

}fl. Kovác§n8,k ez nár trll bonyolült vo]t,

- Usyáú má!, öc§émula,m ! Végo is minilnyájan
- 

vtsJ@!
k azéf;" kiiszködiinL, veszkódiink, bogy legyen mit

gyeú

Iegye:n !o] blnun},_ _legyen mit _felhúEnunk 
!--,il*iÖeg 

elúltlögóli eg}ide[. sejott Kolácsné i§,
, szintén iostátszátt méi a reeiD"adi, vidéki magyar
sszonv. bár"ameri-kaias 

"ruhái viselt és nagykőves
vaskos ujján. Bekapcsolta a rádiót é§

/-í::: i-:,-- ,77
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|exr"l"urio 
karosszékbe, tá,tható elégedettséggel élvezt(

P:_:":*9n *:e"' jó óbazai, cigányt hallgatni
'u "1n!_ ::: ? :":",lot'x *i""""" iin"rÍiáÍ-"'ll|A kevésigén. A kevé8igéDyű megelégedé§ és n;rrrgilom látvánva
119J"bj,:: _:l1,|*ta J"nisi nyugbí"ií;lagyiÍji'ai
}a&,r.ni.eleyjnobb,-",g;iű;";'b*?;;1'ffi .'blffi#iiKovác§éktót e" """-"X3" lr"#ilagott szállásá,ra,
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Nyugaton!

C"uruno* ! (Ejtsd: §dj€,tn). A hjrec.nyugsli
r,ros, egyike a Nyrrgat lógrégibb t elo|ii]éseineL,, Wy.o,mi, 

_og
1iLő.' íía ;o. i íol'att"n] o-Nv"gut jóu"agrenyészl ó életé_

iu "roÚ."k,ik, 
a cowboyoknak kla§szü_us {öldje ! ,,-;";;;;;Ú;;ívoel, i"latóttan szál]t le a vonat' ó1

moilern pálya-o,1varon, De azért n€m.váTt trllsol<at_a

Üri.tirJÍr, oúsott, bauott róla, hógy az_ egykod
gót hfuh;dt ,,vadlyugati" helységből _már régen

]oÍJ_. 
'nu* 

oa"ou lett, Ú mégis csrk a Nyugat ez !

it ÉtÉat Őwboyotrat, pu§ztán feLnótt emberekct, 3ót

iuúnokat iu t Áoiito" egy clevelandi 1apban azt
ta, hogy e közeljövóben tarti?k meg i "::,Y:t":.]Éorrnduo"]ot. Dem ialálra, belyét löbbó a

"t 
ti"luti"" nag,y,városában. Összcszámolta pén,

Í Í"ii,Ü?,i"tt" ia"otr.i.i., hogy einrcgy. - az csóválla
á íejót es csoppjt_se_m leplezte. hogy bo'l9"di]l_,bí]i_:

.it""r."rt]brOtU teimészefusóu elbúcsúzoti,kedves
:ai jóakarójótól, Mr. Kovácstól. .Ez.b9lálf,, ,|o,qy

n"""r"eit, rry"gt tár, íiút biába taúózt&tná, trfegölelte
'q§ltzóul és kijelentette :-:H;il;J ;"gy a sora majd, gondoljon csa.k.a jó

q e"li tacsfua t lfrin neba, ;k-kór is- ha ||d,bli,ban

§áso rOstelle t Egy pór dolií,rocska kölcsónért rrem

iink a §zomszédba !
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Ázüá,n íétig tréíálkozvo hozzátetle I

_ - H_o pediglen valami jó helyet talál, obol lovat_lehenetlebet ta,rlani és jól íizet a farmeroskodá"e, írja meg iEátba kedvet Lopok Úozzá ? A,kkor amerikás is m*i._
aok| ú€ gazdáikodhatom i§ megint egy kic§it, Eint vale-mlEor oiihon 8.z óhazábLn '!

_ Ugyan, Pali bátyám, dehogyis hag5má maga ittaz egyleti, elnökséget mig a'groszeri-szrar-iit 't

____ ::o, oc§émuT&m, aai, igaz, az igaz,.. Itt márlnegc§lnáltam az életemet és magam ie Út hiszem. hogvmald a serc§éoyi-egylel, ellrőke íog szónoLolni a kmÉté8oúen . . .

J€,ncsi elutazott, A vonat sebesen roboAott az egvkor;pra.eliek {erületéD keresztiit. Elgondolk""á;é;tJ ;Tá;;;:varosok, váTosias jel]egű Löz§égek váltaLoztak iól Ús-muv.elt, gondosan bekedtett íal@-{öldekkel, ALol mélnéMny éytizeddel a"etOtt a löteny szaguúozái; Á;d;:an1Elryaíga,lER muszfangjaÜon, ott Dce máx Fold-tra,ktofok
Bzántotlá^k a íöldet ?s autóL surrogtak 

"égr;;;;;'k;;_-,_ ,A ., Roundup' 
_ kjlsd: raund-op) nagyjo érdeü,elte,ugatts képzeletét. Ez a kiJejozés _ tiráta ]a ra"i,,-,"",iiranclr-gazdálkodás szótáróból ,rro e" 

"ro*".;"ji ", 
j;.?i".j

o§§zctPrelését jelenl,i. Do képlotesen azoloo a neoúrroni
i:c_"9" ]",,Jk,lmazzák, amolyeket némely nJrugati város-Dan szoktak rendezni évenként. Á cbeveúei Roun,tuna regnevezeLe§ebbek közé tartozü. IlyÖn},or ott osszd-o"*o{_1 l\yugutDlirlden érdekes, szí_oeÁ eleme és néhánvnapra lojlátllad a, Tégi yilág. Á Roundup közéononti";iIeglont o§a bb.ré§ze a,z úg5mevezett Rod*o,'. toouii e"ti;"e"-uná.§i aré_nában, sokezernyi léz6 elóti f"ly""k;;k';
lí",k:é*i., A _cowboy.élei{cl es ia""a$e"y,Írtó lc;iaiv.a1.8tlp.solato8 ügyességi próbri-kban m érÜ óssze ráterúett-segutet a versenyzők. Csupa cowbov! (Kieltése: ktraubo].)lgaz ugyan, hogy amiófa a regimóai 'ióg"ágL;;yi;"Á



nagy tedl€teklól kiszorult, sok ilyen ,,rodeo-cowboy'.
csak a mérkózésekre őlii íel cowboy_löl§zerelését é8 abúól
él. hogy váro"ról-városra jár a Nyugatoo - kisebb rodeó-
kat mindcoÍelé rendeznek ott 

--'é§ 
dljakai igyekszik

nyelni a mérkózé§eken. VagJ vándof ,,Wild WÓt'' cir-
kuszokhoz szerzódiL, vagy pedig _Eoll.;zwoodban a film-
gyara,kna,k Ját§zih co.!t boY-§zercpeket. A TodFókon szo-
replő legények nag1té§ze ma mái igazi ..pfofi.', külöoösen
azoL, akiü, _csak a vadlovak ."gíle.ebór, versenyeznek,
_mert a többi tersen5rszámokban -már 

c§uptl olyan tuoé-
Lenységról van szó, amelyek fortélyait iste-rigazában caak
kiirur a szabad pu§ztán jebet mFgta,nulni. Jancsi tebát
§zámíthatott arra, hogv a,,cirkusái.. covbovokon klvü
igazi puszlai loYa,§legéoyeket is §zép §záhú&I láthat maid
chevennchen_

, 
"Még elindulása elótt kiszámltoita, hogy marad arnyi

pénze. aruenafból egy-kél, bónapot szorényen kihrlzhai,
de bízott berrne. hogy C'heyenne_ben i§ tatálbat ,,dzsáboL'..Elvé$e Qhqyprulg i§ tekintélyes váTo§, üzlptekkel, ban-
kokkal. vállalatokkal, ha nem is vetekeüet a Közép-
Nyrrgat nagy üzleti és iprari központjaival. Tgy"lőre nem
töródött a hol_oappal. Áz e]mull, jdő, a,z AnreriMbaD iöl_
ürtü közel két é!.alatt szoTga]masan gyakorolta az angol
nyelvet é§ az amelüai beszédmódot: máI nem ismerték
Íel benne olyan könnyen az idege6l,, mint eleinte. szíve
izgatottan veTt, amüoT arra londolt, hogy végíe 01,ü
lan a híTe§ N_yugai,on.

_ §zál]oilában bérelt kis szotrát, megítadöb, a,ztán neLi_
9ágott.a váro§Dak, Bizony, a Lözéppónti nagy. széles út-
vonalak már Dem emlékeztették ez egykori M-ain Street_re,
a légi ki§váro§ok bogyományos ,.Fó-ÚicájáTa'' és kömyé-
kére. Modern nagyvárósi utai. uicák volÜk, a mai nagy-
vám§ok Teg§zokoit közlekodésével és forgalnával. Dá-o
központtó1 távolabb e§ó utcákon iit_ott móg ílltak a légi_

B&}a!y: Júc§i !yd€!b. efir p) 2l



Bódi íaházak, az ereaze§, gerendao§zlopo§ üornáccal é
a lovak ,Deglöte§ére szolgáIÓ íakorlátoúal.
, ..Iranem az ulcá"L J<épó most, a, Roundup idejéD, Dinqenutt a. nJrugati világ színeivel tafkállott. c,oI9boyo]
lovagoltak végig. színes, kocLás vagy csíkos selyem-" é,
gYapj űngbcn, nagy .,§totson"-kala"rlok széles Üarimáir
a,lól napbaml'totta arcokból eleveu, iiirkésző szemek á
logtak. Á lovakon üúncpi szer§zám csilogott,;"ü§tpii'
Lókkel kivert, dom born}omású mintákkal"ciírózott riye"r
gek. ezüstö§ veretű zablák és nyaklók; a legények né"mo
rJnke pedlg arannyal_ezüsttel éke§Ítelt nagytarajú §ar|tanlylt visel1,. ]vlind magassarkú sárga vagy Barna csizmá
hordott. de leetöbbj ü.k e íölé boL;.ig"éró, á'lul szélesen íel,
llhjtott nad.ágot húzott, bár egyesik csizmábagyűrt nad.
rágo1 viseltek. A bór ,,cbaps..-Ói, a derékban 

"iiiiul -ur,erő§íí,€tt. oldall, czü6l_ vagy niklel_pitykéLlel'díszitet"l,,
c§apon€ó§zárnyú láb§záTbűtókar majj csak a mér},ó.
zé§Ie íogjá} íelölteni, de akadt úem egy o§an íicsúros
legényis, alj egész nap viselte ,,angora cúps.'_ét, a hosszú,
szőrű kecskebundlíval takarr bői lábszárboítót, amely
nem egy esetben rikíió narancsszír!:e volt festve.
_ Á Rodeo nagy lovasmérkózését má§napTa túzték ki.
Jaúc§i el§étált a hatalmas alénához. Itt is ely sereg lovas
vagy gyalogos cowboy lebzselt, lovaü hos=§zú soiokban
áülak a korlátok_hoz kötve. Nagv volü a 8ürsés-Iorsá§.
Este hat 6"5;u 1"6"rett benevezni imérkózésehe] A Ro"deo
inrézőségének emberei is n1.ugal,ia§ rubál yjseltck. vasv
legalá bb_ is nagyl,arimá j ú, Úagastetej ű kalapot és csizmít
vettek 1ol a, azoká§o§ váro§i §zabá§ú ruiához_

Jancsi besodródott az irodábs. ahol a nevezések fotv.
tak, Meglehetős zaj é§ cigaTettaíü§t fogadta. Eg.y-kéd
legény mérgesen oit*tkoroit az iltézők"kel. 

""oÜ"^"jLunán, eléggé udvariat]anul felelsettpk. Álialában. ezi
Jancsi mihauar észTevel.te. senki Óm beszélt itt oátn.{

""l !
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nagJrváTosi amerüaiák beszédóben. A molletD fittvet hánv_iak az _angol nyelv szabályaiaak is, a maguÉ módján
beszélteL, és némi sajnálkozó, majdnem lenéiő mosollyal
pi]ja,ntottak JeDc§ira,, amikor ez nyelvrani szabalossásial.
iTodalmi a_ngol6ágga| fordult }oziájuk valami felviiá"go-

'í6iéí: Pt"*!" _meg sem értette s_ vála§zt, csak anrrj,it
szedeit ki belóle, hogy az iüetó vidáman, hosszasan köntór,

ílnoman. úgy lál§zrctt, @ rrrát hozza+,aúozik a,
, Ja,ncsinak ugyancsak hegyeznie kellett a_ íiilét,

boq1 g"sr"_.,u".a. szav;iiat. A U":t?"" *O*" Jtii",i ""áii1""t |"*,Y9lib."l vagy Clevolandbeu már meg§zokott,
Á1 9mbe_rgk teltebben, ;;ntetoil,abben b;élŰ'áJ;;é";
mégi§ több elevenség, frisso§ég volt a §zavukban, úint a,

falazta mesél oekj valamiír Az volt oz érzése, hogyea
tcj..ll 1"9fóJ _.,, belőle. Arrrrl büonyos, hogy a iiap.
sütötto képű fiatalember, aki uagy sztirLe kali'pot. varbs
solyemingot, tarkavirágoe kendói, sztirke naárágot és
ciíra csizmát vi§elt,,.pilgTim''_nek, ozaz,,zarándol,nak'.
oevezl,c ői. EzL a kiJejezést Jancsi már i§merte olva§-

bnyire vértizzailva igyekeznek rettentó talpraesettnet
iatkozni, mint akiaek semmi sem imponál. Maga

E]ány3iból: Tedélyeskeilve, de kissé megvetóleg, ezzel a
nélvel szokták illetni az igazi n5rugatiak; ,.keliti'. tájak-
lól jött városi emerüaiakat § általában az idegeneket.
Jancsi rigy vélte, legbelyesebb lesz, ba nyiltai beszél.

- Dear Sü. -- mondolta barátsr{gos mosolJyal -oo vegyo rossznéven, ha nem egé§zen jól értem a izavát,
Mos1 járok életemben eló§zör ; NJaráabn és igaza van,
valóságos ,,zaránilok'' vagyok itt !

Nyiltszívű. kedélyes, de azérL öDérzete§ és fértia,s
hangja rlgylátszik. előDyös b&tást tett a cowbo5na. Elne-
vetté magát és kezét Janc§i wállára tóve r.idám tekintet_
tol íelelt :

- Maga rencles fickónak látszik ! A zarÁndokok



t

§zépen belallja, hogy iilegen és tájékozfl,tl&n, }livel szol,

gábT\'"oooo 
u"aekel a Rodeo, érdekel ez az egész világ

tii. ; *""Íi;;á;;]-U,"o"*i tuáot 
"Otu, 

SzeTett€m vol,]ra

i:i;;;";;iiil"k;fu iabkitót. hogyan mennel, i tt a dolgok,
j Ért a lovakhoz ?

- il"rÜl""ri"*, L gaLább én azt hiszem - telto

rr-ri *"i?r'i"iű"""r,- - Lovasságnál szolgálta,n, "
"""^-*ál-i. i *ú^i, ruuo csak nem akar beDeyezDr

* -e"tO-J*Ji -' E"t a legény §zelíd gúmya,l jegyezt(

i."i.'i" j*"i**i ertletOrien, iskoláB alDerik&i engol

;;Z1"';r:9l#íi;fiff,,*ri*""T"ff 'lló]"mitt<ovetet

nek a lovastól a roileókon !"* - '-di'-e" 
u" i§ Devezteú. Még pedig_orindeú egYo

mérkőzesro i All rou nd leraalyző vaívok, [üt elég írage

Ü'"l'i#j.arii r 
""r"*L. 

O, 
""oiet",, 

áost i§ elviszek eg,

oár wózelmi üjat !' "-1 Mondia. Mr. . . .

- j;;'i,;i";;;. ÁtaÉban " Daring Jirr",neL novei

*' 
:J,"i'"Tifi" (ejtsd : Déril, Dzsio) - "voloner

Jir"';':';;" ;á" ";ú" bizta,tó néy, gondolte ma,gába

Ju'"i 
xa"rarrö^. John Nagy 6, neveín, - Jancei mr

ö§i1i'ih*:,ír+"Tjl"i-ry,#;,.,J""}Íi}JJg;;,"p;:
;;" ";T K;l";; s a Ktizépn,ln,oaton hel]otta,m: o

áiltd"nki u"t álütja, hogy a, §yugaü úráí a, multé és ho1

ffiilr.^áa1" áJ';t-o-,jüuo, u'"iit,oolan meg a rodeók,

1"h"'_lá1,,,"l ;;;u" , Azt hi§zi, hogy a,zért, moít val'

"-*it"i -a" i"Ű"a i§ egé§z Amerikít ? PeT§zo, & "zara



;kok" é§ m6s ha,§onló
tud§ták, eúüoT

J.ugatra jöírnek, c§9,k

szokósos kórutat csi-
nálják vógig. Térnének
él csak egysze,r a vas-
uljak éB az autóL _tltvo,
nalaitól ! De csak oa[a-

iutnak el, ahová kényel,
'mesen lehet utazni. Ncm
is látnak semmit az igazi
Nyugatból t

Janc§i Bzíve meg_

': dobbant az öröútőL
Szóva1 megvan

inég a régi Nyugat !

Nono, nem egé,
l szen, f[anem tudja úit,

- Mi kéne ?

- Gvero abrakolni !

- Aiár itatni is l
Oilalépott. Jim bemutatte

- Nétlzsi,

- :.', M;, Nédzsi, maga totszik nekem, Nem nagy_

Lé"fi- ;;1-;; a sok'keteil zarándok, aki oagy csoBt,

;::jr;.';;;l;;Jaz orrán és éLlo]enii] bő golfnadrág--á'"" ,iűra.ritse" úászkál enefelé, TaI|Bon. velem,

"ŰirÍ"Ü["a-.., t.*y á,ll a dolog a j\-J,ugattal, É§ lát,hat

"fretaoy 
igazi' ficÜÓt. Velenr 1,aTl luncbJe ?

- Srlveien. MT. Pet€rson.
.-- irliro,'Cl*"U" r (Csáh'li) - kiáltoi,t oda Jiú egy

"0-0t, 
i'.""Üep,n" Lseé L,arikalábú legén},nek,-"*,i' 
Órr""U""át'"zóürotí cowboy íeléje íordult :

Janc§it és a cowbo5rt
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egyúó§na,k, § igy , jellemezte Jancsit Charüo Dugar
nak :

- Zarándok, De r€niles fickó, Aszongya, tuil lovr
golni.

- Em ? - nézett rá hiteitenü lelhúzott szomölalö]
kol Charüe.

- Veliin} tart * totio bozzá Jim. - M""jü"li
,,Inéptek az aréna irodája elé. Jim odainüoti eg

autóir,Yit

- Eát maga is autón jár, Mr. Peter§on ?/- kéralezl
vidám csűondárossáesal Janc§i.

- Én bizony glillran, zarándok. De moet iió val
nak a lovair:k. Csek nem akar gyalog lobolrri uiánul
veglg e váro§on Y

- Igaz !

Jim é§ Charüe a lovakhoz mentek. Jim erós, íor:mí
szóllt, Charüe mol,ány, §ziiTke paripa nyergéI
Odarúgtattak az autó mellé.in*"*- la;lao"ourt otaoút r

l , Azzal sarkant5ruba kapáL lovaüat és elóre vágtat

^ Fk, Á város ezélén még vágtathattak, de beljebb "má
' lópésre kellett fogni a lovalai. Az autó §em lúdhatot, g1,orsan, mett az utca tele volt lovasokkal, autókkal é

körrnJú lovaskocsik&al. De különben sem mentek mo§§ziT(
Egy nellékutca sarkán a két legény leugrott a nyeregb(
é§ lovaikat a korláthoz kötötték. Ázaz "csak áth;kjtá
a kantárszárat a korláton. Jancsi megíigyelte, hogy a L,é
szár végo ne,m voli ö§szec§ato]va,. - -'

- Stop t - szólt oda Jim, amüor Jancsi kiszáliv
fizetni akart a §olfóínek, - A vendégem !

Jancsi hiór,ba szabadkozoti. Jim me§ sem nézte & ta,k§a
tlléíót, pénzt nyoúott a, sofiór markába é§ odavetette

-,K3en thn change l (Klp di cséndzs: Tartso me1
az eptópénzt |.)
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- Éia, az fu a pokolban is rlT ! - gondolta magában

ocsil Ósal,"gyan] o szálas legény minden mozdulatában

""l"-i tÍi"*Ó önérzot, aái briassá tetto egész meg_

e'J * 
"i"ult"ao"at, 

B;lépt€k egy vondéglőbe, Régi_

e"iir"t ".r' és az elsó'helyiseg hosszában magas

*'"t^r oy,rrt 
"r 

a fal s a 
"-ií"n. 

tii&"tiu polc.el.őtt,,i"éBasztAl lyt t'el & tá,l a,a clIr&. úuÁl u§ PUru §,vvk
" 

- 
"Fi;llrii- ! Eeüó Charüe ! bangzotr íeléjiik

iidvözús. Több legény támasz}odott a §öntesaszta,]hoz,

úá§ lábukat s,z al§ó íézTúdra téve,

-- Il"nri - í"l"lt oi""", Jim és Charüe, Belépl€k

.E.od,tliyi"egt", &z étkezőtprembe, Leültek, C§inos

szolpálóleánv lette íöl a Tendelést.
----ia.-fréd;,'- t"oa," Jim - ez itt a legjobb

,"p*Uoy-i*v. Cl"líenrc,ben. !t, Tagurü.}:"! x19;rt1*
'ii"Í, Íti ,i 

"*.,]'""-n"gen 
! Rógi b-ely. Valamikor, rlgy

bús;,hanúinc 
-ayvel ezelőit Eég bizony zajosabb,,vo,l!

i.iÖr" ,"-ei"t. er.t 
" 

még revolvei hordtak itt a vendége-k,

a,árrp -i:,". ", "9y. 
h":,:19l,=íTj:^i]*:.n.;i'"',]"U'l

,i" "Ö Ur-r"Ú"tv3it, aki íegyvert ráutott ráu ; abban a
.saTokban. Bi !-"Á;ÁÁi az ebéilet. Evés közben Jim fo\Áatta a

b€széilef.'""11e^,l A Nyugat.,.. Hár,..M. TjP:i lglt
o, anton. "i ^"-riai.rú.t 

kisebb terülelre szorult a

i""tri"Úá.'jrO", ,"irrt régebben volt, Nem íizeti kj nlagát

;--;;;;irr;.": A húsierme]és !észben áiterelődött &

i<aX"""Át", -"n a Keletre. Tarmokon, elkefitett lege,

roto.'t"iv?""i,t e"iartják a tövér larhá!,.| §ol: eu§lli
i""*r?t"i""*' "Űrii áuu- ur" íeloszt,ot ták a larmerek

io"átt,'rŰ-."É.-,tvelü & íöldet, Irát.a,z ilyen vidéLeken
,,"or"'n "o*mí"ut 

sincs mit koresnie töhbé ",
--- 

-1.rrat áegi" ig"r. bogy vége a régi cowboy-

va"luo} osrk. odébb, északon, ile íóleg lenn a



Déla;rugaton, el§d§orban Arizona, New }fexico és Texas
batárteriiletein még ak}ora pu§zták vannek, hogy egyik-
Eá§ik keleti állam mirrdeneei iil beléjiü íérDe ! Úer--á"o
ezázezer marba legel artafelé manapság is ! EelvenL,éni
persze, úár elkeítel,Lék az egyea gazdák legelőtórüe(ét,
!" .!nq !9y is íélnapig nyargalhai a nélkü; boey drót-.kentést látna. A batóryidélci hegyek közt roeg"neor ,is
lehet drótkedtéseket h]lzAi. Ott mig ma is O"ur"E"o"*aik
a küönbóző mnch"ekhez tartozó márha. Pqs". a tuÁi&
sohasem vetffinek anaíe]é. Nincs kedvt;k naphoÁiű 

.l o v ago bti, h ogy odaj uthassa na k.
- Szóval van úés cowbovélel ? l

De van árn ! Iiit gonaőt, honnan .kerúl ez a, sok ;l/.ko a, rodcókra ? Nem lehp{, ezt a mesler§éeet mÁsuíi l
megtanulni. csak kitm a pu§ztán a gulva mell.it ! Persze lnem a ..rodeo_cowbolroka1 '. értem, I- Maga is künn §zokotl, éIni a rauch_elen ? {

.. - |á, ,. . megvallom az igazaI .,. Mr. Nédzsi... !Drzony én már barrcaük éve iárok rodeóról rodeóra. _ _ 1
,Yrt tagadjam. ráLaptam erre az éleíre. Eavonta kétszer_ I
Daromszor _dolgozom, összeszedek e!|y c§omó díiat. azfuin lelem a :rígom:i: Chaüevpl egyiiti mászkálunl. i

.,.- LeleT o ts ,,Todeo_cowbov.' ? - Lérdezle némi icsalodottságga,l Ja,Dc§i. !

_- tlaüja. ne grbyolódjék, zarándok barátom ! Ez ,:§em kofurJni.Dester§ég ! Majd Deg]álja bolnap, j
Unar[e ls Deg§zólalt :

_. - Bizi§len. úívesen mennék vig§za e eu]va méllé_ ]Unom l!ár ezt a cirLu§zos életet. - - 1
- Nem mondom, - jegyeztp mog elmélázva Jim - i

Plci- l_. §ok§zor vágyom vissza a pusztára, a hecvek iBoze, a Jo§zágboz... De hát rákaptam már a ió éűro- 1fiayl negJ,.ven_ha,tvan dollárért dolgozni, üza,dni, íázni, i
428i
i,l
{



- De Jim, - vágot! közbe íelcsiüanó szemmel Char-
lie - amikor azán szombatonaént belovagoltunk sheldon"
villebe vagy Coburgba, bizony nagyobb mulatság volt az,
mint most, amüor akór mindeírrrap szórakozhatunk !

-Igaz.,Elba}lgattak. Merengve' néztek
megérezte, hogy a, honvágy
úocorog bennÜk. Ismerúe
az ilyen érzéat- chaíüe töI-
te meg a caöndet :

- Ealoín évve] ez,
előtt azt lgéft,ed, Jiín, hogy
ha elég pétlzt sikeriil ö§szo-
szednünk, leúegyünk val&-
hová a mexicói határ mellé

maguJ< elé. Jancsi

é§ ra,nchei veszúnk
gurrknak ! Nincs még
boszá 1

- Volno, volna. - .

Tudhaiod, hiszen te vagy
a ,,pénztáros". Dehát. . .

-trIit dehát! Áz ördög
vigye az egészet ! Ailüg

m&_
elég

akarsz rodeózni, mig egy szép Dapon kitöíjük a nyakun_
kat ? Al<kor aztán se pénz, §e po§ztó. B,anch helyett ügye§
kis hatláb hosszú földbirtok... Tucsonban úgyis kis_
híja, hogy ott nem marediál huzamosabb időre, rnondjuk
az íteletn&pig, gondo§an elc§omagolva egy íekete deszka-
ládába ! Neu §ok kellett hozzá...

- lgaz. De ha B,zt"az istenvelte dögőt §or§olták ki
Tám ! A vén ,,Dinamit'.-ot még ember{ia meg nem ülte.
I{árom másodperc hiányzott még a kitűzöti időből, amikor
úgy 1enyekkentem róla, hogy a fejem majd hogy €, nadTá_
gombe nem zökkent . , .



Charüo Jancsüoz íorilulva magyarózott,:
A; #;;";;;ilgy q"., "aitig, t"l"ittEi, 31Ei

k"u, ;# iiiil;;;úöer"d"@;Bb :dj:"1l1 ys:;
ffi fiÍi"Ő;lŰ. p,"iai"*-t""""""é, 1!:*__"^",Y:jÜ;;iik?:á;:-h" iáelJlen la"s"at Dem _kanyaTíia,nak 

a

pokolbeli sárkányt.
N;;;- il" hollap megint te találnáil

Dinamit §zómát ?

-rji'ari'J" 
i" ;"- 

"a"tják 
a négy korméról,

Jim közbeszólt :

i]-ni""l 
""J""" 

i, Ézetepel a,z a,z elkozott Dinamit !

ri nenr-hae!,nÁk soha. Pers-ze, a tulajdonosa 
_ 
jó sokat

i."*"' Li,r]" "r"i*i mindeniová, ahol mérkózés van,

i.|"aa"il"i i" tot, nogy nem íogják oegiilni azt a

- Báí kihúznÁml i
Janceüoz fordult :

]' Mesmondhatom, miért nem tudom abbahagyni _a
.odeo.Iovagiást. Enqem teíeml,ett ló neú hajított, le.kölyok-

korom ótai, de Dinemit már kétezer úegc8úlolt,.Nem
hagyoB el. aoíg egJrszer isténigezáb&n be ne6 loroD
azi'a döqöt ! Meg{ogailtam !

Char]ie búsan legyinteti.
Jim íeláuott.
1 Cr,."ri"t'".,l, át a ,,zárüÁba", - szólt haüan,
.l"oJ.'i-""* tuatr, müői'van szó, de követte a két

bsé;; A ;ntOsteTem bát§ó &jts,ján kimentek é§ az

iiái"iJr l"rlit.l "Ö u*tu u,ote,6u, do elóbb hármat

r.."á.r"X. Köiénves"csoposlegény nyitott ajtót,
' ], g"ltó Jiá ! Mi kéne, ha vóna ?

- .S." k"a;á" Bérqeú ! Mit iszik, Mr, Nédzsi ?

- 
'lii, i*"- i - Jincsi meglepódött, hi§zen akkor

-eg *";riir"i.- "olt 
az Egyestil-t Á,lamokban, - Eát

1ehet itt inni ?

- Súr l Blzza, osak rán,k,
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A csapos boreteszelto az ajtót s egy benyiióMl po_h_a-

,t meg egy üveget hozoti eló. Áz üvegen. ez áüt:
WÍ,i,akőg, t előtle a,z együ a§ztalra. Negy kis- ryzt{

a szobábJn, az egyik móett egy civilruhis íéríi iilt
egy cowboy-formJ íickóval poháiazott. Nyilván neln

Jimót és ba,útját, mert ügyet §em vetetiek

Jim betöttötte a hároú pohg,ra,t.

és tudta,, hogy 
"u 

,áölyro régi tréíás íorÁála annak,

- Egé§zségéTo, zaránil9k barátom !

§zószirint tigyan azt mondta, hogy ,,sár a szemébo !",
Jancsi már isúerfe a ,,Herc'§ mud in your pyes" kffeje-

valakinek az egéwségére isznak.
-.. A holnap,i lovaglásra ! :

-A ra.rrchiirr}ro ! - emelie

vigzonozta a köszön,

poharát brls képpel
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A lovasm,érkózé

Mr,l, un"n r '!,EGE]ÁTEATATLÁN pToce§szi

rl!.v vonu]l, az ös§zeveíődöll eEbertömeg végig az arénáh,
vlietó szélee utcán. Aulók. - íőleg kis Ford,kocsik
könnvű ,.buckboard'_'-ok cgy vagy két lóval, - ezek
,iíléliről 'iöttek 

- mótorlÓiéL,páiosok, lovasok és gyal
o.,sok. Esv c§ooort ioaliáD i§ feltüDt a tömegben, Lov,
'iittut 

" "ii" 
ur'.lkulo-ru felöltötték régimódi díszeiket

a sastollakból íűzött hatalmas íejdlszt. De sokan közüli
nasvkarimáiú, többnyire lebér va,gy világos színű kalap
viŐFk, akárc§ak i cowboyok, azzal a különb§égg
hosv a Lalap teteiér nem gyúJték be. Rikltószínű inp

h.fttak, tarka kendóvel a nyakukl,ran, do némelyü
pompás gyöngyhímzéssel ékes fehéI bófiDgF!, vagy l(
álább mellénYt őltött magáIa.

- Ezek is már csak Úyen kivételes aüatmalía ól[i
nek Iw ki ! - jegyczrc meg Jim.

Áür,ótan iili óharüevel ée Jancsival, Lovsika,t e

béristáüóban hagyták. A §űTű tömegben kényelmese
volü &utótaxin igyekezni az arénához.

- Mj]ven Ürka, milyen eleven kóp ! - sóhajt,
Jancsi. - Úaqv kár, hogv a Nyugat lassanlassan átalal
s éppen olyaii szi.i,rke, 

-ciíitüált világ lesz belóle, m
amilven Amerika többi Té§ze , . .

- No, ióideig eltafl az még ! felélt Jiú, - Arizc

3



New Mexico határvidékein, Texasban, a Rio Grande-n
yegy íön! Montanában, Oregonban még sokáig lesz
h és cowboy !

JiDr és Charüe alaposan iisszebarátkoziak Jancsival.
rilt, _kecté§es, vidám lénye megtei§zett nekü é§ maguk-
ta fiokót láttak benae. Jancsi is mintha újjásziilo1ett
ta. Milyen mások voltak ezek a legények, mint az
ig lótott amerüaiak több§ége ! ValaÁi kedves, gyere,
c§intalan§ág volt belrniü é§ k€mény, olykor durva
áüiüön ót i§ több 8zív nyilatkozoit meg, mint a
rárosok dolláréhes pénzhajhá§zaiban.. A két cowboyt
)D érdekelte, amit Jancsi be§zélt el nekik ; hogy még
is olyan nagyon Tégen a nJrugati puszták életéhez

világ volt a magyar alíöldön, sót még má,ig is sok
úl1 ebból, például a llortobágyon. Mesélt nekik

a c§üósohól, a nagy gulyákról és méne-v!, a LaÉa:| Bu.f .
a déübábTól. Mindez ismerdsnek ietszett a, NJrugal,

i_ elótt. Jancei szavából kivettók, hogy a fiablóm[er
/án érü a, lovakioz és a lovagláshoz.
Áz aféDa bejárai& el6tl, oég tarkább töúeg bu-tláú-
. Valób&n, mintha megeleveáedett volne a regi, hi.es
,gat. Mes§zeföIdI6l jö'Ltek rancherek és coiÜoyok,

& Nyugat egyik leghíresebb rodeóján résztvegyenek,
hogy a oérkőzésekben szelepld barótaiknak ,,rlr'rrkkol-
". Még Xanadából is sokan jöttek, küönösen Calgary_
ahOl Upvancsg,k névé7é+,é^ R^l,n.l,,nnLAr §,^t]trLahol lgyancsa,k nevezetes Rourrdupokat szÖLták
zni. Calgaryból vaJó volt Biü Simons is, aki már
adik éve §zerep€lt Binden íontosabb rodeón (o vesze-

votólJrtársnak büonJnrlt Jimmel szemben, Jancsi
gben megtudta, hogy Jim az amerikai cowboy_bajnok.
-multéü rodeó!, itt Cheyeíne_bon, ő szetezie nLeg a

gyobb pout§zámot é§ elnyeúe a Couboy World Ch,am-
(cowboy_világbajnok) címét. A kanad,ai Bill Simons

csa,k néhány pontszámmal maradt el mögötte.



i
Persze. Jim sok Dontot vesztett a,zzal, bogy éppen DiDamit
irauaí húzta ki, amikor a vadlóJovaglásra keriilt 8, sor,
giii si-orr" könnvebben úeciiüet6 lov&L ka,pott é§ Jim
nasvon röstell+e,- hogy Dinamit lehajította, Dohe ezt
o"i-t tt"tt" az a köriilménv, hogy Dina,mitol,, aúióte c§ak

"/""o"tt " Iodeókon, még senlisem tudta megiilri, Jim
érte al més a leeiobb eredményf, hi§zeD a dlj ebyeréséro
kitűzött e§y peúoyi iaOt csakne& kiiilte DiDamit bátán,

- na"o--itri,.oapá"o hiányzott csak, amüor 
_a_ 

v_e§_zett !

íeneva,al esv faniaszt üus úakugrására Dégis kilódult a,

nvereeból,"-charüo hatodik helyre keíiilf, de a ezáguliló
J*rhá'k ]efiilelé"ének versenyszámában bajnoki címet
nvert. Ebben vdlt mi-rrdig o tigügyesebb." Bevonrrltak. Jim úgy intézte, lrogy Ja,ncsi, bár oom
yett Té§zt a, ver§enyben. odamehessen velü a L,arómokioz,
;;;l 

-;-;;";;"Ée] 
sránt lovakat é§ §zarvasmaThákat

tartottÁk kéBze;]étben. A versen;zó cowboyok ezeken & ,

;i;#1",#;k-;;ffi;;;';;;";t;k ulaogául. "*r,k,"
oá"io., Á kö""l két méter magas korlát lelsó gerend{iára,
telepedtek, lábu}at lógatve, vagy a középső
gerendára iánrasztva, ; ciga,reLtát c§ava,{r\i".-"
í';;i";*ktld-,-;""1;.';á;;"" iDcselkedtek, it,i"tat*'
egymást,"csipked6 kijrívá§otaL vagdalva. egymás fejéhez,-' A rr*gy i"ibii -"l szernben, a porond közepén magas,
erós emeliinv álJt. ezen íoqtaltak bclyet a versenybírák,
Lestöbbiiü iáro"iasan, §ótlól öltözött féríi volt. de már

"uu1 
u 

"tflou 
kedvéért i§ lagykarinÁjú Si€tson-kala,pot

vi§e]tek,
, A hnzer-ek (hézer) már nyeregben iilve lóptettek ido, i

ocla a korlátok előtt, A hazerek feladata az, hogy a vesze, :

delrnes lovaomutatványok alatt közo]beu 1egyenek és_boj ,

esetén leíosiák a vad lovat, va,gy g, úegugíott maTbát,

Arra is iilaióbek, bogy a bolondul ugrándozó va,dlova,k&t
ne engedjéL nag}on eliávolodni a íőtribüntől és a verseny,



,4 legénrek ! kalón teteiéa üldóEéllék



biráL emclvényétől. Cowboyos öltözéket vi§eltek, de Demolyan taTLál, é§ cüIát, mint a szereplő lege.v"iliÜtoiU;t-
, A l,ribün roskadásig úesieli. voT;-á;; ;:ffirI;i;eúbeT. Legtöbben perszJ kclei"ól jötúek, tuli§táL, ;kik;;a, rodeo. lálványos§ága csait oda.'De ;r;#il;;áj;Stelson-kalap vallott arra, hogy a nézők tollsO?e nvus;';ember. Éellyel_közel indianoÉ" is rk;;-,rk,- á; L# T;#v]§eltelí üDnepi dí§zruiáL. A tTibiiinel s""ÁÜ, Űr""r"lfiaz aréna.tű§ó oldalát elrckesztő L*lát .ö;;;i ;;;#";;

::i"5,:fk^T""c" 1Ut, 
feJ., 

},ö.zt:.tk e" *it"t .Eog"t"!'ni"iivel. akik errő| az olcsóbb l"t ,Oiricj"ffi"i.l?"'glriilÍii .
:*í"}í:í:| i^_1TlúU",.*dgl"k_ csolrorrla a vp.§eolrro J
szánt áüatok ka"amja neüeiiáliiLi. "Í"#ira.Jii,i;-iiai

:^:"|, j",JT: sy:"sydl§ze§, vörös. 
""gy 

Léki;gÖ;;ir."ri:no§al&k.C§onto§;-ero",,o-otlo"uiá"-inT"t",;i#"#tÍ;

"J;::q j,: _kiri:] nélk ül, 
. 
cs r_rpi n pok"ó;. fó,i:áefr

*ri**tt_"lh,"*";:i,,1}i.iH.ii*
A r:ap ragyo!óan 

"iitotti-e.'io, 
--4gU q (§UPU''Ualll

totta,n hulláúzolt. várakozóan, izga,

Jje megmutatta_ a korlát totejéról - Jancsi i§ fol-
Tj.:zott o.9; legénrk neUa - a Ü'es Olnanitot. Aj;"Y"":"Ti':,_i9'j"gt"Á"ti"^J"i'"J'l-riiáilJ#Íi,
:,_"t1*:, 

áur, tú*mT ü*""id ;J;;y #ff k'
i1 jff ki,§:].:]tóp"".,.A"u;io";fJ''lii'Üliráffi 

?'
i:1",]'j5_"Axl_k!av"",tat*ii'ilöJ'i jirií"iiiiT
l1"]ur"lqi,ffi "r":Á"a",-"g" 

j""g"ín"tli";';,,:';Í:i"Í

ff1 Pj_y}*l. Á tiszeroelt lo'v?s'l? 
"-"'t"-"rát 

"r"Jrli.áJÖ,
száll nyeregbo.

; Fíl. "1",.]igTi" nem láiszü meg, hogy
fl:ilkoskedvú, vadáI6í i. --' 

jd;;-Öi#::i
lyogv.. _- Olyan, _;.i6g, eriiii,Íi.r"r.

; _1-11l.: 
c§ek ! - íeielt Charüe.-- M]g nemlovast a hitán, .ty.", ,ú;;'#";"ild;: Í.lt'

olya,a
rDoso-.



|r#S:ö:* ,l,"Tilfini" §i.cs yele semnci bej.

p$*tíl*,l*r:;*tllm
;ffi ;-*,""'j§l,"*,;,^fi?_*,*;*Öi,rt

t§ffi*-*#í*ffi
í**lk+Ét:qffi §;#*{q#.{,,i"F

ry**t*w-*try;ffi
y;ö,]. i#T -:,ffi9;'.a*:fl; ;;;; _;

*ttl##*4HTqfi,i,l,fu Xh**f
r***'*ru*:'*gritsffi,l**+X;

: Jalcll !r..ésbs &d]r G)



8zájából. Korbóc§óval na,gyot htizott lova íiilei közé.
Edüg egyszer s€m ütötte meg, - e tarka, mokány 1ó
nagyot ugTott elóre e jót lökött a melléje íesziilő almág- ,

§ziirkén, Fél hosszal meg9l6zvo a cowbo;rt, az indián át-
DYargalt a célvonalon.

_ __ Az ordítás, rüoitozás jóideig rázta a leveg6t, míg
felhongzott a megafon szava :

Első : ,,Büaí'ril" Jones ! Második Tom Darrel !- _úlao : ,,ölEatü" .lone§ ! MÁ§ocli]t f'om l)á
Peto CaTmicha,elt a ve!§enybíTó§ág diszkvalifikálta !

_, J3,u99i Ügatott íigyelómmel -kísérte 
a, o"*"rr;.t, d"

Jim ée Charüo jóíoTúán oda §e nézett.
nagyot

A következó számok irán' sem tenúsított 8ok

_ - Vace,k dolog ! - jegyozt€ meg Chanüe
köpve. - CNak o tribürurek való a,z i]yesmi. Kez
illó szóraLozás !

dé§t a kéi cowboy. Á többiek sem úűságosan. A ,,komutatv_ányokra vártak. Vége sor keriií ezekre'is.
nek a lasizóvetés - a,,RÓ'purg'' - következett. Ebrlrm é§ Lharüe is szerepelt.
__ JancsinaL 

"""-n.s"óia elállt a hüetetlen
J&ttafa. Szinto csodÁval volt batóros, amit a !
a,bos§,zú pán},vával végbezvittek. N";;""k h"gy-k;Á"
9én eJ!aPtá\.4 váglal,ó lovak nyakár lóbáiiól, han
e,gy,enként 

.rákanyaritottÁk lasszóikat a szágrrJdó lovlabaira,. lninüg arra, amelyikre akarták. Áztán kü
l:r.t"ily },övetLezett. Jin- a íeje fölött r""g"ti, rr."J
li: r_:r"..í]{1l n9,gy hurok 8u§torogva pöTdiilt Íörbe_Lörbe,
{:i gd,g i"l bÜugrott. t"r L-""g""Ü a ío"gó hurokllaJd Dég.§ebesebben pörgetto a kötél §zá;át magiemelt jobbkezében é§ ,ié§; köt;l},;üikával vette
magát_; e,|a§szó. mint valami íorgó dugóhrizó vagy
::,g*9".1]b",] _Yqyó."ot t köriilötrc; r"riiÍ l".t".ffi,
:fl"" "1",l:"igő kj"ökben. A.l,jjbbi versenyzó Lözi eg}akadt, aki Jimet megközeüthett" 

".UJ -"iri"a"lj
3B



liii,:x*""-',i.1",r"#q:,.,i",.$"1"*"!:
,-.x'fi§Feri:ry""*."'q1!u 

Ln'."3"n;,";*,, *""-

,"§"ff *"*:-i{iÉi"&:1$1'*i;"§§ j*{r;
:liii,T""*"T-%::## ;é"1H fl #.'"i;3T §*

ffikffi FHÜ-,trffi
rs"fr mJtfi t*s*ű,tide,p.*t

*+,+n,**r*tT§**,t"Í'rl,*yítlll;f.í;*i:lm,*iÍir*#*;

végTe elérkezett Charlio vógyva_váryott plogTaEm-

ft*ifififittfri,,i*Hffi
39

F



§záma, a ,,Bulldogging". Ez abban állt, hogy a ezabadol
€re§zt€tt marhát le kellett dönteni, még pedig rrgy, hop
a lovas a vágtató paripa hánÁról vesse magát a szágulc
baromra. Charüe nagy úaester yolt ebben. §ikerét j&é§zb€
zömök, hú§o§ 8,lkaüín&k, tehát sútyán8,k kö§zöniette, (

iigyességben sem volt nála hiány.
Jim ebbe a §zámba is benevezett, hiszen min<líg r

,,All round" cowboy-bajnok§ágért kiizdött. Volt&k, aln
csipkelódve azt álJitották, hogy a ,,bullilogging"-ot íé
vál]ról veszi és készakarva |^íézi ílgy, hogy másodi
helyre keriiljön, Charlie tehát egyeiliil ncki köszöniel
ha megnyeri a űjat. Charlie mindíg éktelen diübe gun
az ilyen rnegjegyzéseho. Jól van, ó elismeri, hogy Ji
kiilönb 1egény nála, sok minilenben, de már a marha íöldr
döntésében senti sem tesz iúl Charlie Duganon ! Ji
ilyenkor csak c§önde§en mo§olygott és he\reslr5en bólogl
tott baútia kij elenté§éie.

Mosi is így töítént, Jim íélkezéyel elkepta a, mar}
szarvát, mási} kezével belemarkolt az orrlJ.ukaiba; aúit
nyergéből lesiklott, megveiette maga§ csizmasarkát
polondon é§ kemény markának egyetlen csavaíintá§áv
íöldre döniöite a horkantó iehenet. De közben a zuhar
ál]&t ót magát is leróntotta lábáról.

§imorrs pompásan c§inálta a dolgát é§ ha nem é

egy kis baj, elcsípte volna a üjat Charlie elől. Do amür
lependeriilt a lováról, a úalha nagyot 1endített a lején l
egyik §zarvának hegye jókora ka,rcolá§t ejtett Bill simol
íelsőkarján. Mirrthogy a kanddai legény nem akart }
maradrri a vadlovaglás mindenrrél íontosabb mérkőzég
ból, eleresztette a hánykolódó iószágot, lgy o,ztán po,
nélkiil maradi a ,,bulldogging'.-ban. Karja vérzett a í€
haoított ingujjon keresztiil, de §ebe jelentékielennek bü(
nyult, egy kis mgtapasz etég volt rá. Egy másik cow}c
rosszabbul járt. Melőtt §a,Tkát eró§en megvethette vol]l
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& maiha m&gáva,l r]ántotta, s amint íéüg az áuai §z&rván
lógva próbáli talait érni lábá,val, a íejét vadul rázó, ijeilt
teúén felha§ította, a legény mellót, A covrboy olieriilt a
íöldön, C§unya,, mély §eb ékielenlreilett a me]]én és a vér
püana,tok aiatt tócsába gyűlt ala,tta,. Telszedték és be,
vittek az öltirzóbe. A bulldogging veszedelmes egy mes-
terség !

Óe Charüei a legkisebb aggoda,lom se_bántotta. trIi.
hebt etere§ztették a marhát, saikantyrtba kapia mokáry
lovát és néhány ntgtatá§§al a száguldó tehén_ m€llé került,

' 
Elboc§Á,totta a, kartá,r§zárat, kihajolt nyergéből és pompá-

zajót. Megnyerte a díjat.

san ki§zámított mozdulattal vetette magát a tehénre.
. Amint kisiklott nyergéból, mór el i6 kapta, az áIlat két

szarvát és alighogy Úba íöldet ért, csizmasarkait erősea
beleírlrta a dlajba. Szinte c§ak egyetlen mozdulat volt
az egéBz, s amidón kemény markának erelycs, birtelen
csa-várintásá val, íélT":""Hl" 

i. -,":!:, 1:]ull,: :"]ií:.l"ry^:'. puííanva vágódott el, eha,Iüe büszkén álli mellette. Föl,
Ómelte kezéiés mosolyogva nyugázt& a, tribün eüsmeró
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Dinamit

_ II+IT.EM MOST IZGÁTOTT mozgoiódás {utott vé.
*Í"3 ,iiffi,i,iíiT; 

A va,dJovaglás to,"it"""',i,'* 
"gö

]
,i

i

t
n
l
i.

l

.. :tlegto*enf_a sorsolás. TizeD}él, cosboy nevezeit be.
i:rr:a :,z urnra eIé járu]tak é§ küúzták , "á;;k;;. 

.iÜl";
tzga,tottan, §ietve nézto meA a céduláját. Ala;;;;;;
::i..T:_!l":ú",fetn6l,t ló") ismételti,, arr""io"Í.""1Í
|lli," ]'Y'gun Todeókon ; a vadló-vásÁrlók 

""gy tú;áo_
ffi :í,,li":-J",:fl-r,T"",1n::;l""TaJi*.*"lli:*!r
],i,^T: 'j^*l:l 

* ilyeeni, Eert íogadásokat r"t'Ji.iűó ,lord. meguú.-o v&g.y sern. így a rrsztvevOl ÁUeiDlnden §zerepló vadlovat ismeiók a .i.a"Óit 
"áT"*-f:d:ti, h9cy úem Dinamit vagy Brá§ U"n"aii }rin"riá"

*:::.,:"á.i keriil az ujjai kÜf. Egyedi.i] ,lú ?l.it"ii"l
_nogy oárcsa.k az a veszedelnes da. jütna neki. S"-"ffi;;;re§zámolniva,lója, volt Dinamittal !-
L__ 

§zánlszándékLal Utolsóúak Daradt. }|úzol,t. Marká-D€n 8zorongatta a cédu]át, ne6 metto roegne"ru. § am-frtelépett az urna mellól, pillantása l
arcar& esett. Eal61sápadt ,nll ", " elÓLte lévó cowboy

- F,: blj, flckó r - kúezte tóle iaüen.
- ordög é8 pokol ! Dinamitot hrlztam. - _ feleltamaz suitogóra rekedt h&ngon. Még a ozaja fu íehene vi,ii,



iiifr ;}gÉft*t*Mlfiixlfi,"#trii'*,1
;9i"jg':,]"*.' - suttogott fogai Löziil.

""""#" TT:,,1""cé:lI sz!, ne}iit 
. 
J"im lec§iingő Lezéhez

i*fuT4,:Hntx:r*Í*T:*xl"t§*xitih]
ész'e alurp]sságot, a" áó #;;;'#;, ;H;il;
i.""#u."1ff *",§|o"*J""tlutLnta"l,eítioi.x,,l"ii""ri,
*lf; :"gí;,*r:;Fffi *i#xfu lT;liilTxt§i
;l!:T{_f ,i,]i§í,í."'.ffi '"'""runlm::,l:"":,j:Á^íelügyeiőelszedte;;;il;L;ti1'""J..,,l1iuű";T-XT-

i:::P:::_k Há.jához és mindeg/ik 
"ilno" u 

"á.]._*ilj;it#i"T#::a-e". H"?irt ro r"u""og"ti. i
; Híí'8,tr*T,:glilt":Tr. T*:; számú szod.

rltJF*x,l1i*s-_friifi "i:§.f :TJ*!í::ffi;
f+,Hif:li,ür;ri,lxf #l";*i:tÍ*lk,ki

|l_it, l^l: a, kéi lovas ,,ha,zer.' a íribün íPlé terelte,
if i,r""l,Tijr*_^-**j:l,ug1ásnálö".""tuii,'nigi
#f*,ffi f;",:-.;,tj§:[1l,;}§*ir#,*#ffE

;iir}THml*a*::{*ffi itÍ§-a'§Tf



ját. e Latappel Dagyokat lPndltve §úTolta vésis 8 ló vállÁi,
?m.itql az míc jobban megvadult. Ugy*"Ü"o" u u""árr,
tjnik i§ végigbarázdáltáL, a basát meg i véknvát l a lesénv,
ponlosan alkalmazkodva az ugrásof ütemelez, etare-Íatia
lóbá|ta, al§ó lábszárát, minth' óTeinga lett volaa. Iirrden
m*cskaugrásra a msgasbo lendiilt, de szépen vi§8zasüDoerli
a nyeTegbe. é§ jól üegyensrllyozta a keáéoy ztiUte,ririte6
amikor a ló.ledobbant a !égY lábára. Egys)erre revolver
dörren!; a lovas íelügyeló ádta meg a jelt, hogv az eló-
Iulo" 9sy perc leteli. Jack o'IltuJJy megiilúe Sáúnt. NemIs kofká?latolf egy pltla,natot sem, ügyesen levetette
magát a lóról _és kis§é tántorogva, -"giút , porondoo.
A.. hazerek elébevágtak a tovaszágulrló.lónak, aoely
ü}tbí-lJrl, ii!,e§en érezto nyergét, abbahagyta veszett bak].u{álai!] A lovasok nagy k6rben visszaiárelték a leszere.pelt §átánt a karámhoz.
_ Cbarlie. aki megelégedelt sikeréve] és Eem nevez€tt
be 

,a 
lovaglásra. lenéióen" biggyesztette §zájÁt s oda§zólt

e€llette iilő Jancsinak :

, Iqa! lribün_lovaglá§ ! Cirluszi dolog !
loval, milden gelamirev;ló íickó megtllheti. 3za
Tindig eJőrefelé. ponlo§ idóközökben csinálja a,z
Mint_ vala,mi óramű. Nagy dolog. mond}Ám !

, , 
Jancsi csaL bámultlbogy "a zömök legény

lenézi az! a, Iovaglásr,, amely pedig az ó szeiében
Té§re TDéltó teljesltményneL t€tszett,
__ _ Egymásután bukücsoltak eló a broncok a szorltók
,V_:1r.,:Y""l amelyü a _halnadlL_negyedik ugásra llehajította.lovasái. Az együ íickó, iérrgyr*"l"i U,
üások}al Lj§érve badoDá§zá$á.t a kab,ppali"már maj
kiülte az egy percet, de a ]ó ekkor Úalcmódot
tott: aminl lálait összel,apvo a ea,ga§b& 8zökkent,
c§a,va,rmtott tffitén és {éloldelt pöTdii]i a leve!
A lovas nagy ívben repüt ti a nyerÖgrOi á iái Ú;iffi
41



í#iwh"ii*tf :"a';',,.#"§"x*ixH:,""-"i;
o,"il"l,";""f"iifiáí"Ji?:i'"li:i]""",tgotr,ij*e"yioii,

**"jH#r;gó*;'',:;#,;"":i;*"&ff :íü,,T}ff ;.",,
Charüe köpött egyet.

._ : fu.els8 _,,sffis6ng.'_re lepottyan ! D]'na,mitnál
ii:,^'jq:i:l9:b9.J"gfu t^Íüt szól- hoizá, r,.gv ,lii,"i"- 9 rc6§ZrUueoo rog&8 ! D[it szől hozzá, hogy Jimnektényl€ §üe.rii]t kifognia Dinamitot r c*Ú u.Í'.,""riiy"i

Jancsi.is. szorongó §zíwel várfa Jim lovaglását.

*o* 1'ffi "; ;"öíflj' :'r, 
tll"""". *?i J 

",""r.

*i_P*f i:i"f,,í"%;]il!x,"-':":r*}:-J,,'""n*#.Báránykának,,ut"uo"""ii-ú*-""-tiiiiöi,.al;i"."ilÍ::
l1.j:"i:]._1 9: olykor naeg.Degpördiltt, -a tevegóuen.'áll

::",-*it"i:txlxöü;5,*:ffi#ru::*x,x
iiyal:_z^ldaiát e".-pi. i""i. 

""riiii"g ;iil; ffii:";_:_:"iT_g:"*e, a@ikoI már csak"öt vagy baiperc bián5tz-ott a p"r"b6i. ,, Bá;,;ii'";,;kÍÜ;;i
l lrgTott, még peög ezrjttal nem eldre, hanem oldalt.ill már csak_oemlei"pfir. úil';ü;";'"-t," ""ilÜÖ":ek-kor, ö_§§ze§zodtva fogait, düébeD és makacsászánt-lban.. hog"y úég§e e§;ék 

'le,;Ú;É-c[kezett 
a s,at;,l,.t -

:Lldillp:tt,. ,.szarvhoz.. (horn). .t 
"gv"" * 

"i'U]"Otl§]niii'ql.,i"la",-".r jü""i"..it1"'ö"til}"::
vezr,k a Nyugaton.

- Bórt msrkolt ! Bórt úalLolt ! - üvöltött a

"g;_1"l!ll"í:,r" "Perüaisk, merÜ a Kanadából jottekápadtan móredtok 
" to"".* C-J á"i"i#ffiffi fiÖ:
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Bill §imonst diezkvaMi&áltók, Tudta, hogy iúbát
követett el. Mérge§en 8zökött le a lóról ég Lissé 

'bicegvo,

lec§ügge§ztett íejjel, magÁban morogtla tűDt el az öIÚző-
ben.

_- Szerencso l - vigyorgott Charüe. - Hajszálon
múLlt, _bogy Ii nem iilt€ a,z idót ! A_k}or pedig e§etleg
nagyobb pontszámúal végezhetett volaa, mint Jin. Me*
hát Dinamitot ma seú íogja megiild... Senkinek se
§ikeriilt még...

- Jim Peteraon, ,,Dinamit"-on, s hotes Bzámrl §zo_
rítóból !

A néz6k tömege elhallgatott, mintha mindenai yissza_
foitotta volna, lélekzetét. rsme.ték Dinamitot. ha más.
képpen nem. hát a veszett blréból. Jin a lodeók köz-
i§meú hó§e és kodvenco volt. tr'éltettók,

Jim a §zorltó korlátjáról hirtelen a nyeregbe sikloit,
a §zoító megnyílt ós Dinamit eg5zszerre átala,kult: az
imént még c§önde§en álldogáló ló pokolbeti bestiává vá,l_
tozott. El§ó ugrásával is jókora darabon jutott oló.e, ile
aúit o,zután mívelt, azt nem lehet leírni. Látni is alig
l+!ett. Yala,ni íergetegkéút örvényl6, loígó, sötét tömeg
bukdácsolt, repiilt íö1_1e, jobbra-batra, etdre_hátra a íel-
ve_rt, gomolygó porba,n, Mint o vüa,rfelhóból a willám, úgy
villant fel a napsugárban egy_egy fénJmJIíl, wirszaveródve
Jim ]áb§zár§zo tójának ezüstpitykéiról. §zömyúség voli
nezni az őrjöngó vadlovat és a Dyelgében fel-le zökkenó,
elóre.hátra imbolygó íédit, akilet a teje úgy csopódott
a mellébe. majd hátla a taTkójára, hogy az imber-eziuto
hal]ani vélte a csigolvák Topogását.

HaTBincöt má§odperc.. . Neg5rvel.. , Negyvouöt,.,
Jim eég mindlg íeli volt a lyeregberr !
Olven másodpere !... Ötven}ettői...

_ A tömeg, mintha dermedl,sége eg-yszerfe íölengedett
volna,, egetveíó za,jba tö.t ki:
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- üd meg. cowbov !

- No h&grd -uguá, Ji- t

- Rsgaatj bozzó, cowbov !
§ ekkor iszonJru dolog tör"iéut, Áz ötvenötödü básod-percbeB Dinamit egruzerre Létlóbra ágeskodott e§ -ogé§z, hos8zában hanyativágta magát.|, Ió és lovag

e8yetleu 8ötét töEegbe keveredve tű.at el a porfelhőben. . .
Ja,ncsi oem. iírt_ tovább magával. Eoúlsápadi arccal

ugTott le á, korlÁtról é§ Jim felé rohant, Charlie is vele.§okan átvetették m&gukat a tritiin meUveajtn is és ji'm
íelé szaladtak.

JiD!.,. Jim!.._
Do l6,m.-_Jim ott áIlt a Eaga kéL lóbán, pár lépéssel

a, vergódő _lótól. Kicsit imbolygott, de állt, áit a Úbán.
Arca §ápadt.Yo]t é8 íéDylett a verejtéL,tól, amely a ponal
§olefedvo pr§zko8 8ávola,t íestett boE]okóre.
_ Charüe é§ Janc§i od&rohantak hozá. Jimnek egy pil-
Ianatra megbicsaLlott & térde és a váüukra rr"t 

"iéaitt.De mindjárt ö§§zeszedte magát és halvÁnv mosollva,l.
_orzta,tóan nézott a barál,aira. Emberek vel,ték körii-t és akezét szorongatták.

,^___l 
B"áoó! Brávó ! Éljon Daring Jim, a legkiválóbb

vörösen l,águltak és oagy ugrással etOrelóditt" "
_. -.vigyazz I Fébe ! Ditra,mit jöD! - üvöltöztek
o§8ze-vB§z{! a pofoDdon ö§szevgr6dött tölregbeD.

Sobben a pillanoiban olyasEi törtéDt, a,m-üez hasonlót
1i3 jlt}k -ag Cheyenrreben. Egy ember egyszerre Dina_*., nlPl term_ett._ Egy polgáriruiás íéríi. Megragodta
ugrá8 közben a köt6fék szárát és nagyot rániott -a lóvon.

. Pi!_!úítrót eg.y pi-lla,natra mindenli elíe|edkezett.
3 !:,k9b:tr, vadállat egyet-kett6t hempergett, megrázta
lnagáí, é§ ta,lpraugrott. Diüében már egészú eszelős"lehe-

' }j_r;^!_,":: vérben íorgott, íül"ii há;.";;gi;;-;;iy#;
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...

Neú akaTt a hár,tón
tirft€ volna, seúhogy
nosz volt, ilo harcos,

Mint a,z fudög úotolláia, vagy írint vatraúi
megkergiiit játék_-csiga, ltgy pörgött. íoTdult,
vetitte'magát el6le-bátTa, íö1_1e, ide-oda a t



B

la darabokra szakail is, de minűg visszazökkenjen oz
lgTá,sok után o nyeregbe, Nem hadonászott, lábaival som
kalimpáJt, mint á coivboyok, n.oem ,igy iovagolt, minü

Iancsi Di@h l,ilőn

abogy annAkjdején a katonai Iovaglóis!olában meg§zokta,,
Cbupa, íigyelem volt. szeBét a ló'fiiléro u."g"rt"|A,6t-
öTöklöti lovasö§ztön, sok_sok ősének lovaséizéke, ame§
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egykor telá_n_még a,z ázsiai pusztókon sziilei€tt, hatYáuyo_
zottan, íeüokozva éledt lel most minden iilegszálÁban.
_Es ald9n ,egyéb érzés íölött ott volt az eg&z . lényél
eluralgó kérlelhetetleD ak&.a,t :

- A magvar becsiiletért !

_ Es a chey;;ei rodeo közön§égo ösztőDösen megérzel,t
valamit az üjú lázas önklviiletéb6l.

- Üld meg, íickó !

- Ne hagyd magad, zaránclok !

- Ragadj hozzá, idegen !

§zinte ío§zketett a föld és o lovegó e rettenete§ ordí_tóstól, l,

_ __ - Elt€lt a peTc ! - üvöItötte trll a zajt a mega,íonos
kiLiriltó, akiben & hilatá§ léIokjelenléte legyőzte az iz-
galmat.

- Ucorjék le ! Eagyja azt a dögöt ! - Liabált a,
tömeg. sen}i §em i.ilt már a helyén, az egósz iribii_n t"alpra-
ugorva bömbölt é8 k&lapokat lengeiett.

Jancsinak rigy tűllt íel a négylábú orkán bátálr, úinth&
már végtelen hosszú idó telt vo|,oa el, a,mióta nyeregbe
ugíol,t. Nem i§ érezie EáT a tagj&it. Tudla, bogy rettin-
tóen meg lebet yi§elve, de nem érzett seurmit. Diedaltudat
forró§ága áradt végig rajta.

Ugorjék lc ? Átvillant az agyán. hogy ezt sohasem ,

próbáita. Rosszul ,tatilja levetni-magát ,'ió"ol * bbet,
nyaká-t _törheti. Es c§ű§ágot is valthat ! Nyoregben
marad, ha belepusztul is !

S ekkor Dinanit, még néhány vad, tomboló ugás
és szökellé§ uián, - egyszerre abbahagJrta veszett őrjőn_
g&ét. MegáUt ós reszkete§ íutott át á, testén. tr'ejét eüre- ,

uyujtotta,, melle ziMlt, OEából vélc§öppek hulltak a
porba.

Legyőzték... Dinarnii - enbe.ére ialált !lJegyozaeB.. . lJrn&mlt 
- eBbe.ére ialált !

olyan üvölté§t, vijjogá§t, bőmbölé§t, ri-koltozást n€m
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#:í,,,_"H?,"g.J{;ffi 'rfi:l+T,i"l:í:" j3J:ir;:aré.Da ! Charlie és Jim elg6nek

Hiilh?j,:i:IJ:lili#;;iöfi ;ir::'.,i:Hr,"í,""i:
iTíTi_,;#.i'5"Ti3É1{-ülTXiiS"? j;?íTl",ffi 

Í:i_Tlll1]jj,, |.]r*p"dt"a vari"Ül-u .raDur §iklott barátainak t 
"i"i tÜe.
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Jancsi, a kemény lovas

A c"rra*r,lr' 
'oroK 

vastagbetűs clmekke1 hil_

deiték vi]ággá a hatlatlan eseménJ.t, Az egész város egyób-

16] sem beszélt.--- 
Öh",rüe széles, bolclog_ polaval olvast,a íel a tudósítá_

uot rt.J"rrái, U^"Ó uápadtán^, íárad,tan, de vidám, mosolygó

i"ii"i"tia nézelt, új' barátaüa. Szál]óbeli szobájában, .a
üvánvon feküdt. Dereka köré nedve§ lepedőt c§avart&k,

l,azuún "luata 
át az éjszakát, már amüor egyáltalátr ]

,iJt, -""t tagjai élesen sajogtak. I(üIönösen a dereka és l

" n.riú rait]'n o"oo" Óé! este inj.Lciót. ádolt neki,,
Ó.'u-ilo" riggel kirryii,otta Úemét. Cbarüe jókora pohár

whísk3,t iartott a,z orTá, €1é. ,:

-_ I{uuó, ö""g íiú ! Itt az igazi owosság ! j

Jancsi megiita a,z eTős pálin}Át, Csakugyan,.minl,ba,
eIő iáft& volna'át testét. Mágpróbált mozogni, Fájt ürin-,
den porcüáia, flp megn5rugvással állapíiol,ta meg, hogy

egy iagja sem töít el vagy íic&modoit ki,"' 
-'Jó reseelt. cimbora ! üdvözölte boldogan Jim,

- Az volt aiián a lovaglós: So§o felejtem el ! 
,

Jaocsi melegen. §zeTényen ránézett: :
Mondja. Jim, nem nebeztpl leám ?

- A pokolba is, per8zo hogy Dem ! t{át mi]reL ta,ít

engem ? ! 
:
d523
§
§
§



,1lnÍJ*r-,iT".9Jiuíá"líil,i*:n*nohogyama§rar

#{::i:*l*""Eim*r*:*xH;" j:"1í;

*i{$_;,-11"t*i:ry;";ü"i;T""T"ffa1,11f l1lii
CharüL ezólalt];ea

;*. §"1*:',,.!!1utatom őnnek Jim Petersonü,
|:::_?,:""p.ri-"t,.,**iö]i,ouö"'.iTii."]:
#*"i"]f#",:3,H" többségt-azt Ú;;reil; " ;Ö;
i:^k""",.,ii. t.".greüi. "Ér,?gÉ""á";"".i#rrTíí

B"j:*ftn*,§jfu igryli llom t€heÖtt ról;,, Dinamit U-royrttoega--§őll uou .§''cte!! lola!

-ff.: *.,:iT_F. Nneor ta,rtom e legkíilönb

]Et}::,iq5,,Ef ru;l:"m,,l*ffi .;,
-Szeroncséd_is,1l,-,l"ö"ir.-rrra'a,li"#§*':"fi ;

;lry^,nT."1$,6k"aglását-ásak,,műso-"U"tii-""e^_
,ffiT:'#:s.i*ií;;ilgí;;"ü; j;;;";1í*;

- Joblr a nevem-

;"o ' '^kk_::1r6| 
íogva Eordúdíng Johllng (ejtsd I

*I,:]_ p:::.,":l,il" ; r,;;í ffi;1 í'ffii:íJii:it€kintjü} !

,i:i.lc*:ak p|lo§sác áIadt sz arcába é8 á, §zíve bü§zkén
|_f 1.t; Es ;"!rr""ir"ri' ;öi,, "fö " i,ffilfi :

,fÁl Tá;_;!"ii,4e"*;G 
"il;;d"il'"i";á#f;

,. E"*i9g n*"e .iry*"ná,ig;ffi;, ;;fft-"
,:.T"*: :,K"Tjl{Jo*. .r,i""i r 

;-iiiÖ;i.i:ffi 
,egy idegenrrek ! nrtot eurot'J;"toit ou_

Baktayl 
'e.st 

,yeésö€ .rín (!I)

;*ilfrH{i,l§"öJ"fl".T;*1hyfr "f T:*;Lönrryobbeo ."gj"Ér"""al,"}:;;:;i;;, ;Íi,;



&ngol ábécé §zerint igeD íuríangoson bangzü: Vháj,ju,

""-" T"őfl-Í '*, 
" 

llkot H adfi,ding Y unnhie 1,*z a nesa l

Ievunk rá !'"'"iiiu '.Iurr".i 
báIásan köszónto meg & kitiinteié§t,

Ekkor koooetak oz ajtón,

- Nem ta"gynak békéi ezek a
dohosoit chaTüe.--- j- No, mo§t máí beere§zthei,od

kotnyelesek ! -
óket, Yunohio ki,

aludta magát - szólt Jim,
i?;ül?;;g ""ri.' 

Á"J"1"5, ""_*b9y.:kj.: 
p:1{1:

.*ia""jái, 
-á"g 

"gypa" 
új§ágító, 

. 
JencÁit íöttea

;"br*;.;-;gytk 
",íj".;"gi-9 b:::lt okart és elkezdto :

- Irnn,]'áia csek, Mr. Nédzei , , ,

- Harúaing Yuncbje már e nev6 ! -

kérem : eok as van az ön hazájóban, mint maga--eli.inUi r Tehát Mr. Harilriding Yunchie,
. , 

-.Jáy"o 
looou va_n az ön hl:ájában, min

"' ' '.r""űlr"'i"]iiU" 
ícked etí & rrókás kedv :

]ó. od*tur" legíöljebb csak második,
díiat nyerhetnék !

- Einve már !

.t liiia"ott"lg l,agjei elismerden ös§zcnézt€k,- -frz""}a Í"goíórt oarn""u 
"ry, 

tizenh,at é]9:,_

""t 
gyO"ött iJ 'r-i3""glásb,an ! - t&Út9t1",,éc 

"_1 {Ügdi;;-gi;, a Ószafojtoit ""."dé-lj\ _"]iái", .-tii"Úr, g} a"te" tOnnyn. volt,lromoly.

"aó " 
i"arát"r. "tt"dd__ bámuljoirel,. a jó---Nrnail"- 

"""Útozott 
az ltjságírÓ, - Ss v

önöknél i§ ilyen vad lovak ?

Hogj vamak,e ? Neú törlénü mé,Lőzé§

"""t 
,reúiilj" V.d]ovak ? Még vadszamarak is varrna,k,

-Já li,"vr" r CsaElro_gy azoÉ.zsíro§. hivata okba,n üIa{

közbe charüe.

- IIahaha I Ileheho ! Hihihi !
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x,.[+|tT1.[i:L,ö"fi ,L",'io,"'f #:,Ínm"l
,\:i"ií_:,",T;]:i"*l,a hasán, **,oae# 

"Íe-",r"ii]ilii]""a6zuuraJdono§ volt_

*.*-ullí*,#í,ffo.,' - u"U'' Lözbe CbaTlie. - Vitág_

iT"T#.:,{"i#í,'üí'f;*r:in;ffi 
"".",""T-"11t

[*i;*,{|ii16,r1,3ryilTnltí""kw;rr#
ilü:i-íhl:ffiHiií*:"-xk-r".a:,T?",#ü

T]]i#iál:1r,É"H"-áiööf i'#T;:,"-olfiTj:

",ö,"íídülxj'3il::;*tf.*!:#kllT;,'ffi
.*ffi;,-*:r:ru,.tl;il{fr',;1fu lJ"l",§il

nu *i"§.í"í j*l*,^ 1.vaUaiÜ _is_net m^gára a szó.
;:í'r"jji'ú"#}#*t.y-. :ffi "f,i§!ffi 

,j;

#"#l§;*"",Ífi 
"!Höi "ry," ;, 1": T 

",*,"T?§Tffi;i*i...!*gE;*.15grui;;,""ll*{

;":"* lTÍf ,t":*:É; xTi*agsji, "jT,,íJi:,f;
X11;: : x _birvercs,naeron r'.pá"ii'ii ;#i;igiji:
;i;Ti i,:":*e31lk, ha a magu} a.lgah; 

-ó"-;"t;t

;e#íí"i"t';;i#;ö;,"'uö"fui?l'ffj,l"iTfJjií

Lrq:";*"*:_*l"sz}9lni a látóga,tókat.
"". 

-,q"rr ti""ffi *áiT",?,'T*i"T*';3:,*:f;
vezetó§ége



""-*J,Tsil?:Tjí"f "'ff l,j,,::íIá:1-3#,i:":Áq:
ir",liiii.i] i'l""aiuro " iu"laooou -engodéIyével meg,

í"T,;iö"; ;;J"h;" hírű lovot, Pelszo abbaD bízoti,

h",",-:J"ffi íij{,#r#i*::g:'"sr*t:';il*
"i"liri".""-i, 

rJvog6Be roptilt, a regi íoTBáját.Eutatt&
íöJ;i'l*"*y- *'*l;**"*"r;;,o',i'Sll,_ *"-
a*i"ir.iO'"", n.gy ki lehessen fogfu rajta ! Ember

k;u áú &hhoz !
^"" i*a*l*Jtdr"o"iek & látoga,i,ók, egyedii,l EaTadtak,

,l"o"j"r""Út tÚ. Blvégro a'zok után, amit tóütottak,

iifr"tn;i';"- t;;;;gy loóhoz, _hogy holmi kis lovagüs

lffi :#ill^"ff 
;í**"i*:1,1 #í}i til,í

liiktetett.
- Sebai ! - vigasztslt& ,rrm, - Megvaüo_m, az, én

{pipm ig bi;ös még,-a qoriuceúet is érzem, Jöl megoot,

;',j;;r-,,*áiá oÚT-iti X,ep""t"-, hogyan érzi mogát

Bo. Oe Uot"up"., elmrllik. Ha Dem töíik el az ernber c$go-

f.gíj,xÍ,.htxÍ"*""-,,-":É#'ffi ""Jjhi*XTtrij;

'" jltÍ#Tg kiáltott íel vígan charüo. - Ezer,

hétszÁzhatvau dolü,r !*^": 
ö;';;;"cy"en cont 6 tetejébe ! - bólogatoti,

halálosan komoly kóppel Jim,
""'- "--§.J" rriÜ- iÖn,, logy valaho is ennyi pénzem

lesz ecvrakáson ! - úosolygott JÁ,ncsi,
'*" Yi;;;; pe*,- ié&ta,o" l - íordu]t mókár

""ino.,rjiii.t 
JlL'Ctartietoz, - Számoljun!, !

""'""Öii"ÍB*'"áiiletteirü pénztárosa, A felszóütasra 
-ez

a,;rOÜf i"""i,'"uJieril kjccsal, aztón vi§§za§étált, 10-
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!.iii, &, ka!$rát, teketória nélkiil kirángatra ingét e nad,
Tágból é8 €,lóls széles bórövet csatoli le-a derokiról.

- Ez a régi nJrugati mód§ze!. A hordozható bank !

- EagyaTázta Jim. - Nem bajtódunt< bao_kokkal. Ami
brzto8, az bizto§ ! Merrnl is a k&zpénz?

Círarüe leti]t,.kibootótta a pénzesövet és kirtrko§gatta
&.8zép_ ]:l bankókai az asztolra. osztályozott, száóolt,
Yégiil kijelentetto :

_ - Ée nóm íélDek annyi pénzzel mászkálrri ? - tuda-
}olta Jancgi.

Ugyau már ! M&nap§óg Chicagóben, New Yor}-

-.Miért nem tÁrtják mégi§ b&nkban a pénziiket ?
: Áklror komatot is hozná.

_ - Tizonha,tezeíDégysáz dollár ! A centeket noE
szokl,uk elrakni, do a dollárokat sem ezózon alul - magya-
,üá,zte Janc§inak biiszkéu. - Az összegben berrno vaűak
a tegna,pi űjek i8.

, :l. Y5y"9 ma,l ! _vJ&nap§ág chjcegóbsn. New York-
ben több a banüta, úint a Nyugaton. Nem mondom,
odale.nn Árüonában vagy Now M"efcóban aLua -eg oO-ta
banüta. Do erreíe|é ugyan ki térelezué föl Lét eószerű
covboyfó], bogy ennyi péoz vao nálu& ! ? "-

,- B9ldogu]! apáo minden hagyatéka egy hatlöveiú
revolver és egy jótanács volt, - feÍÓt Jim. _:Azt szokta,
J9lt PondlP.: ,,Fiam, ne íelodd el soha, hogy a szegény-
házak színültig tele Téfuxsk olyanokkal, 

"Ül, rPsrvlny"e-
ket vettek yagy bankba rrttaÉ a, pe*til"t i iild;;

, szem elótt, ha nem aka,rsz egy szép napon arra ébredrri,
hogy .airrcs egy_ rohadt 

""oiéa e"'t. . ,'.' lra. peaig al
ö!eg, értett a dologhoz: kétszef volt életében' jó;ódú

: oncher éj mindkétszer elYesztetto a vagyonát az utolsó
] c€ntig. 

_y_égiil_ i§ szogényen halt meg ": de raezi áb|
- Mit jelent az, bógv mezítláb ?

.__ - Miíeléuk a tiszteÓ'éges ember balálára azt ruond-
Ják, ilogy fuezítláb halt meg; ugyanis a gazíickók, kiilö-



l

i
]

nösen a íégi §zép idókben. rendszeri!! csizmával a jábuLon

;á;;k 
"i. 

"á;;;;;bóccal a basuJ<ban, 'agy 
egy köt,éI

véqén kalimpáIv& c§izmás lábukka,I,'*'-jn -"l".i", u, öo Uolaogult apja ágyban halt

^""- O.rmár nem. LelóttéL szegényt a lókötók,
Montanában. ott pTóbáüozott utoljáTa k-i§ úéne§t ten

i"rri 
"gy 

au"ol s;nkiföld jé_n, jébánl ,.d**j_"_g, 
".tl_ 

,:"_

i-"i,r'P.,vrr" ""gyl,-"áO"'a.' 
Tizenói óves kölyök volto

,Ű*. Ö""'gjrÍ'O*gem csak orra kért, aúint 
- 
batdokot

iÜiái.r"áilÖ ri'i,Í,*, iogy }"!"n* íu a csizmáját,_ü

i. 
-l"il 

-"g,il,*ttab, nyu§Óittan, mert meg{gértem, ho

eltátom a ]óköt6k baját . . .

- Es ellátta l
- El én egy kiosit. Egy lovasun} maradt,

Sr-, 
"gy 

íji"é":Í"üer,. V"Űirrd.ult" " 
g"l"Tb:::| 

*1,1,frffi;Í í"rc'tgy"k;"ük. §"m*ay," :y:r*ylji'Öii- iÜa]''pt"ii ű.gás" nsi"tn^r"ryt11 yg
i'Üit""go].rt Cjszáka egy siorosbon,.Csöndesen
ú|a&t-"ra. Aiodt.k, 

""Í.k "gy 
őr bólriskoh a-iúz

§á, 
"reg 

* rr"*O, hogy az Óibpott méne§t ü
_ És a lókötók !

- i;i*;ió" kt" sírhalmot emeltiirr} fölébük, ott
helyszínén. Rálftua egy !e|ínto't tTko:.l,, 

_1_Dtt
áüi;arrrk a síron:",,Itt nyugszü öt
;.l"l"f€ó. í,ett<ii}, amónayileir volt, a pokolban
gzik, Béke hamvaiLra !"

- Eltérfink a táTgJrtól! - szólt közbe ch

- A oénzról volt szó. Éi hiszem, Jim, mo§t már
tÉttél a, rigolyádna,k, megiiJteil Din8,miiot,,,*" 

- Noi, iem egészen'! úgy akartam megiilni,
ahoÉvan Yunchie tette !---'1- r". .. te lókötó ! Te címeres gazíicl,ó !

sem okarok hallani többé Dinamitról! Vagy
Egy



l__".9"óból i. B.ováltod-e az ígérel,edet, vagy sem ? Mi
le§z 8, Ta,nchiiDak€L hé ? !

Jim_ kac"gotí, a, Lu]rta legényke íötbáborodósán.

- No jó ! Egé§zeD megijo§ztettél ! llát nem bá_Dom, vegyfik tl€Jz, hogy Deglbvagoltam Dinamitot.
v€,ye el az ördög !

- Megyünk laza, Arizouáb& !

__ - Csak les§an a testtel ! Nem olyan sok az a pénz.
íisztesBége§ ranchet a,ligha keph&t8z ennviért-ll8ztea8ége§_ raDchet aligba, kophatsz eo_tryiért.

..__. .X"U. " F"].yá14 tisziességes Úch ! Majd mi
uJzre8§ége§et c§ináJunk_ belóle, Elég, ha egy kjs ianch_

at_meg egy megtelelő, vad terűetet szerzünk és be
u-ruk vásárolJi egy kje állatálJománl,t, Nem keü sok,l 8zaporodik a jószág !

- Különösen, ba ezéles b urolra ereszicd a, ls§szódat !

- tr'ogd -be a,_szád, te - cirkuszi cowboy t
Jan_csi- kérdéséro -"g-reyu"ó"á,- hogy a ,,szóles}" kif, ejezés aJ&tt azt_ÉU é:úui, ba;el;-'JjJü ;;;;;;
gazda idegen marháTa veti pónyváját, vagyis iasza§-Ányát ma,rhalopássat gya"e:pltlá.

Jancrinak gorrd6hb tlÖ.aii §'r."eny"" lölvetettc az

-.IIa ncm elég a pénziü. . . íelajádom hozzá a
nlét,,9,,, A mo§t ka,pottal együLt va,n vagy Létezer_
:!1 dolt{.ron. Az_ is 

-va"lami.'"Eseileg 
. . . i!ffogadna.

:,"c:. oá, Tloch]€:.. akárminek... Talán meg-
irrlha,ton & Dlo§tergéget annvira, hogy... cowbojmJk
basználhotnak. . - -

-_Eory megta,nulhaí,j8,_e ? ! - Yágott szavába Char-
-,lJyen vérbeli lovas ! Fogadom, hógy h e éfu talltorn,
nonap ahtt olyen cowbov le8z, mil]t.,.
- tint te ! - vógott k6zbe nevetve Jim,_ Eát, igen ! - lúit Livöfö8ödve Clrarüe. - Tal.Án

gásod val ollenem?-To.., rodeo-primadoma, !
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Jim kacagott, aztón ol&omolyodva Jancsüoz forclult :

- Do a pénzét nem íogadhatjuk o1. Sziiksége 1esz
arro magának is, Mondja, igaz6n kodvot érez a cowboy-
élethez ?

- Egyetlen vágyem, hogy cowboy lehessek ! Be-
vallom, ez e iitkos vágy hozott Clroyennebo i8... Oit-
hagJrtarD 8,z állásomat Clovolandban, hogy §zereícsét pró-
bóljak a Nyrgaton...* Ez mál derék clolog ! Az ilyen embert §zer€tern !

Tegye ró ! - úyujtotta tenyerét lelkendezve Charüo.
Do hiába eróltette Janc8i, Jim nom a,ksíta elíogadni

a pénzt, sót in}óbb 6 tett ejánlatob új barátjuknak,
MihelJrt megtaDu]ja e covboy_me6l,ercéget, íizeté§t adn&L,
neki, - vagy ha majd akkor is rigy akarja, betársulhat a
íanchbe a péuzével. De ol6bb nem, hiszen még nen kóstoli l
bele a jó§zágtenyésztóL életébe. Eótha uem találja keil- :

véreva]ónak ?

- Mikol inilulrrna ? - hanilabanclózott Charüe.

- AkÁr holrrap, ha Yurrohio jól érzi úagát !
Cbarlie bozzálátol,t, hogy rljra elrakja i pénzt az

övbe, hanem elóbb kiválesztott egy §zép, ropogó§ baD.kót "
és megnyálozva rövidrekopott ceruzáiá,t, ráírta a bank-
jegy széJéro: ,,Gyere vissza és kiildd el mélyen t i§zt€ll,
Tokonságod at is hozzóD} !"

- Ezt el nem ongedné - jegyezte meg mosolyogvo ,

Jim, -- \'altbányszor friss pénz Áll a hózhoz, az együ
bankóra ráírja a ,,varázsigéjét'' . . .

- Eát én meg ezt öIöLöltem a,z a,pámtól ! Mt lebe§-
§en l,udrd ? Hátha bevólik. Én hiszek benne i-.Ís ha nem ,

Cbarlie e]rakta a pénzt é6 yisezacsatoll,a derekára a l
,,hordozható bankot". Azzal elbúc§rlzta,k JancsiJól és lel_ *
kére !,ötötték, hogy pihenje lri ílwáL. Az erősít6 ,,gyógy. 

',

ezert" otl, ha,gJ4ák az asztalon. 
;
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, Annor, tonMÉszETEsEN Dem volt tudomá§uk_nogy,,letha§ználva a lótogatók c§ódiiletét, az a két íická
T__rillp:d".tt a s.z{l|g!{ba, a"kik két nappal azelótt acowDoy-kocsm& ,,zá,rkájában'. ittak. Az eúi - aki ool-cií 1"|": ,Ylu9lt - rosszlépú, oulyi tiLirrtetű emiervort, lebetott úgy negyven éves. A másÜ. a c.,-b.. -lo4hbb ?, felszerolésérdl ítélvo ennak btszott - }]aful
l*ujl "ar,. 

kevégb_bé ellenszeaveB poíe ugye;, de ;;;;;
::.T":-9 te mirdl.g másíeló Dézet{ ba idógeollel beszél-get€tt, &mi nem vali egyenes, -"eúhrtó j8ri"-r". §Ö§zélét tro§§zú sebforradi'Ó hrtzia feidére r" u'roo u" otá*iJi
:"r:cj], j_qa1r,r:1,.\.Ákétgy:urisfi gua-"lb,l jta.rJÜ;;á
9" "qitg a útogatók "l."íí"t, * i;taláiJiitl,iiiiaii,i]
*,"*l*,.1t"lt:.:]:k leh,ajolt ,í, má"n 

" t"j""ÜÜii.yT:ú6k*,.Ti", cr"út .",;tJi"i;#-ffi;""ie;;
üe ez - a, fickó 8zereEc§éjéle _ csak a ku]csot íorütotta
:1.11*^"._1i]9:c"Pn;k,majd hogy kj oem ugTott a §zeme,ra o_Zür4. ..rZ lqegeuDex Dald hoAy kj Dem usTott a §zeme_an]kor a péDzesövb6l elókerűt Í soL ban_kÓ. Felesvene]
::9:i:1 -i:lt tár8áD&k 

.é§ _ue§":iel""ü ; í"lil.; "*;;"
9§9lt9,k. Ol! aztán megíordultak 

'Ú,c* 
'kÓ""ÖÍ;;:, tekkel végigh&l&dva a Íolyosón, le§étáltail< a tei,c*o- i.iaz e0c§a,mokb&, a,üely lele volt emberekkel,'s oDrranaz utcá,r6.

"§

;^?:! - szólt a_cowboyhoz a rosszképú alak -i?,_T^r_:t9" 9,*er? Ncm úg.";;dÓ=d;-;á., 
*.*íP_:n _":,: _:iln;; ; ;;""t §fiffiffi;"?fJ,.§;":
mukban voltam tepap óta" íoly*st,
, .- Talpraesett _ticl,ó vagy, §hark Colemon ! - ismerteer Egyorogv& .Buck.

_ ..A,|hu.| (ejtsd:. Sáh'k) grin5mév jelentése .,cápa'.,a, nrvatáBo§ kártyá§okat §zoldák 
-lgy 

nevezni. ColeilanTáErordu]t tár§árA.

- P§zt, mondta,m mÁr párszor, hogy ue hivj a neve-
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meú. Nem l,udod megjegyezni, hogy mo§t Dick
& neyem 7

- Jól van, azért IreE kell mildjárt fellortvaoni
- Hallga§s ide._ Áz a két cowboy bizonyosali ma iott íog vacsóráIni, ahol tegnap Ur,td Ot*.-Ír".--"i"

_-::yk,, k.::Ti!":, nehogy valakinek eszébejusso
azléan, hogy ott látiak rnlnt<Jt. Oo állj ké"";;';á;;;
háts9 kapuja me ett,'kiinn a sOtgt sútorban. bsá;e§
l.."9í ."ul ott, á, r_nögé elbrtjbaisz. Ninc§ holdíáy 

';;:
T:l1T ,r:. 

a közelben le§zeL., E|intézetrI, hogy a pénztcipelő íickó kimenjen a bót§ó ajtón, e' iot"riit-tíá"á.
- Uhüm.

- Iódolog, bogy ne kiáltson. Érted ? Nálad van a
IevolYered ?

, ;: 9hü{. - Buck a kabátja alá nJnllt. A hatlövetűa oal !on& aiatt lógobi, a vállára akasztva. A városban
nem volt ezabad íegyvert -visellri.

._ , - Sózzad vele jól fejbe, hátuhól. De a,laposon !§et]ogy elront§ad a dolsot !

- Sose íélts engem"!

- Jól van. Gveriink_

Tanrrer
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6 váratlan íordulat

., .lVlryltry rum KoR.ÁN REGGEL zöIgetteküanc§i
ajtajón. xinyitotta 8zemét, nyljtózoti egyet] Még íáit aiát& Dteg a talkója,, de a mozgás már nŰ okozoit oÜ^r,
éle§, ha§ogató Llnt, mint tegnip, Éjszakára nedves bóro-
_c:J,á§t 

c:€ve}t, Dc&gára,. a vlzzel l,öltött mosdótál egy8zéken állt a,z ágya, Dellett.

- Come ín ! Szabad !

_ JiT q cha.rüe_ léplek be. Jancsi az elsó pillanásra
llgll't1l"llgy lala,mi baj_.l,örtént. Nem keÜetl nagy
3egtlgyelóképe§8ég bozz6. Jitrl arca megnyüt és kisÉ
komor kifejezést öltött, - cherüe leie páji be volt pó-
ryalva. A nagy stet§on_kaJap a íeje tetején, a iebér Ltitelik-
:T|"l{"c begyébeu ii.tt, § a, szomonl hangu]et elleúé.e

r§ komrku8aD hatott.

- Áz r8teaért, mi töriént ? - kióltott fel Jancsi,
-_qft.., - kezilte búgkomoi képpel Charlie.

_ - Majd clnondom óu - vágott Lözb;'Jim. -Neefól-k88ed a, kobakodat, Charüe, eléggé meger6ltették az éjjel!
- _ríagyl máx . . - nyögött Cbarlio, óvatosan mco-

tEpoga,iv& íejo bótütját a kötésen keresztiil
.,., §árual volt, látBzott r&jta,, hogy szenved, de a testiláJdaloDnál erósebben nyolxta, rá béiyegét az elke§eredel,t
h€,Dgu]et a_z ábTázatára. Szója lefelé'gö"Tbü|t, puíók arca
8írni LéMiilő csecgemóéro eáékeztetett,
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Bj§zéljen hát, Jim ! - bütatta JeDc§i izgatottan

a szálas legén;rt.

. - lol is kezdjem ? A lényeg az, hogy - volt pénz,
nlnc§ pénz !

- Mit monil ? !

- Az ám, Tegnap este nég Rockoíellerek voltuak -ffo, pealig Dtegint ágTól§zeked' tehéodejkák vag5nrnk. ,,
_ Mit Lertelsz, Jim t - zlrdu]t fel nokffeeeredvo
Clrarjie..-.Mondd csak ki keroken, hogy 

"z 
egesz ais"nO-

§óg a,z én biilyo íejemlek köezönhetói-

- §o, !1_ úeT von, a,kkor a íojed meg ia íizeteí,t érte !
, - Beszéljenek rrár ! - _siirget{ o Jaócsi. - M6r iga_

zalr nem tudom, miro goniloljok.

- Jól van, elD.ondoB. Tognap e§i,o vac§oTe ütóu be-
oéztünk ogy Licsit a,,zárkáÜa..: Iddogáltunk egy_két
pohánal a. lsendó_ rarrchiinkre, meg arrá, hogy fftyen
ozcrenc§és dolog voIt, bogy önnol megismerkealiitiintr', . .

- Kö§zönöú, részemról volt a gzeroncse. Tovább !

... _- .fu!ó" eg;rszerro csaL besomfordól egy kölyók és
íélrehívja Charliet. Fólrzemmel odasandltok]'hát iatom,
hogy ez e gömböo...

- Ceek §értege§§_. ._, - rebogte Charüe oüaló hangon.
_ - . , , ez a gombóc il,t, széles vigyofra,l a pofáján oTvas

valami levélféléi.
Charlie a csizmója hegyét nézte.

- Aztán tilokzaloskodó, de öotelt§éstól Tapvogó
képpel_odaintott nekem :,,Mindjárt visszajOl"vOir t'''rLát
krvonult, mint valamí hóütó hadvezér. . .

Charlien lótszott, hogy szeTrino a föld atrá, si-iltvedni.*_Ugyet se vetetl,em -,d. Néha rójön a,z á tög-
":1-";,}os.y.,1 

a legelbúvölóbb férfiszépség áz egész Egy8.
aulE óllemokbaD. l§zoga,l,Lam tovább, meít a firj} sórra
kfuzöntölték rám a, poharel,at, tuilja, & Iodeo-bajnok-
§agoTt,.. Hanem úgy jó bárom_rregyed óra mulva mégis
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flgJ,itl-*ifr-3Ti,in*ro-lmfr1-,,*;l
*";,","8ilíír",.'-.$ii;"Tgrf ';*";1;mf l;#;
,^ *l_,fuÜo" már éppen azoo yoltan, bogy elinilulok

r:r"íifl*1':,."",H§_fi 
j,íJiTT#ffi 

"li..*'§g"#*J
í"ff;': . lu"u 

siíátárüan ;gi"i-l"" H;; iH;;ffi;
- P*s^l1!:"r: ..... - nyögöJü a, zömök legényke.
_-,5l9rynunk, gy,qt gy.,]tiű -]ffi ;:#rff;

t*:^",j9"19:i:1 "";űy;d;1-',ö;il ;d "#.j?#J#"n""l*"":i:*l - ní". chú;ó;;ö "",i,Yu,iálíéletnagys6gban !

- Terilgettét l
. 
"r*",;_Y3"*,",o^1 

se 
}9,1l, hosy e§ze ágábaD sem voli

:l1,,?'+.1ir:l j'ji jif{#it-"i-"""úru,*#*k:t
:^d:,:1"q*y,, ""aagjábá . .'á ;;;Éd;'ő#t"T8e nlre, 86 haEva !

" ,§:_1_T.llt!rJ! ; Ja,ncsüa,n szinte neghúlt
:,#i "T:q:: 

sztveu togaata- J' iZ-i;ilfiH;:*t:
iíy j: "]ll3.:"tu . ",ipe"i ;ö ;Hi',"H:*H,'f;6v{ 9 co U,J Ue veúIe & c§an
ót magát §ujtotta, volna,. ,tttérezte, mit jelentheiett ez o
:,_:111::9il":.,€ a ket cowboynak,'aú& ;;;ffet; ;;tj
íygqg:r,,,+;az,etotiitei"isa;n;t";'ffi t#i"ffi [
f:_,"í-*9*}"9_"_",*ry.t;,ryn.i',fr tr"^Hffi ,f "iT
Ho}lir : :":i o,to"n.oaiiti ].'. ffiái,eri'fl"ii.lrT,l,
:Y,"*:í-*rrl.t="l+ ;öö' a"-§ö"ráö"',,1*]- uyugodta! lót§zott üsehi , &ffit,

§l



Fls
ffi,

ft,
Hi
Bl]

ffi

;I
F]

fi

F

fr

&fi
fr]

fr,

ffi
ü]l]

[]
&

ti

l

l#,
lt

it,,

íi,
lr'l

- P: l4t mi történi, hogyan eseti a ilolog ?_ Előadá.eun}nak ozi e íölöttébb érde}deszlió részét
ta|Án Mr. Dugan fogja Degtarta,ni !

Cbarüc _fölpillaotott. Panaszos, szégyen_kező gyerék-
szemét hoi Jimlo, hol Jancsira more§ztettc.

- Nagyon röstellem e dolgot. .. - kezdte, § lát_
§zott i§ rajla, hogy Töstelli. - Jobb, ha nem is beszélek
arról a levélróJ, amjvel bec§a,ptaü,. . .

, .Jobb . 
bizony. . . . Legíöljebb aruyit, hogy -roz§asziníi vojt ! - jegyezto meg Jim.

- Uraim, eüsmerem, ürrnepélyeseo kijelcotem, hogy
hülyo vagyok, agyabgyuJt vagioL, marha vagyok ! *

- Ne §értegesd a marhákat, cbarlie !

_ - Jól van, mouilhatsz allármit. Vigasztalan vagyok.
Eszembe se jutott, hogy Lelopcébe akaroak csalni. -Ki a
íel]e goDdolr volna ilyesmire ? ltt, cheyennPben ! NeD
mondom, odalenr Arizonában vagy tul a ha,táíon, Mexicó-
ban kétszer is meggondoltam Öho nindent. Jól van,
kilépek a sitátolba és köriilnézek, a szemem merc§ztgetem
a §ötét§égben, Azzal legördiilt a liiggöny.. . De -elóbb
még rlgy éreztem, hogy a washilgtoni eapitoüum lrupolája
& lcJemre e8ik és ugyanakkor egyszorre kiglnrllad a szemem
elótt valam€Dnyi csillagszóró rakéh, ámit a nemzeti
i.lrrnepkor el szoktak 8ütögetnj az Á]lamokban. A többirót
nem_t_udo},._ A napvilágot viüanlényuél látt&m meg újra,
a szállodán}ban. Eleinte azt hittem, bogy álmombian- le-
csavarták 

_a 
lejemet és ery hordót tettek a helyébe, ltgy

zligott és kongott . . .

-- Az ibe§§égtől ... - tette hozzó csöndesen Jim.
Tgcn, ilyen ezégyen ért ongeln, az arizonai fickót,

a mirl.n háj jal megkent öreg cow-bo;,,l. élemedet l, korom-
ban, illelem4ek huúonötödiÉ évébo; ! Ezt, a gy8,Iázatot
sem,]ri _sem mo§ha,tja, le, csak annak a gazeábernek o
vére, aki ozt a c§űságot tette velem.
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§zegény apámnak igá,za volt, c§ak éppen eüelejtette hozzá-
íúzni jóta,!ác§óhoz, hogy ha valaki nem akarja elveszieni
a péDzét, akkor .

- . . . a,kkor ae bLza hi.ilyéro ! - bódtilt bele Charüe
elk€§eredve.

- Nem. . . Á]<kor no olvasson rózsaszlnű leveleket !

__ - Törjön ki a nyavalya ! - üvöltött íel Charüe,
eüoledLezve bajáról.

Ezzel _aztáa a,z így el is-intéztetett. Jim nogyot
n€vetett, _hátbaveregetto cimboráját, míg aztán végtéro
&.kurla fickó Lépo is lassan_lassan balvány mosól5rra
búzódott. Jenc§i ezótlanu.l csodáJto óket. Aorrrit Áár
tudolt az amerüai jellemról, hogy az Újvilág fiai ncm
e8Dok két§égbe, Dem ve8ztü el e hitiüet e§ nem kóvel,nek
el óngyilkos8ágot, ha valami vórailan íolduieú 8,kór miüó§
vagyont is eg5rszene kicsavar a keziüból. Azt tartják,

,,. hogy ha egyszer vogyont o§ináü&tott az ember, másodizoi
v_agj ha kell, haamad.szor i8 sikefiilhot a dolog ! De most
először volt tanúja szemtól,szembe ennek a b6Íor, sohasem
csüggedÓ_ életíelfogásDak és megYaJlotta önmage elótt, ,

hogy ő bizorrv nem tudta voho ilven lótszólasos iöDlvert_
séggel elviselni a basooló váraíbn, lesujtó" csapást".,.
Mo§t_ta,Dult va.lamit é§ eltökélte, hogY megszlvle[ á leckéi.
. Kö.zben Jim _abbahagyta a nÖetóet] elkonolyodott
é§ úeglogta cbaTlie széles, rövidujjrt kozét.

- Elég legyen ebbö, Clrarlie. MindéD.kít érhot bal_
e§€t. Ami történt, meglörtént. Velem is megesbetett volrra.
,,Tgy volt megírva a ciüagokban'' - abogy"eg;rszer valami
tízcey.tes regényben olvas=iao.

- De a rarrchünk ?

- IIáí ranchiirr_k egTel6rc nem lesz. Sebai. Most leo-
alább be]ó{tsm, hogy iiolcs §zámítg&tás nem ér sokai. :

Mily_en szépen ' kieszeltük az egészei! Áztr4n egyszerro
püíí neki ! - ö§§zedűl a kártyivár...
6B

1
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- Mikor lÁtom vigzont az arüonai hegyekei ?
maga, elé Charlio.

- Hazamegyiink ? | Eaza2 '! ATizonába ? !

- Az ám, öleg lirl ! Eazamegyiin! ! Nem bánoú,
ben, vagy odilem a kornyéLbU rodeókon még

szer_epelai, de egyébként yi§szatéTúnk a régi fog-
amilo &z r§ten jókedvében teremtett

felvidult az arca :

azzal a kétezetkétszáz dollárra.l i§. Farmot bé-

- sz6lt Jip. és hangja, mintha kissé

B!tstay I Ja!fit lye!ésb€ eÁll (6)

- Hamarább, mint gondolqal !

- Mi . , . mit beszélsz ?
.- 

_Eu b_üony nem kezdek neki megint a pérvkupor-
rnak ! Elég volt a rodeo-cowboykodásból. Haza-

Jancsi elszomoroalott, Mi le§z az ó szép ábrándjából,
ly p3i."t közel jutott a megvalósuláshoz ? DÓ egy-

- X'irtk ! Most o,zlen móí nem úondhatjátoL, hogy
íogadjátok el a pónzemet ! Társulun_k, VÚaílií keá-

- Píuj ! - íaladt ki Cha,rlie leplezetlen undorral
Farmol ? Covboyollak. lovae ficl,ókna,k farmot ? Hogy
,ndóa,D_gyá§zkerete§ legyen a körmöm az alája ragaái
ltól ? Hogy hrágyát villó;zzak napestig ? Ho5ry ek'ével
da,ndozzam a jó öreg Föld_mamát ? Hogy krumplit,
öt, mi.fenét csaloga§s"-Í< Li a eárból ! KtiszŰ'Om szepen i

moldol, ha legalább lóhÁton lehetne kapálrri és
val ,ráDthatnáú ki a íötdből a sárgalépáó ! tr'ann !

- Jól van - mo§olygott ,Iancsi. -j Máit is kezdhe-
. Ti jól_ismeriíek az életet odalenn, majd kieszeltek
it. Es ha egyébre nem. bát arra jó lesz a pénz, hogy
ba§su!_k Alizoníba. Iliszen aügÉa marad| pénzeteL
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remegett volD&. bár leplezni igyekezett meghetott§óqáj
_ tudom. hogy jó szíwvel ajánlod fel a pénzedet. Mégsón
fogadhatju_k el . ..

- De hái akkor , , . el kell vá,lnu:ü ?

- Miéri ? Ha kedved van veliinlrtartani ! Mo§t iÁ,
hogy lüstbement e szép terv ? !

_ .- Veletek tartok, fiú}, jóban-ao§§zban ! De ha jó,
barótok akarunk lerrni, akkor a pónzemet úgy kell tekin-
tenet€k, mint a oagatokél, fu§zen, ha nem ismerlek mep
tileket, sobasem nyílt volna alkallrram arra, hogy s"e,i
legyek erre az txszcgre l

- Ne vitaiLozzul} hát annyit. Aprópénzben maíadr
Yagy betven egynébány dollárrrnk. Ila megszorulunk út-
közben, lrisegíthetsz benrriirüet. Megr,édtÜetj iü még a
kölcsönl. Te }zerencsés íickó vagy, Yuachie, szerenié!
hozol nekün} is.

, lhar]ie e]íelejtette, hogy íáj a koponyája, Felugrotü
és szilaj indián h&ditáncot lejt€tt.

- Megyünk haza ! ÁlüonÁba ! Eúlíú-pű- jiji_it !
De hjrre]err leüll, mert meglöttyeDi a feje es izedt es

íogta el.

- }Iikor indulu} ? - érdekiódött inrrrrár csőnde-
sebb hangon.

_ -- }libeJyt olyau íornában lpsztek, Yunehie meg té,
hogy úlrnkelietl,ek.
_ - Aúj engcm illel,, azt hj§zeno. bobapra kul,ya,
bajonr §c lesz ! jejenteíte Li JaEc§i.. Nelrem máI nine§ is §emmi bajom ! tóűtott&
Cbarüe. - Ha arról van szó, bogy bazamegyiirü a pusz-
tára, a }opoísóból i§ fölkehék ei'megoyerg'áhem aier a
8zent mihálylovát j, !- Lovon u/eun}, ? - kérdezte felcsiUanó szeúBel
Jancgi_ ,|

Jim elmosóiyodott :
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-.,Ugyro már l Osz szakállu]rk lerme, mirejutnán}. Eat-hétszáz méríöldr8ivan gzó t
déü
ús

ben íölerrlr6k & pénziin} javarészet Suhanc Lororn-büony bejóróam 
-én 

.p"lÚ"r" "Ú*, 6volságot lJ-amüor apám ha"lÁla'uán eünáJtam §ze.enc§ét
,r,d",.-3 -3" nem tenném, ha nem muszáj.

_ {]adjuk e lova,in}a,t ? - tudakolta 
"r"""fi rcp

Charlie.

- Nem maracl má§ hába. vesztjtü el
bToncokett, magunkkal vihettiü

de írv . - -lgy...
Chariie nigyon elkesefealett aTcoú vágott, Mint min-
igazi cowbo|, szeretie a lovát, gmel},nek §okat köszön-
1 
,,:.*9F"i elérb §ike.eiben. Jim sem vált meg szí-
a loválól, de józao e§zével belátta. h"gy ;;;;?Ű-

má§ként.

l D.e há_t mo§t a Todoo utón itt Cheyenaeben nemptunk sokat a, ]ovainkért !

- Nem is itt akarom eladli, Nem messze a várostól,
nyolc-ííz órányira lóháton, van Mr. McDorrne rn"nrja.

- y?gyaúztE, Jancsinak - az a lókereskeóó,
az az átkozott Dinamit is. A rodeo előtt ajánlatoí
nem akarom_o eladni a lovamat. Jóvérú, fiaÚl á at,a §zeme rajto. De 8ajnos, ki kell vinnün} at bozze,_ rll:r.:rt mál iegnap'estó hazament.
: _r:q9lább mégegyszei n}argalhaiok §zegény Dra_

- De bát bogyan tart§ak veletek, ba lóhátoD men-
? - kérdezte Janc§i.

_ - Megoldjuk ezt a kéídést is - íelelt Jjm. - IIrv
:9:: "tál olcsón lehet, lovat venrri " "a"á"U.", 

Urjá
,nk" va lami 

_ 
leégett covbo;,.t, aki olcsór, .egrraük'a

ól. _Nég t alán _lyere§éggel is tt ed}aiunk laj"ta:
- Nagy§zerű ! - örveídezett Jancsi. Ha cs;k-nvotc_

I[a nem
vo]rra a

a
r§
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l1z ót6ta íe, do lóra ezállhat cowboy-barátaival
Szinto m6r magát is félig cowbo;zna& érezte.

- oké ! - renalolkezett Jim, - Ea nem láj
trllsá,gosan a hátad, Yurrchie, mebetiink, lovat
Es ira úgy tetszü, megíelelő íőlszerelést is részedre,
persze c§ak & leg§ziik§ége§ebbet. Elvégre nem
örökké zarándok !

- Hip-hip-hulrá ! - tört ki a,z oltagadtatás Jancsi.
ból. Úgy érezte, hogy már nem is íáj a hát&. Sebté
íelöltözött és új baróta,ival együtt leúeüt reggelüni.
v6rta mrÁ,r, hogy átalaLulhassou cowboy-já * legaü
kiilsóleg.

De Charüe a,Icán idón}ént még elborult az
ség kifejezése. Ilirtelen el_elkomorodott és mintegy
ban beszélve dohogta :

, - Szégyen és gyalá,zq,i! Do csak keriiljön
a kezeú közé á,z & gazomber, aki vörös szakáll
brljik és rózsaszínú leveleket kii]döz ! Meg a ci
aki a §ötétból eózza fejbe ez embeTt ! Jobb leti
nem §zületniiü !



?'

]ancsí ótalakul

KO*now TAIÁ],TÁK LoyAT Jancsinak. Nem
cowboy kínália eladásra lovát: benevezett a roileóra,

veszett a benevezó díja. nem nyert, közben a többi
lnze is, elrte,oüt .fogadásohon, v€y kártyán és egyéb

)zásokb&n. Eró§, jóta,rtású loiat veitek száz 
-áol_

,leazen.,,1* áTon jutoí,tak bozzá. A megszolujt
ly ötven dollóréIt odaÁdta a nyerget é8 a szerszámot is.
Most Janc§i fölezereléeérc keriilt a sor. A magyar

legszívesebbou mindjárt a legpompásabb hoImit
a,, voüna ö8§zo, do Jim megmagyarázta neki, hogy

ozzal csal Devet8ége§sé teuré múáj,:
, - A túl§ágosatr kicsípett ückót a cowboyolr ..dllde''-

íicsriLrnak szokiák csú?olni ; csak egy iga;i. Lözi§mertiard - elsórangtl, minden szakirméret ben kjválóboy,- engedbel,i ireg magának, b;gy Iellűnó, &ága,
t-'nülái és fölszerelést hasináIjon.
, 
BetéItek eg-y_ nagy áruházba, áhol nyeregiől és patkó-

kezdve tá-rka kendóig és nagykarimáji kaiapig riinden
(14b,&tq vol!, a_mire e§ cou.bi'ynak sz-riJ<sóge 

' 
le'h et. Jim

üézkede{t és Jancsi elkezdto t&nulni a lecL-ét, bár suty-
ban íájt !eki, hogy nem vebet ma,gának 

"rüuto"r"tá"b&,rhaps-el_, élén_kszínú kockás irrgit, indián gyöngy-
:essel é}es_b6rmellényi, drága Stetsón-kalopot."fr,"o?k
bok vártak yevőre az üzleiben, do ami&oi megtudta



a,z ára.kat, kőnnyebben belenJrugodott §o!§óba. Egy igazdn
íínoú Stet§on-k&lap - amilyet Jim is viselt , harminc.
negyven dollárba keriilt ! Megelégedeti hát egy olc§ób
do JormáIa éppoly marcona kalappal, amelyért csak t
dollárt Lellel,L tüetnie és jóDak találta az egyszerú
viirö§ inget, amit Jim kiválasztott reszére, egy íeketo.
c§íko§ §ziiTke gyapjrtinggel egyútt, hogy,,váltani való"
is leg-yen. trIagassarlú, keskenyornl, alá,c§ony§záni bemo
c§izmá,l is vett, d€ egészen egyszeTűt, bár ez is hu§z dollár.
ját vitte el. Kerillt hozzé. egy pár nagytala,jú 8a,rka,nt}t
peÉze, minden ezüstdfuz nélkiil. Ilanem kendő dolgá}
rtár nem engedett és harsány sárka-kék minójrl
baldan rui+ a,I kátpól,oha Dagát a többi cifraságért,
lc keüett mondania,, lgy is ráment majdnem siáz r

a íelszerelé§re. Erósen Lacérkodott egf szép, dombodto-t
mintákkal dl§zes bór revolvertoktal és a hozzáva,ló töltény
öw€l, de Jim megnyugtaita, bogy ,,ezen az á
civilüált Yidéken" úg-y8em 8zabad fegyvert Yiselni.
majd ,,re.rrdes tájra" keriihek, be§zereáetik a
meg a tokot, büonJára akad alkalmi vétel. Jancsi
mondott le a toklól, de legalább pénzesövet akaú
roljli, hogy kétez€T doüáríát bütos he§en tudja.

- llinek az ? - intette le Jim. - ott van
,,hordozható bankja", - a bank megbu]<ott, a, ,
szívesen átengedjiü nekeil !

De ha nem vásáTolhatott is csupa ciíra holmit,
amikor szállóbeli szobájába,n átöltözött é8 megnézte ]

a lii.körben. nrelle bú§zkeségtől dagadozott. ]\,[inth&
mekkori áInai öl6ttek volna te§tet l Ime, ott áIIt a
§ógbrn, Iején nragasletejú, §zéle§. ível6 karimájú
cowboy_kalappal, nyaL,ában willogó színű selyemk<
§ötétvörős ingben, amely kjtfuő eiabósá!al karc§lí deTt
hoz símult; csizmájára-boruló, alul tenrrérnyi széle§en
ho,jtoti sötétkék ladr6gtran és maga,§Mrkú, §aTkan1



ban ! 
, 
N&gyon meg volt elégeilve magával. De lehe_is,Nylánk, arányJs,,,kj" :úü ;H#b;"";;;;-

ónak. tetszett, széles vállÁi do.b.",i -;ü;;;-';;gban Liemeltp A? i^-. - -^*_|--,,kiemelte az ing ; a remekszabású, testhezálÓmigo}arcmibbnaÉ,mutatta tlereúi'ls'k"ut"rr}"UU_
:^fj^íp9jél Csinos,,íéríias *"á; "d";;;&;?y;;;a tarka kendó

a kackiásan szemére hli-
hata,lmas kalap. rgaz,
nem a ruha teszi az

bert, de Jancsi méois
1érezie magát, minűa

:lték volna: új, egé-
úás ember nézett
ra, a lu]torból.

Annál jobban elszon-
dott, amüor meglátta
ié§zen beá]lító bará-

, Aiok ka,bátot htizta.k
iik fölé, tarka kendő sem
tott a, nyakukban. Jim
csára Jancsinak eló

ett §zednio útiz§ókiÁ-

- azt is az imént vát_
( - a, kabÁtját, é§ só-
jtva zsebreg;rűrte a nya-

leparancsolt ta,ika
nd6-remeket. Többi ..ci-
" hol-mijót, máT ami nem

be1,9 o.nyeregre Lötbetó útizsákba, bóröndjébe c§oma-&f||1$te Mr;.K9vels címére üevelandbe; ievelet is Irt
i"k::9l,:.,törtónteket,,;ú;;;"i;;;"#;;ff i;:
í ll"g*l_*"i1"":|,"*erikíst, őrizné áeg a cókmókjót,nem ír, hogy kiililje utána , ilgil;"dó ;;;:

]&cJi begrézte fugát a túk)tbi

}



_ __Lovaik íelnyergelve, a oyelegkáp& mögött e íelc§&tólt
l8zákoktal, készetr állLak a cowboy-kocsma korlátjánál.
Samidón lóra szálirak, Ja,rcsi úgy éiezte, mintha hadvezér
volna, aLi mos1, indu] el hódltó útjóra. Á kocsmában leb_
zselők kjjötlek, bogy- búcsrlt vegyinel< tóliü. Jancsiú mfu
mindnyájan ismertéL. hiszen pómpás loraglásával egy-
c§apá§ra nevezetes emberré lett Cheyenaeben.

- So long. íiri-k ! Vixzontlátásra ! - ilrtett a három
barót a kocsma el6tt áll6Lnalr

- Good luck (Gud lak : Jószerencsét !) - lengették
azok a kalapju}at.

Ázzal elindultak. Régi cowbov-hagyomány szerint a
kót legény sarkantyiba fapta loiat és'veszeit vágtíban
nyargalt tova. Jenc§i i§ követte e példái. Do ez az e]indú-
lás csak a látványoo hatás kedvéért történt. A város széle
felé visszaíogták lovaikai és c§önde§ebben kocogtak to,]
lább. Nem folt okuk §ietségre és elég nagy úl, áUt & háTom
ló elótt. Délnek veiték rttjuk"at és nem-sokáia máT a,z oíFzágút
poTái verték fel a, lópaták.

A lovaglás trem volt va,lami nagy ólvezet az uton,
SűIún jdttek_fitsnteL lají,a gépkoc§ü és az ezekben ülók
olykor meglepett kiváncsi§ággal bámultak a háTom lova§re;
errafeié, úgyiát§zik, már ritka 1átvány lehetett az ilyeBúi.]
Janc6j lova nyilván nem szerette sz autóLat, mert többnyfue
íjcán l(olva próbá lt az úL §zéléTe íarolni előliü. De Jancsi nem
engpdl e m a ld,an coskodn i, íá tudLa kény§zeríteni ez okaralál.

Pedig szokatlannak ialólta, a nyergcí meg a, kantár-
száTer i§. A nyeregben kénvelfies iilé§ e§ett, de furc§&
volt. hog1, lábát aüg bína abban a, belyzetben tartani,
s,hogyan odahaza 8, katona$ígnál tanulta és meg§zokta.
Látta, hogy a, két cowboy szinte egészen n\,.ujtoti lábbsl
lovagol a megle}retósen hosszrlra eTe§ztett kengyelben é§
o kengyelt egc§zen a tatpuk alá veszü. Odabáza meg-
szokla a kctrős szárat. dr itt osak egy pár kantárszfu
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a,z i§ f€szít6§rár. Szigorrl magyar lovassági tiszt
szabÁlyta,l&Dnak találta volna a két cowboy lovag_

t. Ilány&Yetien iiltek a nyeregben, kényelme§en, de
derékka,l, ö§ztiinö8en követték lovu} minden moz-

dulatát, mintha összenőitek volaa velük.
: Mo§t közelr6l megismerkedett & §zoí§zám minden
alLatré§zével. A nyoregnek elól is, hátul is magas kápája

; volt, § a,z elsó kápa közepén bórrel bevoni kampó meredt
}Í, az úgJmevezett ,,horn", vogyis §z&rv. A nyergetr nem
Yolt külön ielc§a,iolt, keskeny kongyelszíj, mint az európa,i
íyorgeken, hanom a kétoldalt lenyiLló nyeregtakaró foly-
tatódott széles, erő§ kengyelszíjban, amely a takaró bór-

,lapja aloit yisszehajtva volt a nyereg,yázához orősítve.
Á kengyeltartó szíj íélcsavalodással volt elhelyezve, úgy-
hogy a kcngyolek akkor ie csaknem mer6legesen álltak
ozét a ló oldalán, amüor még nem tetto beléjük a lábait.
Ez igen kénye]me8 megoldá§, álla,pítottá, meg Janc§i.

. Á kengyel maga nag,y, majdaem köralakrl pántból állt,
ez bárom ujjnyi széles volt és bőr bo totta. A bórlapokka1

, bodtoti nyeregtalp kétoldalán, elől é§ hátul, iöbb kettős
,§zíjdaTab csüngött le, ezek a málha, esetleg a puska stb.
íeleró§íté§ére azolgáltak; & hátsó málha,szijak tafbották
a kápa mögé kötözött ritüsákot, az úgyDevezett, ,,v,ar
bag'161 1". ;i- és Charüe nem viseliék chaps_üket, hanem
kere§ztbevetették magu} előtt a ,k6,pán. Az ó n}-ergükön,
jobbkéz felól az els6 kápa - a ,Jork" vagyis villa mel,
lett, szépen karüába tekert la§szóköiél i§ lógott, ke§keny
szíjjal odahurkolva. J.im nyorge poúpá§ dalab volt,
domboTított minták ilfuzltették é§ ezü§t pitykék c§illog-
tak rojta. Jancsi már hallotia - Charüetól, - hogy Jim

. a, remek, dTága nyelget egy hlres rodeón nyeúe, melt
aómelyiitt ilyen díjakat is túznek ki.

Ámüor éppen ti§zta volt &z tlt, § ogyideig nem zavar-
iák óket a tovaszógrrldó gépkocsü, a három fiatalember
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egJ,más meuett lovagolt. Közrevették J&nc§it és be§zél_
gettek.

- Úgy magvarázták, - moDdts Jim - hnow T""._
tonville elólt balra le kell térni az rltról 

"urn-i 
ái rO,ii"n,az visz McDonrrell tanváiához.

___ ; öl:but óra el6it'al.igha ériirrk oda - jpgyezte
meg UhaTlie. - Hol fogun_k éjszakÁzni ?
_ _ - Condolorú, McDorraell ad száUá§t éj§zakáIa,. Kü_lönben i§ Dyár van, elalha,tunk akáahol !

. - tgycs íickó az öreg. MiDdlq ös§ze§zed ecyoáTolyan gyalázato§ &iTkánJrt, mint Dilamit. Szép ltirziós§zekere§hetett, már a ]ovaivol meg a fogad'ásoi_kal.
, _ _ Pe bec§üleies ember. Bízom is'lenae,'logy ne;
{9sji }1las".1aU belpetiitket és tisziességes árai" J-;
lova,in]i,ért. Mert nemcsak vgd]ovekat vásáiol.
. ,- Kü]önben §incs §ztikség rá, hogy orrá.ra kössü

némrleg ziiált a[y9gi helyzottinkit ! - v;ictte oda Clrarüe.
. , 

}lljd, él LitalájoL valami büető történetet, miért akar-
Juk eledni a lovainkat.

, ,, ; [{{:" hájjal megLent íickó oz öreg. azon ugyan
balo§ le§z kilognod.

- Hát ami azt illeti, rajta,m se fog ki akárki !

- Ha cs&k nem kiild rózsa§zínú leiveler,.

. __ _!-: .Chnlü".nyofrtan el_baUgatott és magában mo- :

lyogva, nézte lován&k fülét.

- No, ne ereszd mindjárt brtnak a íejerl ! - neve-t"ll."{ {i., - Felejt§d el a dolgot ! XoiönUen nas'ietaralod löni, ha va.laki logközelebb megirrt rózsasiínú
Ievelet hoz nekeal. . .

. - Azt próbálja meg valaki l Percek alatt ólom-
méIgezésben fos elhún!,rü !

-. Es mi le-sz, ba í8rfias aTcéled lcegint el telál búvöIniegy páf boldogtalan leónvzót ?
Au.ii Charüe erro mo;dott, azt jobb elhalJgoinurü . . .

?8\



Á két legény ío$on évdilött egymással. Kiíogyha-
tatlanok volta,k ötletekben. De most egyenlótlen volt a
nemes pálviadal, mert a szomorú eú]ékű esemény nag,yon
elvette Charlie mókás kedvét. J,egalább egyelóre.

Janc§i e táist nézegette. Á tÁvolban büszko, hatalmas
iegyek emelték. maga§ba Bzeszélye§ osrlcsokkal, különös
íormákknl szaggatott ormaüat. De az rlt mentén, emedüg
a, §zem el]atott, minileníelé csak megnrúvett íöldek, tanyák
következtek. I{ejh, má§ Yilág volt itt úgy ha,rminc-negJrven
éyvel elóbb ! A}Jror még óriá§i legelókön lengeilezett a
kövér ,,bölény-fú" é§ az utas na,phosszat nyaTgalhatott,

, míg valami ranch-ta,rryához ért. Most már szöges drót-
Leíté§ek szabdaltók kisebb-nagyobb parcellátra a terü-
letei é§,a, sazalák Tord_autóba iiltek nveleg helyett.letei és,a gazclák Tord_autóba iiltek nyereg helyett.

Telt a,z 
-idó és a legények c§izmÁiát vékony §ziilke

|:E;á,zzal aorJla be a por, amit a mellettii-k elrobogó autók
' 1_r inr n_ ^ __- r^+l^_ Lj++_Ávertek iöl. De a por nem volt elviselheiellen, kitü]ró
múúton haladtak.

Jó délutánra hajlott, amikor kis váIo§ háztetóit pil,
laúiották meg maguk elótt, Négy magas keréLre épített,
kis íeke.to ládára emlékeztető koc§i íött szembe a városk&
íelól. úgynevezeti ,,truckboard" vagy röviden ,,buggy".
Idós, bÁrázdált képű íarmeíéle omber iilt a bakon é8

bajtott& &z eT6s, zömök lovat, Jim íölemelte kezét, a
íarúer lÉr§sított és amikor a legények mellé ért, megállí-
totte jármúvét.

- Eeuó, boy§ "! Mi ken ?

- Helló ! - kö§ztiút Jim, - Meg tualná mondani,
merte tell letérntbrlr, hogy Mr. MoDonncü tanyájához
juasunk ?

- Ott ni, rlgy íélmódöldayirs innen, & meüett a
gyepotla,-c§oport aellett íoldul el a diilórtt ! - mut&tt5
ostolÁval az iránJrt 8z öreg.

- Mcsgze Yan még a tanya, ? 
, 

,n
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- Nyargaüatnaü, még yagy ery órahosszai.
- §o8zonJiia !
Fölem€lt kézzel üdvözölték egjrmá§t, aztáD folvtattÁLaz urat. Amint az otszágúl,ról leí,ének, a áj -kezdeii

k€vé§bbé Teldezeti képel' mutatni, e, -erei'utui-ir]
1|9|9To1 ligetek §zególyezték, ávolabb patak hídÚ;ouDologtek á1,. VégTe íeltúnt a, t&nya egy kisebb lieet szél.Jrr.
, ...aTTt kozelebb értek, meglátták a ház mösiitt et.Ienuo Jokora gerenda,kaTámot i§. De a karámban ciak eglrló lézengett,

Á hlz_e.lé értek é8 Jim hangosan íclkiáltott:
- Helló !

Középkoni, teoyero8_1,a]pas as§zony lépett a tornácra.
- Mrs. McDonnell ? -

- Az vónóL. Mi kell, íirtk ?
- Mr. McDonaellt keressiü.

- Amott gyiin máT !

., ., 
leg}'ven-negJrvenöt év köri.ili, vílla§, l,agba§zaks,di

1:T_*!"1.1" egy pajta ajtaján. Amüor megláita o lova-soRar, 
{e_déJye§en vigyorogva emelte föl a "kezét 

l

^^_,: !:Iló, 
öreg íicLó !_ - Es a feleségébez íordulva

il:*r'."f{*r" ' - Tudod-e, ki ez ? Dcring Jim, a cowbo}_

. . , - §o, Mt aklor rázza le a port a c§izmáiáról ! -Drztatla barát§ágo§an az asszony. - 
-Meg 

magu} is, tiibbiekt
, , ,r-esz9t|te_k é8 a gazda vezPté§ével á kaTám íelé indu]_
1,1..i::"T\"r. McDorurell kjnyitotta " t""e- g"""nii_KapuJa!, a lovakat bevezették és lenverge|ték. Á:r""r".-ltcl meg a, §zer§zámot föira,Lták a taian'm"gas lroir;l9ó_nak tetejéTe. A lovakat szabadiukr,karámban. . a, oTe8ztelték a tága§

.__ -, q"j, Lon ! - kurjantott a gazda. - lásd el abroncokat !

Béresféie legéoy jött elő a pajtából. Gondjaira bíz-



a lovakat és lecsapkodva keszi;rúik}el a port ruiójuk-
a h6rom íiatalember a ház íelé igyekezett McDomollel.

- No, meggondolt& magá,t ? - íorduli Jim-hez a
.&. - c8inálunk izlet€i ?

- Gonilolom, igen - íelelt Jim. - Árizon6ba készü-
találtuk, nem érilemes a lovekat va§úton

* A uagybátyám ranchén odalonn van eg,y §eleg
lovam ! - vetetto oda, íélválból Charüe. -érdemes köIteni és bajlódni & száüiá§sel !

McDonagll összehrlzott, apró, éles §zenével íiirké,
nézett a kerekLépú fiokóra,.

- Igen ? Eát persze... n€m értlemea. Hát magái
Li érte ? Miért van bebugyolálva & koba,kja ?

- Mi ? Ja, hogy a íejem. .. Lee§tem a lépcsőn,

- tÍhtim, A whisky na,ryon c§uszamló§ ital. Szóval
viszik magukka1 e lovelat.

- Nem. Kiilöuben i§ a,n]lyit nyertünk ő§§ze mo§t i§
milón, hogy egy_két 1ó ido vagy oda, úem §zámít ne-

! Ra,Dchet veszünk valahol a hatÁr közelében !

A házhoz értek. Á gazdo bekiáltott a feleségének:

- Sally, öreg lány ! Tudsz vala,mi faloivalót adni
a liútnak ?

- Eogy a íenébe ao tudrrék ! - j€lent meg a mo-
a,8szonyBág az ajtóban. - Mosiljana,k csak meg,

nomsokóra abrakolunk l
A hóz _elótt kis padon bádogdézsa állt, Erellette vödöI
szappan. Yüarverb töriilköz6 is lógott a gerenda-

'o§zlopon. Á legények sorra kezeimostak. Azián Jim
: bemutatta Jaoc§it,

- MT, Nédz§i ! - lelkendezett a gazda. - Ni csak,
.meg se ismertem l Ebben a gúnyában ! Hej, Sally !

..Sa y ! Bújjál csak ki ! Tudod-e, ki ez ? Na ? Az a zalán-
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dok, aki megüte Dinamitot ! _Eiszen tudod, beszéltem
.óla!

- No, ezt_ mán megnézem magamnak ! - és a ter,, - .l\o, ezÍ_lDan megnézem magamnak ! - és a te!,mete8 aó8zooy,köl ényébe töriilgct ve vörös kezeit, Jancsielé ]épett, -'No l;ót Hát m'aga azr .Ki hjtte vóDa,:
_8.j§ még hozzá zarándok !

_, - Nem zarándok máI ! - jeleDtette kj Charüe.
-.L\evet i§ szeízetí: Eardriding Yujrchie 9, aqyg 1 a tá.-§unk: Együtt vesszü meg a raDchet !

1_i9 i.:::"ry:g t* kézzel *"ogaria Janc§i jobbját,
1§_|n!:," firi váút veregeite. Úff"" ;;;;;Ú;i'"il:
gedve vele.

;_9:kéú neT 1+1m, ha láthattem vóna azt"i,'alovaglást ! - mondta McDonnÁO. - O" o"* -"n"tt".l:*:l ,_1,"_u:rl uot 
"oii a -aoiog. e"tá; kt;;;;il;

*_9:9:]1: .1"h", hoglz akad ti*a, ;U *"glili . *'-dDinaeitot l
Mondja_ csak, McDonnell, hol van a vén be§iia ?__ - ]vronoJa c§ak. McL)onDell, bol van ,

I\em láítam a },arámban - ludakolta,Iim_
_ - Á gyerekek tevittok itatni a, pa,takhoz

i#Y#" (bokkoló) lóval együtt. 'Mindjórt

. Áz as_szony benrent a bózba és rövidesen hailaoi lehe_

,l:tt.a t.e|jé8 csörömpöló zaját. A íóríiak aaaig l.iiitek atorDác falépcsEére é§ cigarettát csalarlak, 
"a§yu;tottrt.- ,Jorulek, máI l - mutatott McDorrne -á ret íele,

.,, ,l '."§:.y"k 
íölpillantot[ak és majd lee§eit az

:i5] ":i vagy hét ló jölt a, patak íel6l,'lábu_k, orrrrk
::ír:.",1 :TJ'9!t Eármukon, csak rlgy szőrén, a McDon-
]l::_:*lád iri,bb nemzedéke ült : eeí vörö§h;jú, yidám,
r(cpu §uha,nc, a_másikon egy tízéves-iorma fiú, a harmo-orB.on_pedig - Dioamit hátrio ! _egy négyéves, szöszke,
iiuíók}épú kislány.

, - Mozogj mál, tJ luszh léjeg ! - k iltott e híre§

.i
-! ,;



a_ pöttön gyelek é§ nagyot húzott nyalt6ra egy íúzía.

Dinamit peüg éppen csak eg.y kicsit megrázta, e fejét
szép lassau, békésen cammogott tovább kön;}ú terhével.

- E .. . ez yolla az a pokolbeü §zömreteg ? ! -Cha ie.

u}at. Kacagtak, hogy majd o köDryük kicsordult,
S amikor nemsokára a gyerekek, most úár gyalogosan,
iatértek a toÍtráo elé, Jancsi karjába kapta á kic§i

:s8Jrt. ki§zPdeit a zsebéből egy §zép fényes alanyat é§
]ányka c§öpp meTkába nyomta :

- Nesze, Bessykém ! A tied ! úgy illik, hogy osz_

- Az hán - Iöhögötl a gazda o legény megrőkönyö_
o. - _tse8sy megiü ! Nem tlgy, mint a híres rodeo_

it olyan óvatosan szedte a láb6t, mintha egyetlen
i sen akama eltaposni. A megte§tesiilt jámborság
1 kislány peűg eré§esen iitögette oldalába opró
)len §arka,it.

- Gyú te öleg tehén !
A legények összenéztek - oztán ha,rsányan elaevelték

! Mert te vagy a legkiilönb lovas mindnyájun}

A lovasnenet elvonuli a ház el6bt a karám íclé,
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Az indiánok utolsó hósel

i

A rovexar 
"tszT'ssÉGEs 

Á_RoN eladták. Mc,]
Donnell ugyan keresztiillátott rají,u_k és tudta, ho;;é;-,
§zűkében varlnak, de nem élL yi§sza belwetükkel. Á'..;énz,:üir'' tartalma tebái némileg meggyúpodott. ,lim'izán-;
ban ,Degtartotta é§ EagávaI vitte ért€kes, ciJra Dyergót -egyelore Dég nem tudott megválni ottól.

Jan.§i é§ két barátja voiatra száüott; McDorrnell:
elvitte óket Locsin a legközelebbi állomásig, i

Jancsi szakadatlanul az elsuhanó táikipet bámrrlh.!
nom tudott betehi a nézelődéssel. Hoeyióne'! A Nlelga,tj
nag},multrl földjén járta,k és rrindeo Jolvó, váro" "va?u,i
begywidék nevéhez a mult cmlékei íűz&inek. Amüor"á l
vonat átdüböIgött a, Déü Platte_folyó htdján, Jim meg.jjegyezle: l
.,, - ,E,,, "i+9_k.*p 

volt ilyeT békés úgy ,,"gyo"n-;j

ezen a vidéken. Apám soLsior mesé]t neLem 
"r"Lól *

én iátoti. szájjal hallgatlam históriáit. Az örcg - ak_lror
persze még íiaral volt - .mint §couí (ejt§d : szkJut), vagyis
btr!,rvó és nyoEkulató, Ezolgó'l! az egyik eródben, íán
84



Wyomilgban, a Tekete_hegyek közt, mielőtt oregonba
p3li_ l9h, jószÁgot tenyé§zieni. Személyesen ismerte

Biká,t is...
_- üló B_üa ! Bdttillg Bu,! A sziút legnagyobb

vezére, az iníliáD §zabadsághalo ui,ol§ó nagy nOsÓ-t -lelke§edett Jancsi. - §okat olvastarn azokróT az idókről,
ilo nem ismerem Tészlet€sen Üló Bika történetét . . .

- Gyalázatos história az, - cle nem üIő Bikár& és
inüánokra nézve, hanem mireánk, amerikai {ehérekre. , .

- § ezt te így nyi]tan beismered ?

- Tefúé§zetesen ! Elhüeted, az igazi n;,rrgatiak
, több§ég€ rlgy gondolkozik, mint én. Apáin}, nagy-

ilpáink maguk i§ §oLat harcoltak az indiánokkal, de vatá"
öröLölték emek a földnek é§ ósi lakóinak, az in-

oknak a szel]emét. ,, Mi becsiiJjük az indiánl, kiiJö-
n pedig a régi, igazi indiánt. aki még talpig fédi,

,y barcos volt és in-kább meghalt, semmint Íöladja
lenségét ! Kiilönben ma mái a Úivaíülos amerika,i

gá§ is bevaüa, ,hogy anaakiilején §zégyenlete§en bán-
a vöIö§ emberrel. . .

- Mondd el Üló Büa történetét, Jiú !
- }J.át, az év§zámoka,t bajo§a,n tud!ám pontosan fel-
.rri, Do annft tudok, hogy a mult §záz;d hetvene§-

,nyolcvanas éveiLcn történteki áolgok, amelyekóI apám
aúnJit mesélt nekem, a kis Lölyökn-ek.' Apáni a h"tulnes
évek }özepeiáján yett ré§zt a harcokban] ak}or is még
c§ak húsz éves íorma lehetett. A d.akoták - ez a szirli
oredeti neve - több eró§ töízsben éltek a !'ekete_hegyek

y__ék91, Déri Dakota-áüamban éo Wyorningban. 
'Az

amerikai kormányzat abban az idóben mináent eúövetett,
&ogy az inüánokat rezervációkra - fenntartott, körii]-
hata,rolt területekie - §zoít§a. Ennek legbiztosabb e§z-
iköze s,z volt, hogy a bólényt kiirtsá,k, A-z inclián, első-
.rorban a préri-üdék inüánjá, á bölényből éli. Hrisa táp-

Battay| Jancsl rye;bo 9,ón (0) B5
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IáIékuI szolgáIt neki. b'óréból készíteltc §ótT&it, Té§zbel
Tubázatát, is i a meg§z6r'toit, fiistölt. íelaprózott bölény
húsból pedig tóli ,,konzervet" csináltak, a, bfues pemmíLánt
ezt bogyókkal és bölényzsírral keverve g"yömö§zölték i(
keményen a ti§ztára mo§ott bölénybélbe.

olyg,Bmi lehetett, mint a mi magyer Bzalá,úink

- veiette közbe Janc§i.

- Nem tudorn, ile bizonyos, hogy az indiánok jóva
e]6bb {eltaláIták a }uza,mosan eltartható húskonzervot
mint mi feh&ek ! Dgyszóval, a íehérek olyan e§zeve§zet]
módon pusziították a bölényt, hogy az il:diánok meg
élhe| é§e évróI.éwp ncbezebb lett.,.

- Igen, - jegyezte nreg Jancsi - a ltjlea Bu|taü
BilI maga i§ több ezer böténl ejtett el, iudom, irurer
nyerte a nevét is: Bólény Bill ! Ki§ gyerek voltam
amikor Buffalo Bill nálun} járt. Magyarországon töbl
városbs,n is íeJlépett oz ő híTeB vadn},ugaii csopoújával
Csodá§ látiányo§§ág volt ! Soha,§e íelejtem e] az öTe]

Bu{íalo Billt, amint lobogó ezüstíehér hajával, íehé
bajuszával és kecskeszakállával, maga§, §zála§ termeté
vel, széleskarimájíl kalappal a íején, rojtos szarvasbó
zubbonyban, íehér szarva§bór nadrágban és magasszár
csizmában benyalgalt a poronalra. Lehetett már vag
hatvan esztendós, de úgy ülie ponpás arab paripájá
nintha trúsz éves lett volna ! Száz meg azáz inilián, me
egy sereg cowboy volt ve]e... Akkor láttam előszt
iga,zi indiánt, cowboyt és vad-lovaglá§t . . . azóta, sel
hagyoit többé n;rugodni a vógy, hogy egyszer eljussa
ide, N},ugatTa . . .

- Hát igaz, ami igaz, Bűíalo Bill remek lickó voL
de azétt az ó lelkót is sok bűrr terheli. . . Tiatal korába
eglke volt a nagy böIén3lusztítóknak, bár t&gaaüate,
1an, hogy később a legyózőht inüánok ószinte barÁijána
és párifogójának bizonyrlt, De hadd folytatom a histórótl

d;.
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lü Bariad l" A dakotak íel voltak háboTodya & hits
*i"ii,'eúo" már ülő Büa volt az igazi lezériü,

""r,'i i"gr"-gv"nt beíolyása, Pedig ü6 Büa

""- is űlt'"íónöh. banem esak varázsló, ú

---"ai"ta" ember". De hi§zcn látták a dakoták,
nem esv fónökiik, úint példáut Vörö§ Felhő, bea,dia

kát a"iehéreknek... Üa sü,a oagy§zeTú ember

Zömök, izmo6 íéríi, eróteljes, széles arccal, komor, bt
t"t irrt"tt"t. Igazi teüvér inüán. Nem ismert megalkrr
Riviile més'néhánv kjváló vezére volt a dakc
legelső köziiü Esziuesze|t Ló, a íialal badjJónök,

Einve de furcsa név. ,.
O'nl"an nyerte, hogy egy nagy baditáncvlÚdu l'Jrr!r, !U6J l6J rl.5J

ral, amikor a fi;ts,l főnök a, Áor élén járta,táncáLt,
szúe csak odaTúgtatott a lova és tálco8 topoTzéko

"á"aárái.'*" 
iogtito. e-' indiáDoL közt Ázokás, bory

ai embereket vala,nilyen íeltűnő, jelentékeny esemenJÉE
vasv letlfóI nevezzéi el. Ta,sunke Vilko - E§zeve§zett

Lól-vagv Eszelős Ló - tgy mondják dakota, Dyelvenl
Ez a násvszívű. lelkes hós íogadalmat tett, hogy mmder

"*:et. "Ei"" 
életót népe íel"zibaditására szenteü,, N.em_i{

""i'i "i.ri ".t" ""..,'iél" 
mulatozásban. még cso,k íele§é,

se1, §eEr vetl magána,k, hogy a családi kötelék se térít,ss

3l fosadalmától. Ápám ismárte. Azt mondja, íekete szonö

rtgy iobogott, minf a tüztáng, Űgy élt, oint, va,]ami szet,

zeGs, E ngesztelh et et len gyrilölei izzott a 8zivében nop6

megrontóivsl szemben.- 
- Bámulatos embeT lehelett..,

lsazi inüán é8 igazi férfi !olt, - bóüntort el;

ism.róen-Jjm. De gyeriink tovább, Mondottam, bogí

i"_"",r'i.".""ir"" Üieii u" - ", 
a beLvene§ évek közepd

iaIa.i i,;r.tit - és a dakoták éhenpuszl,ulta,k vob& í
Liic]öll rezerváción. Üló Büa tebát a, Fekete-begy_ekbl

vezette népét. oit Dlég Yolr vad. óz, é§ §zarva,§téle Dove&



bébezett indüinok élolmet, szerezhetlek. Ám cLkor alljlánlnat,.amelyet azok a lelkiismerel,len kúíár; ;e:
lT:Itik.', *jli9et.te, hogy a töIz§Pknek 

"iu",,- 
mliiü€ kijFlött, teri.iler.", 

" 
i,jat , Úiáom - igon Tö\.id -,noon t,ul a lezerváción kívii.l találnak, azt,mint lázadótm€gölbeti. Á Fekete-hegye},benladászó aakoúk

":1L1:*.1" 5n 1eheiÓl err6l a rendeletről, scmhogy azt.é.teriiletet 
"egl"g "lr"iiek táű;i;tdil:

"_^:,_1._i"itil !"i, i", e[ vol1, 8zánvs, a végsókig. A da_loppantul el voltak kcseredve. Josgui: ilJ-o1g;temindeniüből, megcsalták óket, a"kormánv- ner-a, 8zeTzoclé§eket. s az indiánok tisztábaD- volt;i<
,nogy ,na vl§8zatémek a rezervócióra, ez biztos

**'1i;l, jtlffll*:#í"*3J:-i'údí,.".:;;
; Pgu-.u" t",."-.vorr,n .eu]iu"onló helyzetben !

i*,,u",_-, ,Tr,,.:3gt"rok nagyon meg tudjuk érteni az
|i*.'.í*""l"."""r"rí-r?##t"X**-t

;:":l*r^1 P.3"^ inüánokboq a, harc é§ a bo§§zil
ffi '*::Y*': *1P_ 

s *i;;".iöilHi"."' nffi i""1erryek, 
_amctyek.íetaJaia-;ffi # ;frffii, Tiff;í]

f"*:-xr.,frii"?:::11"i.1",ye"i9"1,"",#fi 1ö#.
§.**,1*:n td"jé;-i;;;;í #:# i,l-ffi

;:::",*."1"T1 - ei ., Jr-],iüö i"i#ti ;iiH1;
3,*3Tyi_:*:T, ;,'uj#fi ;i,li,i}iT;#Ll,ift sem kímélve !

E, ;"19"rj:X'",' 
ücső íehér civüzeció ! - fakadt ki

,- Civilüáció !? Eahaho !-neveével _megvetóen r"g"irű". ' 
- ur! ct,ett gÚ,'Yosan Jim,

- 1y,lr történt oztán ?

- Most nráf o daLotáL, senq tétováztak tovább,
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Csatla,koztak hozzájuk a cheyenne (ejtsd: aá,jenn) liins
egyes csoportjai is; ezek szintén e íohérok elól menekiil-
tek, miután több íalujukat ugyanú5r kiiatották a ketonei
c§apatok, eint & dakota telűleten. Eszoveszett Ló á,[t
az indián had éléré. vóretl&n gyorsasággal jelent meg &
lova§ inűán§ereg a Nagy§zarv (Bighorn) íolyó vidékén.
Dkkor már nyár voli, 1876, - ozt az onlékezete§ iláturnot]
nem felejteitcE el, c'u§ter tábomoL, az alig barminc éves
íiatal vezér azon o vidéken vonult íel lovasdandárá
selegét két csoportra osztotta, az egyiknek Reno
áIlt az élén. Így közeütettek a da,kotáknak több kj
hosszúra elnJ^rlt hatalnas ábora lelé. Meg akarták
ókot. Custcr az egyik végén akarta, megtáma,dri a tá
Reno a másikon; jókora távolságra voltak
C§a,khogy etelejtették, hogy mo§t nem védtelen, mi
sejtó laluval van ilolguk ! Eszeve§zeit Ló volt olyan
hadyezér, mint ók ! Áz elórenyomuló csapatok
csak §zembetaláltók úagnkat az előyágbató, vijjogó,
kiá]tásukat üvöltó eastollas harcosokkal. Jipijiű !
jipijüi ! - hangzoti mindeúíelől é§ Cu§ter á
dandára megtorpant az indiánok vad lov&§Iohams,
Á tábornok a,rra sáúitott, hogy közben Reno
kiilönítménye ms,jd hátba,táúadja az inüánokat,
E§zeve§zett Ló k6mei pontó§a,n i§úerték a csapatok
dulateit: Renót egyidejúleg támadták meg az indié
a mósü oldalon és az őrnagy íemhogy eegítliétte v
Custert, honem boldog volt, hogy gyors yiBaz&von
nagynehezen kibontakozhatott az indiá,nok gyűrűjé
cu§tert kiilönösen gf,úlölték az irrdiánok, hiszen ó voli
aki az ,,átkos §árga ércet", az aranyat fölfedezto
bőzt, ezzel táltlk z.ú.űtva a kincsre éhes kalandorok
Yész hadátrs okoi adott 9,rla,, hogy a kormány elvegyo
indiánoknak szerzódéseel bizio§ított, odáig peT§ze
ielennek taTtott teriilotet. Eszeve§zett ],ó mindeD eIoj

90
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:r hogy az inűánok hajnalban szokta,k támadni VáTta e
véiső pcrcet, mirrdenre el§zánlan, keményen, embereivel
eg_iitr, Egyk-másü hírvivóje megkísérelte Leresztül§ur-
ránni az indiánok gyúrűjén, ite süertetenül. Istentól,
embertól elhagyatva várták a vége!...

- ís aztán?.,.
- }Iojnolban csakugyan bekövetkezett az utolsó

támadás. Az indiánok 6lő yarga,ltak a terepmélyedésekből
és régi szokásuk szerint, nagy körben vágtattak a kis domb
körúl, §zünetleniil lövöldözve, nyilazva a meg{ogya,tko-
zott katonaságla. Közíiliü is sokan íűbe Laraptak, de az
indiánok - különösen a sziriik mesterei voltak az ilyen
harcnak. Lovu]< o1dalára ereszkedtek, csak íélkarjukkal éo

féllÁbukkal ragadva lovukhoz és a vágtató paripák nyaka
alól tüzeltek ; a íeléjiit< süvöltő golyók legíöljebb a lovakat
találhatták el. Így keringett ez a,z őrületes, vágtató for-
gatag a J<is domb köfiil. A katonák soraiból mind keve,
sebb és kevesebb íeglver szólt bele a csatazajba. A halot-
iak és a még e]szántan küzdők körének középen felegye-
ne§edve állt a fiaial Custer tábornok. I{íres, hosszrl, arany-
szőke haja lobogott & szélben, kezében szakada,tlanu]
ugatott a hailövetű revolver, c§s,k pillanatolrra haflgatott
ei amikor újra kelleit töltenie a Colt.pisztolyt. Az iodá-
nok azol)ban nem tüzeltek őreá. e nyilak is ldkeriilték. Í§
Custer megéItette, miért kímélik: el akarják fogni, hogy
túsz leeryen a Lczüben, mert &kior tö,bb sikerrel tárgyal-
llatnak m8jd a béke ícltételeiről ! Am az élei vágyát
legyőzto bcrrne a katona kötelességtudá§a : elhatározta,,
hogy meghiúsítja az ellenség tervét, s ezzel elrogadja az
indiánoktól a győzelem minden eredményét. AmüoT
emberei már mind egy szálig elhul]ottak köriilötte s a
diadalítta§ vöIö§ haTcosok vijjogva zárták köriil, utolsó
golyóját a maga halántékáb9, röPítette,..

- Ember volt a talpán , . .

a,

j
-§
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le1 a harcot, hanem utolsó csöpp véíiikig küzalonek
elayomó ellen. ú'gy is iettek. !Bó az ATcb&n müam
elesetí, Amerikai ló pedig nagy túler6 ellen harcol
lelie halálát, vitézeinek élén. Nemsokdra már csa,k
veszel,t j-ó egymagá,ban íol},iatta ez ellenállási,
harcosával. }lár belátta, hogy küzdelme hiábavaló. §
a lehérek ezt a nagy hó§t, a,kit íegyverre1 nem birtak
törni, c§alaíinis,§ággal ejte,tték tórbe. ahitették
hogy ti§zteB§ége§ egy€§séget kötnek majil népével, s
tekk€l úv€tték, hogy jószándékát bizonftandó, segí
eló a békés megegyezést azzal, hogy íöladja az eü
állást és megjelenü ez.., ö.dög virye, nem jut
a nevo. , . az egyik eródben. T,lzeveBzeí,t Ló, balgán,
még egyszet hilt a íehétekrck... .Elment az etődbei,
miután menlevelei ka,pott a parenc§nokiól, hogy nem
esü bÁntódása. Ám alighory megérkezett, láncra akaftÁk
verni. Tiltakozott, &éséhez qrúlt, - eTIe hátuhól szuroD}
lyal lerJöíték a katonák. Ez 7ett a vége a dakoták utol§ó
nagy hadvezérének...

- Gya,lázat !

- Cgy ".n. 
Egy§zer többek közt egy érdcke§,köny,

vet o1vasiám, - iriaoa, mint ,,rodeo-cowbo5mak" volt;
idóm i]ve§mi.ro - valami nó írl,a, a, úevét elíPlejleti€m,
de kiváló !örténelmi mű volt. Az ioüánok és az unió
küzdelrneiról §zólt, amüek a mult században zajlottak
1e, Es ezi a, címot aalt& művének: ,,A Becstelenség Szó,
z&da" . . .

- Azért elismerésre méltó, - iegyezte meg Jancsi -
hogy ti amerüa,iak legalább így uúlag beismcritek az

elkövetett hibd,kat és búnöket,,. Európában nem egy

nemzet lan. amelyü §obasem lenrre hajlandó ilyesmire !

De mon.ld, mi r,öáént aztán Üő Bikí,val'! Ri§zpn tulaj-
ilonkéDDen róla akartál mesélni.

- 
'Üto n*" seB kefiiüelte ki a, végzetet. amely
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§oTolta íel a §zömyí sérelmeket, amelyék Dépét érték,
szeBréTe vetetie a íehéTeknek minden búniüet é§ végiil
kijelonieite, hogy csak testvéreiaek kedvé&t hajlandó
megtenni a, húségnyileikozatot. Merev, mozilulatlan, ki",
íejezéstelen arccal mondta ol e nyilatkozat §zavaii, &ztá[

íogadalmát. Visszovonult egy kis tanyára, ott élt íiaival

keselúen kiíakadt: ,,Nincsen többé inüán - én vagyok
az utolsó igaz indián . . ."

- É§ mi lett & vése ?

- tIő Bika ,"-""] 
"gy.oe" 

lélek volt, megtarlotta

és néhány bíí, egykori harcosával, Ebben a,z idóbén kötött
barátságor BuIfaIo Billel, aki akkor mór mindíg az indiánok
páTljól fogta és sok&t tett sorsu]< enyhíÉ§éért, Üló Büa
egy§zer el is indult 'Washingtonba, hogy §z€mélyeseD
mondja el a ,.Nagy Fehér Atyánakn, : az Eg}esiilt !
Allamok Plnökének - hogyan bániak el ,.vörös fjs,ivaJ", j
mert bö}cseségé],en megéTtctte. hogy a, központi kormány- :'i
zat § az clnök bizonyára Levé§§ó i§merte az igazi helvze_ !
let. téve§pn tájékoztatl,ák ókei és beteketítették elówük 'á

8,z indiánokat. be ez a zarándokútja, mell.re népeérr váI- i
l9,Ikozolt. újabb szégyeníoltjává váli & Iehér jellemnek. {
Egy élelmes válJalkozó, kibasználva azL, hogY Üó Büa {
nem ért angolul. elbiieite vele, hogy ő az elnök megbizottje .1

ós majd egyenesen elvezeti a .,Nagy Fehér AtYáboz". j
De nem ezt tette, ha,nenr az útbaesó városokban színház- ._!

termel bérelt es tcuéptFtte Üő Bikát, hangos hírveréssel '
c§alogatva a Liváncsiakat, bogy ,.Itl látható fIIő Bika, ',

a véres é§ sJtét vörös gazembeI, aki kegyetleniil lemészó- i
rolla custer tábornokot :" Üő Büa telies fónöki díszében '
jelent meg a szinpadon és a váILalkozó íelszólítására ünne-
pélyes beszédet mondott, amelyben az inüónok keserveit 'j

ismeTíelle és az ameri]<ai nép igazságéTzeiéhez foIya,mo_ '

dott olvoslásérl. Az élelmes c§aIó peftze a dakota nyelven
taltoit be§zódet rlgy íorűtotta le angoira, hogy abból ]



,Cu§tor tábornok,,lemészárlásó,rrak'' vérlagya§ztó története
;keTekedett ki, s amikor a haügatóság düibs ordítozásban

iezte ki éTzé§eit. ezt úgy magyaúzía Üó Bikának, hogy
fehérek íel vannak háboTodvo, az inüánokat ért sérói-

nek íölött ! .. . Jjja, pajiás, - tette bozzá legyintve Jim
- Amerika az üzleti §zcllem országa, !

- HáIa l§tenneL. hogy itt N5rugaton ez a szellcm
.n9p vert még erós gyökei'Óket I -j sBnajtott íel Jancsi,otit az elbeszélés tózvetlen hangja § & szomorú mult
eseméuyei mélyen megrenüteitekJ

- §zerencséro ai egyik városban jelen volt az el6-
egy mÁr iskolázott dakota, a fónáki családból szár-

t Állhatatos Medve, aki azón igyekezett, hogy meg-
ulja mindazt, amit a íehérek tuaiál Ez tenaBároaá

tta az aljas komédiát ée íeltárta t]lő Büa előit, milyen
úztek belőle. A kitúnó vállalkozó persze idejéLen

helyezte magát . . . ülő Bika malységes undor_
és_ keserűséggel tért 

'issza 
tanyájára, - vegieg elment

.keilve _ 
attól, hogy & lehérek jóbL érzéséhez" p'róbáljoDdni... Visszavonu]ían, szomoru emlékeibe ie-

ve élt szegénye§ ottbonában. Egyedii] Bufíalo
_ 
bízott még, aki csakugyan büiéges barótnaL

lt.,_. - Úgy tudom, nóhóny hórrapig lísérte is Brrfíalo
Bil]t, amikor ez ocgszerve}té .-Vartnuroal i .§nnórtiÁ,t,..:örll__,_ amüor ez,lneggzeííeztÉ,,Vadn5zugati csoportját''

, {s elóször utazia be ezzel Amerikát . ] . 
"ot.v-asún e;ől

, Y ,PT*:ió.lY*bel, amelyet annakidejéu odabaza a
, Bűfalo Bilt-elóailásokon áru§ítoiiak óe édesapám megwett,
. _ _ .-: Úgy va,n, vele tartott egy ialeig, trilaa U"'*nt a
iíehérek, lilyenek is az igazi naiánot, Jt*rOt c§ak rém-
töItéDetekeí, haUottá,k a iag;,.városokban . . . No, de ball-
gass íde. már nem gok van bátra a töIténetböl.

- lesletl ! Rendklviil érdekel a dolog.

- 1890-ben az indiánok egyik n5rugati csoportjában



kiilönö8 mozgalom ütötte íel a íejét. Egy vak}úvó i]1diáa
azt kezdte hiirdetni, trogy Jézu§ KJi8ztU§ újra eljön, de
ezúttal az indiánok közé-.- hogy felezabaűtsa é§ m€gvált§a
óket szenvedéseütől. Á íéligineitüg már keresztény, de 

1

lélekben még az ósi szellemhitben éIó vijrösek tgy !gg:9- ilelekDen l1leq az oal azele ltuLDeU
íák eú a s;ózaIoI, mint a Liszi-k]<&dt föld az e§ót. Vallá,
sos elragadtaiá,srüaan n&gy,,§zel]ebtáncotat".renileztek, j
-"uu"" Töldör, szólt.k a dőbok és az inüánok éj§zakákon
át járták a titokzatos táncot. Tijbb,se kel]€tt_az iniliánok
megröezölt. Iégi ellenségPi[ek ! Elhíreszrelték, hogy az
iniián;k i§mét- lázadá§r; ké§ziihek és hadiráncoka,l jár-
nak, - s az egész mozgalom mögött Ülő Büa áü, ő a

íelbujtó. §z p"iu"" ,r"- íólt _igez, ? §ze.llemtánc n,,,m i§

""or, 
. oidék"io to*bolt, a,hol Ülő Büa, lakott, De iilüg}-re

volt sziikség, melt a íöIdrablók el a,karták tenni láb_ alól
Ülő Bikát,'a,ki éló vád volt szemiüben. Es rossz lelki_
iunl""*t*Ú"r, talán csakugyan tartottak attól, hogy -Üló

Bika még egyszer ellenállisra tiizelhetné az inűánokat,
T,lég az Áozáá, hogy az együ közel! erőd _indián,rondőr,
sógé-nek parancsno"Üa. büinyos Mclaugblin nevú aljas

"sirkefogó 
(itt Jim meg§etőiD kiköp_ött. a, Ya§úti koc§i

aUtakánj, {el akarta hásznóLri az a,lk&Imat, hogy régi
ellenségét hatalmába ejt§e. E]íogató parancsot kórt a

korúii;wól üő Bika ;Uen, el}ir--etve. hogy ez szitja a

"z"llemiánc ,,lázadó" mozgalmát. De BuJIeto Bilt _-
isazi nevén codv ezredes --|udomá§t, szerzett a, hecstelpí
t"eryról és ozonűl a legközelebbi fóparancsnoksághoz sie-
jeti, íeltárta a helyzetót és hogy Mclaughlinr !ele!őz?e:

""iui"tr, "ttos*a 
pa'ranesot kért] bogy enoek sogítsegével ő

maqa értesíise Üo sikat és lál,§zólag let&rlózidtva baTát-
]l^r-.-r!-L^.:"t.^-li_.+ját;biztos helYTe vigye, ebol Ba,jd t;sztázha,tják az úgyot

§ajnoe. elkfseit. _}T"Larrghlin, ez a penetráns gazember

-l*rd",".'Áz inaiír,-"ádórseg lovalsai egy esle köriil-
setieU. üó Büa tan5áját és parancsnokuk - maga io
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vonat sebesen robogott dél íelé, Nyugat {elől a_ Sziklás, f,
hesvsée elnvllló tömege §ötétlett, de az ellen|rező oldalon §
.,lu'Éor"sík. pusztaie eá] teTiilet tűnt eló a hallok mögü, fl
trúr úi-M"ijco áilam-közepetájáD haladt a vonat, Jim, ,fl
akj iól Lmerte a Nyuga,t ]egrirbb iáját, § a me|]ctt eszesebb, {
§öl;lvasottabb is'volt, mint chaTlio, mindíg kéBz§égesen g
§zoleált maqYarázatokl,al. Látta. hogy Janc§i mohó éTdek, á
lödé"ssel. vaÍÓságos izgalommal fogadja közlésejt, Az ut,olsó fi
1""6ggk9csi hái§ó, nyitott iornácán, aa úg]mevezett ,,ki, !
látón" átltak. Jólesci' a §zágu]dá§vert€ fTi§§ §zél, mert {
usvancsak me]eg volt. Jim a iávoü sík§ág íelé mutatott: §"" 

- Ide csa"k a barátságosabb szegélye lát§zik. de ,!
annak a sikságnak o belseje nim valani baTát§ágo§ vidé}. !
Ma már nem olyan veszedelmes, hi§zen va§útvonalak j§ §
kerpsztüszelik. de pár évtizeddel ezelói t mindenki resz, fl
kFtett tóle. Az ott ibíIhedt sla kell, Pllrill,s. vagy spanyolo- §
sa,n L|ano Estarado ! (Ejisd: §ztllcrd Plétuz. Iljann 's
Eszlaká,dó. trlrg;larul ,,Kicövekelt §&§ág".) &

- ó, arrói FoLat olya§larn már ! fl
- Meg kcll adli. a jó öreg ,.Kicövekelt.§íkság" rá f

is szolsált o blrére, IstPnverte pu§ztaaág, §zúes, kopar §
talaiári úsv §üt le a nap, mint aho§s a gyPhenna riize §
fogii. egaXi Charüet, ha aJd egyszei litiiri , *a,*' 

§



firygfu;#{ttfi}b##",#,,:T$Jl
Jim íóiytóta :

,*"ulo;:rj ff!"f$_s_ry1 ren:_ú..1alqni az egész órási

lfff##,! píi#;:-*.**,ffi
hlfl:rif i"ö!;""{#:"J,tr:3{,Í#ír

ídi"tili'#"_*-:*JT,a""jii;T"H'J;:il*fi
##á:l-:'*_ry**ö:tqiil;,"i,i|,-,t-"iry;T#ri
,?1Tlii'i;gl:-'::,1_.:"*,ul;döiffi o- já";T3#

ilP1-"iiryru";6"t*$"k;':::;fi r**"#-"L#{13T#§;íth*fl.,,,§;,1:,*§Jf,

-;}Hii:{il"i!*i*;i;941x";x1lx";
}i##i,§ll,:+l,-t"'.ry,*,tlt?§,lt?,fi:""?ij.
$"1,:Tá#,",*'*t"rrru;n*y;i;#!*
n'fiy_,T,ltiö;xll.,uí{f,i};,;,::it"Tj?;

iT,?"'f ,"fiTJ;i,er;tT,n j*:lh:::lr,*l

if*§jü, ffil 
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Jil*:kJ;i"tÜt; Jlil
íJ:flr':*ii*,:i{r;:iJ"t,;,lió"a-g"'&öűitáit

arttay| Jú,c§j ,}..ésbe !,ál] (7)
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- Uraim, - kiáltott mókásan Charlie - le a
pal ! C,:odáljá_k_meg Mr. Jim Petersont, a valóü, e
garantált, ozálában fe§tett, színálló Tejano-t !

- Csak azt akart&m moDdaDi, - vis.vorsott.Iim
hogy,én is ilthon vagyok erreleié DélnyLrlato"n ! Nehr
ez a kis daganat, a-'eiyik ket rövia tOÓsoi hasÁal
gy.arLent, elblz_za, magái, hogy közti;at csak ő az igj
déIayugati íickó !

. - Egy arizonai átleg MTono texa§it §zokott elfo!
tani reggelire ! . vefetlo oda Charüe, Nem azért
dom, de ez a meztelen való !

.lgv évódtek örökösen. Jancsi meg eg;lre jo
megszerette. a két melegszívű, jókedelyú-tegé;yt. -

Togytak a_ méríöldik, úm vis"ont ná iogyott J

a 
_ 
magyalázatoLból. Jancsi az .utazáE két napji ab

1öbbet lanult a N)rugsl termé§zelé16l e" tá"Í"*terral,
mlnt azelótt éveken át a kedvenc olvasmányai rérén.
I)e,o.hőség_ nóttón-nótt. Nom csoda, hi"u"" "új-M;;;;
és_ Arizona köriilbelijl Észak-Aírüáva,l eg-y magásságba,rr
íekszü ! De hát Janc§i edzettebb fiú ""1. ;""ii;;;; 

j
ltis melegtól_ !€jedjen. Az olasz íronton, es;rgOliet il,'
::]l ,:"lii! lű:ölihi "-- 

a,.ti .eg g"á;i.k";aÖ:,
nFuck i§ 8cgíteltek bclüted !

Charlie rigyis üegD5rugtanta :

- Odalcna Árizooában, ruilunk olLhan - mondh,
látbató bü§zke§éggpl - nincs mindís ilyen reklenó meles.
}legyek közt loLrrrrk, lesz idó még, -bogy vacogni fogtof,!
l\uJono§en, ba netán meqgyűlik a bajotok egypár ariiooai._
íi( kóval . .

_ - Sose félj, Yuncbie! - velette oda Jim. - oda- ,

ldn_n oregonban rendesen az arfavetódött arjzonaial_kal
szoktam volt fónyesIe törölge|ni a c§izúráDat !

Charlie nyomban vigszi akart vágni: !

- ]íég kjcsi voltam .. . 
i
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taláü nagy vagy ?
,,.úE egész kicsi voltam, amüor egy oregonit,
ógosan jórtatio a száját, a íiilénél fogv& huloolta,m

ATüonáú ! Az egész állanon végighucoltam
de közben megéheztem.

Charüenak erról megirit e§zébe jutott,
i gerinoét dörz§ölia és átsétáltak az ét-c§atja a gerinoét dörz§ölia és át§étáltak az ét-

eert külölben ki tudja,.hová íajuli volna a he\.i

iik és mo§t már komolvabban kezdtek Arizo-
beazélgetni. Charlie, az ,,ós" arüonai bú§zkén yitte

- Még §a,nta_Téból sürgönyözien az örcg DaTe
ninak. hogy müor órkezünk Eaydeuviüo_bc. Várrri fog
áIlomri,son. \agyszerü íicl,ó ez öreg ! Anyai nagy-

Dave O'Bryan & neve...
- Tehát ir származású, mint to, & neve után ítélve

jegyezie meg Jancsi.

- rr bizony, a javából ! - ala,gáóozoit Charlio_
az ;r büszkeség. - Majd meglá,tjátok. Rógi arizonai,
liatal korában még Ka,lifomiátlan próbálkolott. Igazi

,ágtcnyé§ztó, a javából, Kii]önbeu az apám családja is
volt. c§ak éppen azzal a különhséogel_ hoo- s""";.-éppen azzal a tiilönbséggcl, hogy szcgény

minclenéi elvesztette. Tü közói volt á'ran"he á
icói határhoz. Nem bírt a marhalopókkal.
- Nem éItem, bát te Dem voltál Ótt? Tc, alri már
hic§i koroalban úgy eliitézled, az embereket ! - szólt

- Én akkor még túlságosan ki&i voltam t Nagy-
ám ranehén nőtiem fel, az öTbgem odaköltozúi.

már senmije §o 4araalt és szégóny a,nyám i§
i, Dave bácsi igazán mintha második ap6m leit
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- ilát o§an kölyökhöz, aúilyen te 1ehettél, kell
legalább két apa ! Egy nem bírta, volna a ná§págolá§t

- Ilailgass, mert félkézzel küajíth,k az ablakon !

Dave bácsi rlerekasan gazdálkodott, jókora gu§ája
a,mikor búc§út vettem tóle, Szegény apám halála u
kedvem kereka,dett világot látni. Daye bácsi nem
§en eresztett el, de mit.teheteit volna ? Dünilultam, j
tam erre-aTTa. Á_kkoúíit'Yetódt€m ö§§ze űmmel, cobl
ban. Egy ideig lancheken iíóigoztrrrrk, aár,on Öztt" i
borgas a íejébe vette, bogy' rodeo_művészeknek
lennün} , , .

. - _Ne erról íeosegj, hanem arról, hogy müez
majd oilalerrn ?

- Dave bácsi az elmult év lolyarnán többszfu írt
nagyon §iirgette, hogy térjek haza, Űgy láiszik, v
baj_ van a ranch_c§el. Veszteségekról, károkról írt, az ö
és hog"y.nem talál mogbízhatiembert, ó maga meg
l:.- bí"j? úgy a murikát, mini régen. totyioo ra'gta
fülemet. hog-y jöjjek már !

,- Szegény ör€g - jeg.yezte meg c§öndesen. Abban a yégzetes tévhitben él. bogy binrred mcgbíz
eúbeTt ta,lál !

- Csak_ szellemeskedjél ! Do majd mdátod,
bácsi nyeregbe §egít min}et. Agglegéiy az 

-irreg.

ernlegel i e. hogy a rancbet úcyi§";á;be;_,via oroüeniir.
- Nézd csal, a oakorcút l Most-'már a,on -r,a"i

íejét. hogy.eltegye láb alól azt a boldogtalan öreguro,
Erre charüe is elnevettc magát.

- Az!, hiszenraz öreg nagyón íog ödlni,

zésére l Es tudiáülÍ<, r

napja ? Ila lratofri rrinapja ? Ila vala ,j van az öreg bfutoka köIiil,
talán szivesen bérbeadia nekünk a-ranchet ! Azzal
megélhetése is biztosltva lerrne, mi meg, amilyen legén
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va,giulrk, a kis pénziinkból is íelvirágoztatjuk a ranchet.
:Jut i6, maraal is minden}inek l Áz öreg bizonyáIa bele-
megy a dologba,

- Nem is olyan ro8§z ötlot ! - bólintott Jim. - Alig
üszem, hogy csak rlgy magadtól, minden segít§ég nélkiil
.6üiötted volna ki !

Jancsi is beleszólt a beszélgeté§be:

- Tényleg jó ötlet. Így aztán majdnem ranch-
jdonosok lehetünk, magun}nak dolgozunk ! }Ieglát,

tok, hogy hasznomat veszitek. Megtanulok én mindent
n ! Legalább igyekezetben nem leBz hiány !

- Á nagybáiyáil birtokán bizonyára vanrrak lovak,
,,- szólt Jiú - ha nem is olyan csodálatosak, ahogyan
úcDonnellnek hazudtad, de legalóbb nem kell költeniirü

is, hogy lovakat vegyiin}.

- Amüor elnentem hazu]ról, volt ez öregnek vagy
öiven love. A legtöbb ug,yan c§a,k ,,seprőfarh1";J varr-Ulvv! utsJóu o§óE ,§EPlurerÁu

t, de eíó§, használhaió állat v&l&mennYi. A remu,r],d-val
(spanyolul így nevezik a hátaslovak kisebb-nagyobb csa-

t), gonilolom, aligha leez gonilunk. Ha csak azóta,
nem apadt le a lóállomány.

lgy telt ez utazás, tervezgeLé§ekkel, Teménykedé§sel,
sel.

Végre a vonat elhag;rta New Mexicót é§ arizonai
kaDya,rodott. Az állomásokon egyre löbb eowboy

más, az állattenyésztó yiiték viseletébe öltözött ember
puta,tkozott, kiinn ]ovakat láttak a keítéshez kötve, de
]a,zért i'oral_a,utó is a,kadt ekárhány. Charüe óráról órára

tottabb lett.

neglehetősen elütött-; sziklás-hegységnek tavÓ-
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- Érzem a levegó szogán, hogy iltbon vagyok !

Nézzétek csak: az ott máí a Nfigati Sier.ra i'|ladJe !

< az én hegyeim ! Ott a, hazáEil
A voDat nemsokára a begyek kö|ó.íoldu]t. Ez a hegy-



ll!.|_lj=u* ütolt tájaitól. Öeeze_vi§sza halmozódott,g;nüüdoft, 
_ 
geíincekkel át_ meg átszabdalt b"sy"Ö;i

1aj:ío,tt a, Nyugati Sierra Madrá északi végének-iöíl.e;ÁTlnt" a vasúl, a hegyek Lözé t*.toa"tl §il"igiiliÍJ.venelocn 
"megenyhiilt. rDeleg vojt ug,yan, de ,iá" ,,"-olyan gőzfiiTdósen íorró. És" az rl;mi."xi"Ol pi,";i;' d;;iütán. oho] 
,sokszor órá kig nem ldúar egvebeu batalman

f:*:::ry', _vagy a vadzsálya k,p;"""#i'i"l;;J""To_:pl :} :l, ".cr.9 n "*álií'' 
^*1fr";,T';.jfi 

:"H:":":
iiflli ji] jli; {:, : " §::"_"_: 

H :{?"t""al ", 
t. iii r," [p"l

fir; :::,*' ;"*t" r l*n*F# "r" 
","..r 

,*'.i$,oe,l"-_.iaet"L.i"fi i;";i;,;íi'off ;;i-"r":i;.'.-Íi::;
"*"".1:l]], :", ó vágyva_vágyol t nyuguti efliit-'""'"'"sl"
" _ 

j_::F: a"g_yuőo*t;í áliiffir'|"lT"li"ui, *,*.
:_.::cy:o }étolda,]ról 

_ 
úefedtet ti'teJtit. e *.-.."..iiia.zián, Ben§onban, et l"rr"t, ""ilrri"1""*^Jfi;TÍ,J;

í,i}j',"^:?Tl"rylFryg*.T.!. "itt iq"aÁr, -pn;#-]
Ári_zona JőváIo§a,. t"le.'ói""u" h ",J"#;;"t íiT#,ilgyekeziek. A §zárnyvonal vonata
DomDa§_ hint ^ 

n9m volt már olyan
!o_mpá§. 

}ú i't .", uoi"ryit"o' ii"ii"fiÖ #;"iiiJnem §ok volt hátre a' útból
Chalbe aüg bírt magával.

;_T:qéTk*],r"e t ÉaydenvilJe kövelkezü !

",, t "l1{1 b1u,r9t, e" 
"e_giJ"i"i"ttiJor 

,"J Tááj urt,u"
ü.;""io,ff,f"r"n 

összoszedték keves maftaj,r,at-Ö*Ir

- Ji_pi.jíííi !
Hjijo-ooóó ! -.*ú.tJ. "gy 

élos hang.
- jisítoti fel iotdogan iiarüo,Dave ltcsi r 

'Rluo 
r, Ú"g:""tt"#i

.r,"fi"i!*í:*§l.jfl*:"1i,}:,:.",:" lar!á§l, ]91e§kép4
i::'§f i.':fi,T,i'",ffi :'"rí,*};H1,"f :g},#;L";:i_á.il,_ -"4:á:rr. .í' ;ióiil;;tffi,,íornalt, nagy,' sztirkffi,;giii;1;:;T",láXlJ.",i'T;
706



álla &ét olilalán. Kis szemei élénken, jókedvúen vil-logtak.
-, Eelló, te csavargó ! Hál, megjöttól, kölyöL !

,... Nlqy., pu"olá.lá|._é§ kölc§önö§ háíta oereget és kezdő-
dött, ebból a,z utóbbiból azonban irüatr n""i te""i""Ti"U a,,.léBzét, amint az már teúteljesebb to"a"ái ro!ámegillette.

_ Az_ öre$!r a viezontlátás el§ó öröme uián vette c§ak
Ószre, h_ogy -íc k.éj. ]9cé_ny álialogá.l clrs,"u" -ogoti.

- Hát ozek a íickók" hózzáct t:"to";;rr' ---''.
- Do nagyon ! Hadd mutatom be őket ! Ez a hos§zúitt Jim Peterson, ,,Daring Jim.., a régi cimborám, akilá
:9k:z9r írta,-; e" oiendesu-bb kefrt itt m"g lÓ. ioh;

Nédzsi, he§esebben.Fa,rdriding YuncÉ", r; iJ;"Ú;i.1
- Welcome_,_.íiltlr ! - oi-;tott" nagy-vOrOs kezétvo bác8i. - Mi járatban verrnak erreíálé ?E'}í"ét* ezt a gy_ámoltalant, nehogy valami_ - DrÁ.rllert uJt ez! a gyáDrolta,lant

baJa, e§§ék az rtton - mosolygotl, Jim,
- _ 

ragal3al kellett hóirom ezi a nreszelőt, -vágott 
. 
kiizbe 9lffi" - nert telt egleaiil -r"rJ"r,'"ar-},jile]n ! Tunlbl:t meg akkor ." UlYt"t volna otl,, ha

iJff,"orr' Ez ám a íickó, DavÖ-bácsi ! níajd meg_

- Gyeriink hát t

* Az állomásépiilet eögött, künn az úton kopottas
Ford_Loc§i állt. -

, - .Telepedjetek rsak a jó öreg Bádog Lizi ölébo ! -B,Jto,tott az a,utóIa Dave bác8i.

- {ojd én vezetek l - aján]kozoit challie.
- _Llagyd c6ak. Nem ismeTed Pzt a jószágot. Mak-

Tanco§ egy dög, néhá úgy kintg, hogy ki se nézn_"éd betőle.
, Do én isirereá ők"t "Ű -á" ;y;;á a,lá törtem !

A íiri&. lelkapaszkodtak, Cha,rüJaz öreg melté ült elól.
e bác§i elindltotta a kocsit. ,,BÁdog'],izi'' ténylegDa
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D,aklanco§ \,olt. E[&zöí hörögni, azí,áo kattosni kezdeit-
}:cuj P9c hirtelen ligy kiu$ott, hogy a kit lesénv aDgtso ulesen Elajdneú hanyatlbillent, Dea veterá-n Jén-
l(o,"§r most máT belejött a dologba és prüszkölve. oaov8llt
zok]<enve ig,yekezett clóre. Dare bócsi kezo atati cs-Ú lto'v ]

Telnegett a, kormán vLerék.
.,Derék Oreg lószág ez, csak bárrni ketl tudni vele ! ,!

, özele§ volgybe ka,nyarodta,k és nemsoLára zöldelő iái !aozepptte baladtak tova. Charlie útközben íolÉon b"sreitl ,]

A pajtá§ait jelJemezte, de tőleg Jancs;Oi ;1;;;*fi;: i
nrmnu8zl,. §ebtébpn elrne§élte a cbeverrnci lovasm"érkőzéxpn ÉtöTtéDtelet. Dave bá.si eüsüreróei bólo"*tntil--*--'""" d

., ,Ki ljtlu vóna ! Zarándo_k I Ee Ó tuJ lovagolni t {
l t B,oc§] wí zöígött, bogy a háísó üté§cn Jilll és §daDc§t nem ba[haita, a,mit Charüe és az öreeúr beszélrrek. '1Jim.íélszeúével Dave bác§i oé-jr"g Ű;Ü bffi-i;-l'; Ékac§iltott :

- Tet§zik nekem az öres fi 
d

áUattcnyé§ztó gazd,a,! Azt li"i"-," 1o lg*1.1'ru;.gil1 .{úgy ltlcs]l (lintha az apáDTa, emléLeztetne. De úsv lÁtom_ HmegrokkaDt máT kjs§é. ' '4

. ^Úgy 
tizonöt-tizennyolc Liloúéterl tobetteL mes. ami. §xor Uave bácsi bÁtfaíordulva, vasl,ag ujjátal elóre b-ököl,t: "Y- Az ott Eondo Me§o ! Mindjárt otthon lcsziink- fl

, ., Jancsi miod a két spanyol szót Ü;";;;Ű;;;;; É
;*;",flT" S,x':j|. i.oT&l"i*no 

":#r:,ir.1ij:\ii 
j: §

É,:*yj:h,1t*"""m§:fu "}::i,T"Tái,}"fi"li.fl
íi,ffi,!:."É;.TJfl ]|du,"í,".#l"j"m:;#,Y";i}:fl
**#H ;" *T"u"" " i,j:iJi,"J,-*?&-*",B *o 

á
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Tehát ,,Ilurok_asztalhegy", Eondo Mesa. A hegy alati
ehyrlló sziirke kis várost róla kereszteltók el. Inkább falu-
nak lÁt§zott, de hát Amerikábon köruryen ailják a, ,,város..
clmet a települé§ehek,

- Ilogyan, Dave bácsi, - úuibkolto meglepett€n
charüe - hát nem lakik már künn a ranchon ?

- Nem én, öc§ém, már több mint íéle§ztenaleje.
No, majd elmesélek minilent, ],e§z rá idő. SoL mindon
megYáltozott erteíelé, amióia laképnél haglál !

Charlie rosszat sejtvo ránco]ta, ö§sze tömpe oúát,
Nem is szóli tötrbet, míg csak bo nem értek a városba,

Jellegzete§ kis hetáT§zéli íészek volt. A házak több-
§égét mexicóiak lakhailá"k, elég nyomolú§ágos viskók
voltak; adoóaból, e déln)ruga,1,on basználatos vályog-
iéglából épiiltek. A belység egyetlen utcából áijt a Mesa,
hosszanti oldalának tövébon. Az utca köz€petáján azon-
ban volt néhány ,,elókelóbb" hóz ie. Ezek elé deszka-
tornác nJnllt, a tornác íölé íaoszlopok emeltek deszi<atetőt.
Az együ oldalon elég nagy vegyeslereskedés bü§zkéüe-
dett, íö]ötio rüítószínúre le§tetl úb[& hirdetre: GENE-
RAI STORE. Oilébb, a szemközti oldalou még nagyobb
épiilet honr]okzatán tarka leliratos tábla nyult el a tornác-
üet6 egész hosszában. ezzel a szöveggel: IAST CHA_!iCE
§A]-oÓN & BEER PARIoR. )-ancsi elmosolyodott:
,,Ivó és sör-társalgóterem az Utolsó Alkalomhoz'i - oz
volt az imponáló cégér. A kocsma elóit néhány ló ólldo-
gált a küöl,ésre szolgáló gerendakorlái nál. A csapszékJ<el
áteüeneo oldalon, de tgf tratvan lépéssel odébb: Lisebb
vályoglláz terpeszkeilett, a a vasveTete§ ajió fölött ez a
íelírás állt: MAR§IIÁL'§ O!']IICE & JA7L ez tebát
a váTo§i c§ondbiztoe irodája és a helyi börtön épiilete volt.

Jancsi élvezettel méregette az ogyébkénL ugyancsak
díszielen és fa,kó utca képét. Megelevónedve láita végre a
filmekTől és a Lönpekbó} i§mert ,,nJrugati" városkák
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Tó-utcájái ! Á kis

§zeplósképű_ subanc nújt áő ; hóz mögül.
Vidd hátra Bádog Lizit ! rendelkezett Dave

- 
! rllu|.útszeL,L Lrirve

bácsi leszáILva a kocsibóI.-- De elóbb cipeld b" "z u"aú

váTos ponto§an megvolt, miniolyan
annyi máo hasorrJó n.yugal,i fészek. Az Ócgka Ford keresztŰ-
zakatolt a _helységen és az utca tulsó végén megál]t egy
oagyobb. vályogbáz elóri, amelJet azonban- szép h"upüékÉ
mF§zeltek valamikor, Magas dcszkatornác és elórenvüó
dcgzkate!ő is hirdette, hogy ,,úrilak''-nak kell tekinieni.

poggyá§zát !

_ _ _ 
ltind leszedelőzkiidtek. Dave bácsi vezette a, menetet,

beléptek a_ tornácajtón át az el§ő szobóba. Elég tógos
he§.l§ég volt, !özépütt nagy aÁztallal, ü tött-Lo pott, Ázal ma-
üléses, szé}ekkel. de volipar régimóü, pámizott, karos-
szék é§ egy hin@szék i8 a szobában, \*éhány élónk§zínú,
§zépmintájú, bár elég vedlett neva,ho-iúdión-8zőtt€§ bo.í_lolta o §úJolt deszkapadlól, és a, §zőnyegek kellemes fol-
tokat íe§tetleL a, íakó }öTnvezel,be.

Davo báesi bcvezelte ; íiúka! az egyik oldalt nyíló
szobábo.

_ - Ámíg itt maradtoL, ebben a szobában lakiq,ttok.
llfajd csak d lesztek valabogyan. Ágy van Lettő, aztán egj
divány i3. I[a, nem tel§zü, elmebeiiek a szállodába. Meí
11 is van J-lo1d9 Mesában... igaz, hogy inlább üsznó-
ólban ütném íel a tanyámai ! '- txtő hozzá krrncogva,
. .. .A ]egónyek megmosakodtak, aztán átmentek a nag-y
közép§ő §zobába. Búsképú. termetes indiáoasszonv fÖ
lal&1oskodott éppen a, terítéssel, Estére hajloti mír
az idó,

..- §usann, igyekezzél az estebéildel ! _ sz6lt !6az oreg,

_ - Hnh - mordult rá íeleletképpen csrrkott szájjal
az_ind_iáne§§zony. Babos kpndó volt a iélen. kockls La*Őn-
ruha, bő ráncai ledték veskos alakját.
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Nemsokára a§zta,lhoz ülhettek. Jaucsi már ismerto
az omerikai ótkezé§eket, A eült márhahús és a piros,
ropogóo burgonyaszeletek melló kávét szolgált íel §ueanrr,
aztán a hazai ,,c§ehpi!oa,§zra,(. enlékezteiÖ tle nagyobb,
kereLre 

9_uzz_adt_ 1észtaléle, a.z e\n\aíadhataLlar' Űj a,cír
(eiIad: |lcpdzsekk) vonulü íel, syiimölc§íz ktséieteicn.

Jóízúen láttak íala,tozáshoz. Óharüe ktilönösen lrjtett
magáé}t; nyilván mcgini a ,,gerincét n),omt& & nadrág-
szíj csa,lje". Susann ai ör€$1i intéséíe á faüszekrenyb8l
öblö§ butylo§t 8zedett €1ó.- D&!e bácsi soíra töltög;tte
a legények poharait.

- Mi az, bót erreíelé nincsen szesztilalom ? - csil_
l.ant fel charüe szeme.

- tarrni van, hogy a nyavalya törje ki azokai a
s_zamorakat, akü Washingtonbal kiianáliák, de ördög sem
ellen6Pi ezt a vidéket, a manbal pedig, akinck ez-vóna
a dolga, maga iszü legelszántabban ! Az ilyesféle marba_
sóg még elcsrtszü voláhogy a városokban,-de máT azt a,
íickót szeleiném látni, a"ki ebben & lcegyében éIvényt
tuilna szerezni a szesztilalomoak !

rttak. Janc§iíak Dla,jd a torkán akadt az ital. Elvéko-
nyodott a hang;'a, amüor erólködve megszólalt :

- Mi ez ? Talár íolyékony parázs i
_ - Nem a ! Tequila ! MeÁcóí pátinka. lYuom doJog,

csak_meg kelJ szokni. Perszo jó, ha, va]eki eló\b pár évi-g
qTólúgban _oldott csörgőkígyómérgen edzi magát...
ak}or aztán Lönnyebben megszokhaija a teqrriiátr

Jancoi köezönte, Dem L,ért többe! belőle. De chaTlie
boldog poíával nyelte az isteDie]en kotyvelékot, amély
bízvást el_orebeteti volrra yitrioblak is. jim js ivott, d"c

P.éri9!}el. De mindayájan tö}b csészével ittak & jó eíós
kÁvéhól

EUenben Jancsit kellemesen lepie meg. hogy az asz-
talon paprüát, igazi vöröspaprikÁi br,or,i jók6"ra szOrO-
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iiír;f *T#linf, fi#iii,','ffi íj*

Einden történt az utóbbi idóben.rlrcgouüatorn bennii_k, E]nondomcura bBforiát !

tudta, hogy Mexicóban fe
a,nna,k tekintik.

- Irát bizony elée solr
, 
Ezek itt a 

-baráiaid,

het sorjában az egls7

Evés közben charlie
rátért a dologra ;

- Mondja hát el. Dave
bác§i, miíé]e bai van itt€n !
a]ozgatotl valami zava-
roloa a leveleiben, aztán
most az is, hogy idebenn
r.lr a a váTo§ban ! Ncm
értemazegéBzet. ..
, Áz_ öTegúf ivott egyet,
_KezeloJevel megtöIölte &
óaJuszát é§ komor képoel
kezdett be§zélni_

u"r:o.?#"Tt""flJ"ufi"""d"oor',kéoí"l**enhanyatt-
i



10 ,,Charlie és Társai"

Ean"orasru", CEARLIE öCSÉM, milyen széperr
gyaTapodott a jószágállományua, mielótt iithagytál.
Ázután iB móg va,gy két évig úgy gördii]t minden, mint
az olajozott istennyila ! Volt má,r úgy, hogy ötezer marhát
i§ eladtam egy esztendőben, s mindlg maradt elegendő
telyé§zállat a rauchen. Kovés gazda hajtott íel olyan
remek Ilereíord-marhát, mint én ! A uagy völgy, hiszen
igmered, Charlie, ahol o ranch van, elegendó takarmánJ.t
teimelt, jól megí&tiird< borrne ketten, én meg a, régi §zom-
szédoa, az öreg Mike Eutter. Emlék§zel rá, ugye ? §oha

. esziiúbe se jutott elválasztaIú á, teTületeinket, a kót
ranch jószága ös8zekev€Iedhetett, vándorolt erre-arra,
ahol éppen legjobb voJt o legelő; amüor aztán eljöLl,
&z összetere]és idejq.szép egyetértésben dolgoztunk Mike

vit6ra, köztiink,
. - Az öreg Miko reniles íickókat tartott, emlékszem,

jó cimborák volta,k ! - jegyezte meg Charlie.

- Ilanem egy szép, vagy inMbb csrlnya napon ör€g
Mike pa,jtá§ be&dta, a kulcsot. Nem sokat betege§kedett,
csaL szépen 1elordult a székról és vége volt. Végendele-

logényoivel, mindegyüiink kic§apta 6 gulyábó1 a maga
bélyegzőjelével euátott marhát és a íriss borjakra ki"lri
nÁútötte a, ma,ga bélyegét, a §zerint, hogy az illető borjli
mamáján milyen bélyeg volt. Soha nem ádódott, ok
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t
§},:í.J:lffi #i**:"T::"_liry,]1T+*nét.NagJmehezen

*g:3;iipi$§lliiía}Í::ii;-i."""Ti,l,x zu:fní: !1tlT.""*iii:!;:k#Tfi !r,il
ír*,.,rry;l,*s*-"ö"1'-"i"?o11í{o1.j.?*"í.',Yii"#ii
;l,;,:llL*;i:,T;;;§d"Éf #:"":,!"l",,!h;, j?IT"#
;l*,,:'. u1**:,i *lli;, "#fi,:x1:lfTí,jjita"t*. tvq-"á"""i,ű YJ#il'j. :

";rt*#g.ttjlir;*"g 
az unokaöcskösöket leg.

tősen Charlie'íJíe];á,,::ll,&f"i:"tl,: * ;,;i.ut'o9í l"_ 1X1l"il1l*Tii"l",':s.

*;;,r*ffi :t"":'í,T J",fii 5# ffift*3"x

^ 
*i,§i#§,rT 

1:";űfi íT:i;;ti""it"j *,' l"."t,

fi ,5 i{1JlL *lff*{iíi"#í,"x ff fr 
'í"§

;;::,,f $bffi;#1"#111*í"T{*r;;""H ifl#,djölt holiopnak ;Ijil[:' A,ffi i.9::."]om. K atüornjából

:::],: 12 
i]'"g Yüc"i".r r"iáJ;ii'.1'", l'ogy széInpk eIe§z-

;J:i:iil:*i,r*i:i i;/iÖ;-l,Ú ijJj]l #itx';ff]
p!r."]-i"üi'íl'_1": rG§zkéPű fi ckó. S u.,ut 

"t",uuo'j,,lT1; ,ó;;";;, uUIlaP 
t§o, 

kellett hozza, íogyatkoznl kila'eít.í;;;;:"íil;iílT :'^:}, d" §e'mif §e ,uat"or. li"..
;,rí*T"**l",*.*."il'ffi;§H;;Tl;f; i,"'l*;iT", j'".,t"-. szel a _gulyákat és tartsa t i-t;
::|:_Y,|i',L rirr"o aa"üi."á"i''T a magíét, küön, ő a

^T-J;T,j;, 
J;ilt 

".,}*,^ 
*,lffi 

" 
';** i, irá#f
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Taitg. Elég a,z hozzá, hogy a legközFlebbi ö§§ze-

inL ideiénlóvsl kevesebb állatot sámJáltunk össze,

"-urrrroit 
oó"huttonk volrra. De aMrhogy vigyáz-

nem iudtuna úiönai a-dolog nfltjára, A jós_zág

a két ranchról, az elővigyízat ellonére is, át-átkódor-
a másü teriiletre, úgyúógy az öeszetereléskor én iB
m mesb'ízottat TroÚbphÓ}, ó i§ bozzím, hogy az

izze éi'szómontartsa áz idegen guJyába keveredelt
i"i-Ü-et á" &z iíetó bélyegj; el-lássa el, De csoilá-

xan aüg okadt ranchemrőI való ma_rha T}o[op ió§ága
r--iá* u" enyém egJrTc íogyatkozolt ! Az a leg,

ább a fo)ogban, ho§- Tro óp bélyegzójele _nem is
il*o"rl" ., 

"ové-.h"r, 
,,ó* l"h"t, áz ,gyüet átalakitoni

" ,e.iU.a, aÜogy a marbalopók teszik, Az én jelem

ielzést mcq lehessen állapítani, Mirrdezelról majd még

rlcvis szó lesz az elbeszélés íolyamán.'" - Térro. hosv az ,,X lusta E"-t bajos lerrne Re-
piilő B"-vé áialaűani ! , vetette közbo szakéítóen Jim,

X iii U', Ttűpé nLee Bepüiő B. Fene érti D,z egészell
- Á tctyegzoieleket túes vassal útik a jószág bórébe,

A ietetr ..átásá€,árrak" megvan a rnaga régi. bagyomá-

"rá" -Oái". Pl. Dave bácsi jelo így íest: Xts, clneve,
,é"e X Lázu á (eited: Eksz Lézi ,Écs), s a jelentése:

__ftgr. lusti ívacvú fekv6, heveró) RÁ." Tlollop jele ts,

e,t ansolul riuiiő S, 'Fta:n Bi)-nek mondják. jelentése I

-.Reoii% Be".- a"betú fölé rajzolt jel szárnyakat ábrá-

".'l-'e, {eiezi ki. hoqy a B ,,repúI,', Nagyon §okJéle

bélveszőiei van, egéÜ tudomány obgazodrri rajtu} és

t 
"tire§err" 

..oloasni" 1kel . A gazdák a megyei székbelyen
beiltentik és hivata]osan bejégyezt"tik & béIypgzójelüket,
A úarhalopók nagy mesterei a jelek megvált oztatásá nak,
ert p"rgre'"sak á-klor lebet véghezvinni, ha az együ
iel ai-kalmas arra, hogy néhíny vonással a másikat íor-
ilálhassák kj belőle. De van mód rá, bogy a hami§ított
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:

Dave bácsi íol5rtatta:

öfi 1ffi1;t"-;{1Ü,."x;T#H:,"tT_*."t!t,lí"l
illu;ili:;lkl""r# 

"1,5s*' 

vo'aa a körméro

"T&"i.t*jfup;*, " r,-, ":"._H:ii:h§tn":#

i*iql+lpq-rit.*:*h{"ig*:',***,*ux,
;mt,i,:]l* p$:íiíi iilii"íii",i.**1f ,3il:t :

É"r,,.;,,ffi ffi$átfrlf d[tii,"Tr,J*
_ ;i11 Yiiáglett itt, rrgybtszik, omióia, elmentcú !

o"*;1",iilr,T,ifi *":*hliK,T:i;iiodenlgnfl lgn1
Charlie b,rinbánóan csüggesztettc le az orrái.

*,;l,:ÉÍ:TJü*iÖ',,1l",i:T:i.-"".*$T1-,:§"iíj

trr"f"f T[+lT*;*_rtffi ['$,,ffi
fi :',,'.'lj§:íi jí:* .1;*m.*,{ *;#3m*l,';T# :
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k€re8ztiilbuHelcezett a íején, kitőrtem 6 ba,llábam
a geíinoemot is alaposan m€gnyomt& &z esés, Hotekig
ra Yoltam. A lábam rendbejött, de o,zóta görnyedten

< és nem bírom má,r e huzemo§ lovaglást. S amíg az
i nyomta,ú, minden még ro§§z&bbra, íordult. Még

íeürrondott kett6 a legényeim köziil, azt mondák,
bírják tovább nézni a ra,nch leziillé§ét, ha em §egít-

rajta. Nem wohottem lossznéven tóliü, hiazen
kéúytelen voltam a fizeté§iüet i§ c8ökkenteni,

egyetlen emborem maradt mog. Menaril a nove.
iilegen cowboy yolt, szerény fizeté§§el i§

t, feüogaalten hát, mert akkoribarr szii.kség
emberTe. A régebbiek lom kedve]ték, goniloloú, a

kettó js ezélt mont el, Ín uy&v&M8 voltam, nem
nyercgbe iiJni, nem nézhottem a dolgok után,

má,radta,m hát ebben a béreli városi házbau, közel
olvoshoz, A.kko. írtam nokeil ezt a, siirgot6 levelet,
i ltgylátszik, végiil mégis észretérltett ! - fordult

Charüona,k kisebb gonilja n&gyobb volt annál, hogy
elá,rulja, mi hozta viseza ót Árüonába,. Á cheyenneben
elrabolt pénzról árva szót sem szólt. Eailil higgye az öreg,

egyediil a jó§zándék kégztette hazatérésre. I{iszen
olapjában véve tényleg má,r Tégóta hazá,vágyott. Jim kés-
leltette elhetározását.* És most osak egy fickó ven oilaLiiin a Tanchen ?

- kérdezte Jim érileklóilve.

- Muszáj voltam még két legényt feüogadrri. Magam
nem járhattam a dolgok után, hát ráhagflam, hogy
.Menard keressen két fickót, akik hajla,nilók o1csón ilolgozni.
Oda,kiian vanrrak, nem i§ l&ttam még óket. Menard uéha
belovagol éo beezámol.

- Megbüható ember ? - iudakolta Charüe.

- Ördög tutlja. Mondtam, hogy a régi fickók nem

. aítray: ie,c§t Dye,egbé i,árr (3) 777
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nagy^on flúztak hozzá.. Én §o Dagyon imódom, De nomvpttóm c§zret bogy valani susku§l, tövetr]e 
"l, 

teu", bo;az clo Lr]t félesztendóben csak egvszer-kétsze; 
';;;";t"r,{

ki a ranc}Ie, az öreg Bádog t i";vii. r"U.oa.oat 
" ,,^-]Iorn, arn]kor_ látom, úivé lett a, régi pompás x t ii tl llrs nem tudok Tsjta, változlafni:.. Oiaog eu pál,.r iNem vagyok már a régi... ülit er &z ember. ha, c§akozoron_gatDj trrdja a,z ökléu, de Dem bir il; üi"i "J;j1"ii::*""l*1l*11il",]:iL."._,p"o"aái"quret.i- }leT{i a jóF;á gá u".a"}.""ti 1la"áüÖ;ffi.

- _l-egutobb, koTa _t5vas§zal Eég ezer Darhát sdiszámol t ak -össze, u u*; ut.i i"- Ua*i-t?.' Í;'Jt"',
;í.,::r::1t_: ál1l,"_, el &ellett adliom. nog.y 

" 
tellrti]if izetbesscDc. kil]ö.b;'i,1;;;"";,i""J ;#ii'.tgen van röbb t izen-két_tizennégY dara,bnál.

__., sou" !}",nj., Dav€ bácsi!"- ütött az a§zl aba
:il{i"_"i ua,a;lttm es,.tt'va,;"#ű";ffi;,";i'ii::
zur tbe v^e_§szii} a birtokot. ll.ia reoal.do"'rr"t nl;o"á"niI
^^._. |uukhogy _uüg hj"";.'b;;y a barátaid rr

fl lí.l.j"l^"::r:{, mint amennfii"a tegenyeimneihett€m az ut,jlti iaomn . -
-_Nem is úgy gondoljuk. Ilallgass csak ide, Dave

|i::il,an,ecyki'pz;;,,i;;"**-"".T,"d""il*h";
5r"T: :""]:l 9"ry: 

---arg1,#iatii 
l"rjÍ,"ft Ü

l13p, :"i"h"r_"_":"l"*, ;ö lgi"iifr .'filfiTi;munknak az ,,X lurjta H'.-eT"t

:]§:.h:sj. .djr1 bérbo * o saját rrnokai;csémrrek !*^","1**_\,;:r11ir*ffi ái*"i}l1íj'nl,i,"ffjiíHii],
; 19p 9], 

I'i;, Égy."u" uöÖ'Ö?"il-#'i
I*j, :"^n *E: *";F";í"-* ;8;";il;ü##'ffi;".
fl"i. 1" 3-"1;;;tá';;;Hf ';"";Ü;-"l1i,T f; "]j],!i$_"iv," :ot, *."rei. Mi d"á"itjfiÖáio
11,*":"ír"_^:y: -*a:a; ú ̂

 
t""áli,lft, iíi?#majd c§ak 

"""a* t"""-tii*. Űegi-.";;Ü;;J,';;"r;
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lj?,JíYii * ,",Paguna vá alkozásáért üzadur;k, kiisz_
[l9:*]",.Pru:F::á]. ::ik, b. J;Ö; 

" l-á,';fi'Ö;^Ö;, lesz a legjobb, ahogy alautoítam t
- |j:*gr:-u *,-O'Bryan... * szólalt meg Jim.Mr. O'Bryan a kere*tá"yeá ie"a"XáÜá., r"§.i-"l',- ]Yrr. L' t rvan & }

csak Dave_nek, ócsém !, 
. _. _ !ól van. Tjave bác§i, Azt akaítam urondani_ hófu

nie<urlk i§ Da€y.§zolgálatot teone, ha bérbeafua a rancbFÍ.
.I:=.I9!!9, c".*j". *t", 

",i'p"aig'Ü 9ér& izzadun_L,

;_ "" 
l.J_"::3:,_9lé,tes§ziü !. __Ei§zen így ma jd féügia magun_Lénak tekbtbetiű]<.

Ejnye !qár, bát egé§zen iehengereltel, ! Rendben;.:loye,Par, bát egé§zen leheDgereltel, ! Rendben
. rvrr! ta,gadJamt én már aligho tudnáE saiát kezemhP
1 i IP".l dolgát . , . Tudjátok rnit t Át i"atou a

1"|",r_,a|l:!: l"ís. Azt már'nem engeae-. log.y ,nog

;1 """::*'í"_"..":l ,llout 'i 
mogegyeibett4 nűgatoÜ. hogy. ba tár§u.hok vele, ."r,if;í r-"iiláit"t" "lvl",i

:"l^P!_pj" "csak 
anrry!_hogy sárényeo megélhessek

: f :i:r -t"fl tTíT",*?"" r"" i"a-,""t,gy ",?

_Eamarosan, _migeg"yeztJ. Úzámitották, memür,
:i: _"_1:"_.!::!]""F, egyeJóre, a" ",t i" til.tor tár.,
_ba 

a ra,ncbet sil,.eru] -'i+i thp*áli,"'r.,i:;Ö:i:
ligy_oDb Jovedelemnek qegfele|ó magasabb száza lék
í:::^:1 Tq"]-l.. Arrol i§ lebe§zélt?k, hogy a bir-

.:r_*x_._L.*]1.k kölPry.€rre ! Charlie úgyii csalód.ogyben öriikö§e ;_ majd ó Lezeli b;;"hJ"ó;;;;#:;
ben. lgy ]e§z a legegyszerúbb.

ü*?,^li.r:ö§]fi-,jffi*;*trfiTf ,i;,.",d}j, íeléjo.a. fia.talo§ 
""ó 

d l;"k-;d#;íi"fi Í:Í#Íli.
,;,::.1i,1:_qt.,fr -ve§BetFk, Íiú&, ha keméiy íabatok, a í4széteket ! E" -i"a""i l"Ái;-i;lril;;:

IogtoE ánr rózsaágyon püenni !
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- Sose aggódjék miattun}, Dave bácsi ! - emelte
poharát Jim. : rgyulrt egyet a szövetségTo !- Itiak. Jano§i ÓÁak úg|á látszat kedvéért nyelt Ie egy
teveset a,,csörgó}ígyóméregbó1".

- Korán reggói kimegyún} a ranchle ! - 1elken-

dezett Charlie, --Dave bácsi, írj egy nyiletkozatot, hogy
ezentúl én intézek úinalont, teljbatalommal. Ez nem íog
áTtani. Melt azt a három fickóú ott kiian szélnek ereszt-.
jtik, Egyelóre meglesziiot magur& is, majil meglátj
késóbb, kell-o még segíts6g,

- Fa segítségre lenne szii}ségetek, á
- 

Eó uEtstUu%rv l9lu9 §Zl§9évwA,
Sam Drake-hez a Quintin-völgybo. Ismered ez öíeg Sam
szívesen áiengeü egyik,másik legényét néhány nepre,

- Igaz ni I Mi van Drake-ékkal ? Á kis Dora ozóta
ug5rancsak megnőhetett !-' 

- Meg áÜ. Pompás lány lett be16le. Csak attól íélek, ,
úeqári,ott neki az a §ok tudomány. Az öreg elküldte
Keietre, valami elókeld intézet be. Eárom évig távol volt,
nemrés érkezett haza.

--] Mintha csak teqnsp lett Yolna,, amüor még a
sárqa larkocsát ráocigáltam ! o meg valaMnyszor meg-

Htótt;Dyelvet öltöttTáú ! De azért jó pajtá8ok voltunk. . ,

- No. iátoeasd meg, ba ráéí§z.

- Samnek'nem voit baja a jószágával ?

- Egyszer emütotte, hogy szőrén-szálán eltúnt egy
kisebb csápat ma,rhÁja, de aztált ugyÁtszik nem nagyon
háborgatták. Reniles íickók a legényei. Az iutézője, Peco§
Jack, "ugyancsak +alpraeselt embor. És Saü]. maga is
megáll Í lábán. Nem nyomorodolt meg. min1, én...

- No, majil átlovagolurü hozzájuk ogyszer. _.,_
Dave bácsin megláiizott, hogy már íáradt. A íirlk

felálltek.

- csak nem akartok már leíeküdni ?

- D8,ve bácsi, ha, nincs kjíogásod, ellene, körülnézüú
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e yáTo§ben. MuszÁj egy kicsit rázogatDi a l6bur:}at,
a vona,ton egészen elgémboredtiiak !

- Sejtem, te himpellér, hogy hol akaltok köriilnézni.
c§ak lendít§étok íel némileg a csapszék forgalnát,
bánom. De módjáva1! Nehogy négykézlób mássza-

nekom ha,z& hajnaltájban !

A 1egények neyetve köszöntek el, vették & kelapju}at
elindultak, ki & sötét utcáía. Kabátjuaat meg&kezésii]<

tán Dindiárt levetotték, ingujjban voltak. A 1evegó
jszakára is enyhén meleg marailt.

- Mit §zóltok hozzá, cimborák ! - csapott Jim és
vállára Charüe. - Má,ds amyi, mintha ranch-

jilonosoL volaónk ! Nem megmonaltaú, hogy Dave
i nyeregbo segít minket ? !

- Várj csak oz ünneplé§§el - :egyezle neg Jim.
Azt bi§zem. nem |esz ]rörmvú dolgun& odakiinn.

- ördögnek kell a könrrfi doloig t így soLkal érde-
Lesebb !

Jancei közbeszólt :

- Félek, hogy egye,lóre nem Bok hasznoI at logjá-
venni. IIi§zen itt nrinalen o íejetotojón éull, hozzáéttő

volne §ziü§égetek, nem ilyen zölüiilúre, mint én !

- Sebaj, öreg fiú ! I,egalább lesz bőven alkolrlad
kitanulni a lanchel_élot íortélyait ! Nem íéltelek !

odoértek az ,,Utolsó Álkalom" épiilotéhez. A korlát-
nál íormás §ötétpej áudogált, ki§sé lógatva fejét, miníha
ho§§zri út volna, mögőtte, Az ajtón é§ az ablakokon át
sárga íén5pásziák virítottak ki a sötét tomác deszka-
padlójára és az út, gzé7éíe. Az ajtónyílást két összeéró
csapóajtószárny-íéle zátla le, de csak részben, meri térd-
magasságban kezilódtek és ltgy két métor maga§an vég-
ződtek. A szárnyak ala,tt é§ íölött §emmi §em födte a be-
.járat nyflá§át. Cha,rlie félvállával belökte a 1engő ajtó-
sz6lnyakat, nyomában barátai is beléptek az iyóba.
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Egy kis verekedés ,
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^", A ttosszü TTÁIMERo ASZTAI Dögött ela rp"ti ,a belép6k felé pill&ntott. Ililetlenkedve *'"""ri, 
"o".r" i

§zemél, azfán ozéles mosolyra vonla száiát: ]

- Eeüó, Cbarüe ! Jól iátok ? ]

__ _ -, EeLló, .Pat ! Persze hogy jól lát. Taián anrryira .i
megváltoztam ? - 

:

. Odaléptek a pu.lthoz. Cbarüe parolázott a tulaidonos_ i§al, a,ztán beúDtatta barátait:
__ - A pa4neTe,im r-'}ji_U" ort itt Pat Bo]§on, sz i.,Uto]só álkaloln'' tulajdoíosa ! O ad utolsó "rr."i-'utl Íltc&ol(nak. hogy még egyet üassanal, az Esvesiilt Ál]e_ j

p_okbs.l. M:rl..aki irrnen LiJelé igyek§zik. ái mar ""ak 
:

llextcoban talál megint Locsmát.
_ 
- - Mi a kedvenc DéTgiü: - éIdelJódött, szo'lsálat- i

készen Bolson.

... -.No. Dave bánsi Dór megszoptalotl benniinket" ]AoJon háIom üveg §ö}t. j

__, Pat,elószedle a palacLolat a, háta mögött magasodó ;
polcrol é§ egJ/_eg-y pohár kiséretéhen üsvesin véeiJcsúsz- itatta az italméIő a§ztal tiüörsíma, §íkoirn n.Ovő Baaop_ ikpJán: az üvegek és a pobarak ponto§an a firl& elóit ]álltak meg. nem dóli, Iel egvü sem. .c

- Mexicói sör. Még -peüg csempé§zelt. BeUöldit 1
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Ch&rüe c§ettintett a nyelvóvel r,

- IIej, pedig az az igazi sör !Nein baj, beérjük ezzel is.

- Urak, a venalégeiú ! - töltött be magának i§
a negyedik palackból az ,,üto]só Álkalom" tulajdono§a.

. - üdvözlöm önöket lIondo Mesában !

Ittak. charüe a, Iégi idóhől kezdett be§zélgeini
,Boleonrral, Jin előszedte ingzsebéból a kis vá§zon dohány-
zacskót és cigarettát cs&va,rt íra,gának. Janc§i Líváncsian
nózelódött.
, Szabályos rryngali Saloofu (szelun: ivó, kocsma) volt,
Eondo Mesába még nem jutott e1 a viüamosság, leg-
íöljebb a, teleíon képében, de cs&k a maT§hál hiva,talában,

l a vegyeskereskedé§ben, & koc§úa irodójában, a postán
i és még egy-két hÁzban volt telefonkésziilék, ame§ a kis

lészket Haydenvillen keresziiil hozzákapcsolta a világhoz.
Az ivó tága,§ térúét éppen úgy csak nagy, keíek bádog-
emyós petróleunláutpák vi]ágították meg, mint Dave
bác§i ebédlójét, Áz egfik o1dalfal egész hos§zát 8,z ita.lmérő

l pu]t íoglalta el. Mellmagasságig éTt ez, íelül rézrúd íutott
. végig 

'szegélyén, 
hogy a, vendég rátám&§ztha§§a a könyö-

kéi, alu] másü rézrrlal volt, eíre a,z ernber kényelmesen
raTakhatt8, a, lábát, ha úgy taftotta kealve. A pült mögött
végig magas, több§oro§ polo óllt, tele üvegekkel, pohara}-

: kal,'áUvrnyra szerelt apró íahordókkal. Középütt cifra,
tíikör ékeskedett, iégyfoltoktal telepötyögtetve. ?at ing-
rrjjban szolgá,lt ki, c§aposkötény volt íajta. Telgyúrt ing,
ujja alól izmos karok nyrlJtak eló, kékes, tetovált ábrázo-
latokkal a bama b6rön. Negyvenöt év körüü, kissé kopa-
szodó ember volt, borotvált, vö.ö§beját§zó képpel. Széles
Májából néhány aranlog viUogott ki,

A teíem falai mellett asztalok áJltak, egyszerű szalma-
iiléses székekkel. Itt-ott pár tiüör a folon, néhány ócska,
kép, poros keretekben, meg egy jókora fényképnaglt"á,s,
amel} Mr. P. J. 3olsont az 1898-ban lezajtott sparryol,



amerik&i hóboniban híIe§§é
lott Roosevoli_íélo ,,vadlo_ ,

vas" ezred egyenru,bájában
ábúzolta,, mint fi ataleúbert.

Klyiilii& még cg&k Lét
vendég volt az ivóban. Áz
együ asztal mellett iilt, nelri- 

"

könyökölve, s a haydenvillei
új§ágot böngé§zte. A má8ü
a,z italúér6 a,§ztal vépénél
állt a salokban. Ma,Áter_
metű, harminc egyr"éhány
éves íéríi volt. Annyit Janc§i
is úindjárt észrevóti rajta,:
hogy öltözóke olüi a nJrug8ti:
vi§olettól. Nem cowbo}-Óiz-
mái viselt, honom
szárú leketo
alacsony mint ,
loYas§ági ti§ztek. sark&n
tyrlja eryszerú voli,
kérkeclett akkora taréjjA kÜlölós öIó,aü a.e.L ÁeíÁeueút aKxor& nareJJa!
milt a cowboyoké. Iábszó-

rát a Nyugaton egészen szokatlan moderlszabástt bri-
csesz_lovaglónadrág íiidte; Jancsi, a volt tiizérhaalnagy, ,
azt is. nyomban pregállá,pította, hogy a sziirke'bricűz
kitúnő szabá§tl. Eaien -deré}tól 

tEÚae ore" 
"yog"iia.PP!i" l9]9!t 1z ,iilegen. Sziirke flanelling voÍt iajta,

kabát nétkiil. .de !,esEeny fekete selyeok-endójéneÜ a
végc ncúr óolult a ldllára. hanem úgy volt megkötve ez
inggallér alatt, mint az úgFovezett Áűvész-csok"or, f'eién
egycncskeTi?ájú. Dem tú]§ágosan széles. lapostetejú spa-
nyolo§, §ötétsziirke kabp Út, kaíonásan el&eháva
homlokába. Karcsú derekón azonban szabályos n5nrg



i*rj"gx9x, _1|r9l1 iokbe,n_ _eleíóntcsoutag;nl revolver
§tiröspoharát íogta j.bbk;,é";i;;;;:i;l i;;ú;;;;

|*: :t^-:ry,+ő;t€;iyút ke§ztyű§ baljábaD tar,totta- Jancsinak. legiDkább Íz ará iáT i"iii"§ 
".itDalla, 

.e .na,p§ü_tés csak világosvörösro íestetto, Rövidre-Rövidre-
:H__":1"j:T{!"..ba 

j usz res-re;r' Ligolt ".Ú; ;;fi i,,vé&ony, erélyesen i;"ui"u,o"rtoii éiiJ fffi . B;ffi;iliiil;üe látszott. Es|rraqaa lát§zolJt. E§ - ilyeó so látoit még Janc§i,ta ÁoeriLá,ba jöl,t 
- &z idesen t "t","-a.'-;^iiiiclegen balszemén-monokÍ

Jim és charüo is észrevetie e kiilöDös alokot. szemük-
:T:,"yáT1 1ég. sok-kal szokatlam,bbul tetszett, mili

T.T..:^!j5 EurópábaD 
.már lótoti bu"o,ló iip;.k;.

_"::, "9*o,o{ 
a,zonbaD,c§ak hirtelen pillantást vetett az

:9c9né] áiló terÍi"", 
"e.-iieT-"u* árultók el

!*i} j,",lTi azt. má_f_ Eegta,nults,. hogy Ameri_nem illil trtlságoe érdeLlódé-st turll"ituoi ;a"n"oukmég kevésbbé kérdezósLödai.,,t*Oai"-f"Öj
u.! ,,- ezl a,z elvet ij§zteletben szokós tartad,

]_li]:lTjl -lrlr. " 
oás tig"yeiúe, ig; erélyes. sőt durva3zaul,a§lta8D8,k teheti ki Degát Amirilában, még inkább

Jruga,iou.

:a,z 
igegen, pgkatlan }iilsejének ellenére i§, ti§zteletet

:"i]:_Tjg,:'j_*"9_",:].s"ii"ttuket"u"-átotniaug,
:.§*1{ 1:,y^ "9]U,nt,,Erőteljes aIu-o"ir,"rii*i]

v.a,U:tl.,§zé]e8 
"eUa"_-"gr"xrtiii ur-lng, t"st-

íéc_^liy 
kényelne§ 

"'n"'y",f,"dá;;; ;%;;,
volt.

Ki iiTíl,ette pohaTá t. 8ztán ka rórá járl pilJo qt ott. K is§é
í:_:^:i:T9|q9|.í,, íülébez emelt"e az'órát es Lonnye.megcsóválte lejét,

im, ,-., §?ólalt meg cró§, átható hangon -megáI]b az óráo. Eány óra lchef, ba'szabad
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}í€,Jancsi,is azonnal észrevette, hogy az idegeu]
H. 

, 
ogá*?9i,_"y:tlanilag szabatos angfugJá, á" r"jifiC

idege_n kiejta,§;l beszél] Á 
^"g"rit7á-B"i,. ÍÁ""-1

Gentlcmen : ürak sz&vát C|§entlmen-nek mondotta-

kozásnak.

Jancsi Tánézel,t a maga kia UuJJia"r,
- Féltíz műt öt petccel.

; KÖY9Tq-, }ry!, - 1I"gigglrt otta, &aját, aztán:
l"h*b,_j*!k9yiyújéi i§. Ed;'.u;;;;;i;;ffi;

_a pultr:a. Indu]ni kéiziilt.
.",_ j|b.": l pillanatban a ]en_gőajtó szárnyai §zétcsa,pód-
j:x.íi,h** :+p"r nyomokod"ott'be ." i"áb,. a;iJÍÓ.
íeléjiil! ,.lillantott és aüg észrevehető"" ;;fi;ái;?;; .
§zemöldökét.

, -. }lelló, 
_ 
Rineha,rd ! (Ejtsct: Rejnhárd) - intettoda neki az újonaan érke"ettik egyike. A másik kettó isaorgott valamit é§ üdgözlésíéléTe eme]tek föl Leziüeü.Á1 ,d:e": 
1zaJ_lanu|.9, tratap;a s"eiehez ba;-"gyrÜ:ujját yiszoúásul. Nen látszott 'f,iro"a""" oólri', iÍiai :

. _ A három alak ugyancsak elütött RinebaTdtól. Á_ki
elsónek lépctí, be, olyan volt, mint vala,mi sori]la. Súlvos-
szemmplláthsl,óan nagyon izmo§ felsőteste ir1l tolt m"ér"]
tezvc zömöL, vaskos lfibaihoz mérten. vastag karjai aránj_ta]snul bo§szúak Yollak. Közönséges, rem éppen tiszia
cowboy-ruhát és felsze.clést wiselt', össze-viss)a borzsoltbór cbaps-szel. vagyis lábszárboúólal. KOrmei aJoiigvászkarikák §ölétlPtte}. De az oldalán hataLTa§ revolveT
agya kandikált ki a rokból. Balcsuj<Jóján fonott lorasió-korbács lógott. Árca sem lolt bizt;óbb. M;";á;;i,;
§zakálI §örtéi {edték egyébként ba;"*tol"" tepai, á"r.iji
:zaJEi.nyll_va tártotfa és látszott, hogy cl6l két fosaDlan.vzlk. Korót bajo§ lett volna megállapítani, barmil-c_
:'T| .,"p.p,lc_Y .tarthalták voloa. áini' neg-yveDötDPk.A másik ketú kevésbbó volt í"kű"rhibóú:"d"'""'r;;i
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poli hatá§t azok sem tetiek. Az egyik középteTmetú, a,

hórüorgas volt, még Jimnél is magasabb. Nekü is
verte sz oldalukat. A még ide-oda lengedezó

szárnyak közt látni lehetett, hogy oibkünn a korlát_
mo§t már négy ló rosiokol.
A három alak gyor§a,n szemügJrre vette Janc§it é§

tóT§ait, f-át§zott rajtuk, hogy nem tudják hová tenni
óket. Áztán Rineharal mellé nyomakodtak é§ íákönyököl-

az italméró pultra.

- Bolson, adjon valami renile§ italt ! - rendelke-
az, aki e]sőnek jött be és szemmelláihaióan a, leg_

ibb volt tíT8ai közt.

- }Ii ke]l, Pagosa B,ed? W}isky vagy tequila? - kór-
dezte Pat, akinek arcáról eltúnt az elóbbi keclélyes kiíejezés.

- Wlisky, ha jobb, mint az B,lé, a$jt a, mult héten

Pat nem íelelt, banem elébiü §iklatott eg-y négy§zög-
üYegot és három poharat, Nem iwekezetl betölteni,

'mint 8,z imént Charüéknak. vi§Bzahúzódott a három jó_
baút közelóbe és a pu]tra könyökölve íélszemmel az új
vendégeket íigyelte.
, - Mi járaiban van erreíeló ? - tudakolta íélhangon
,a Pagosa Iiedrrek neverett idomtala,n, tagbaszakadú alak
Rinehardhoz fordrrlva, - Miéró nem Dézett be hozzánL ?

.Vogy talán - vaJami pliYát ügy ?

- }íeglelret - lelelt kután a kiilönös idegen.

- Tudja, hogy a, fónök máí tegnap óta vár magáIa, ?

- Nem tudoú, de nem is érdekel.
]l - Már pedig jobb lesz, ho érdekli,' Rinehard íagyosan, ridegen, szúrós pilbntással me-
: redt a szemébe. §zót sem §zólt, rle Pagosa Red eüordította

a tekintetét, úintha, a,z ital jobban érdekelné.
Rinehard, aki már elóbb menni készült, mo§t b€-

gombolta a, kesztyűjét és újra az ajtó íelé i:rdult.
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_ 
";.Yi""*.L"lí-";g",*Y;;ux""], "* neki Red.

;j,"oT#,"o1j,"; :::tt .:Á;É:;F,d é§ megálli'"Tl j:;"Tiil,íy,,l""^;;;ö#-ü',i".i'ifi iic1
""n';,t*,:H*ixxtT,i*.*::"yt#},#il,iide visszatért el6búi
könyökét.ff ;,jJii,, *-tl,' i"*niiif, ' ; ";í,,ffi ,:Xffi *Jl:ilj
.o**ii.'o'"'u"u pobarót, két cimborája i§ töltöit

^____-,Tto., 
lár§aság Yeu ! - 8zól,alt meg a sorill&-*"\:]"5 roozelós torolhangon. - rd"g"o-Ö - "".*-

fa+*Ér*lfí'*iq.&§:lii+"*,t;x
ilfl,fl ií, i**.^1,T;"_-, 

Boluoo, tőlt §o ur eg a poha 
"a 

kaii
Jim föleg5zenes'edeüt.

,T-"í;§"J]ii"e";#:[-"T:l,ffi:,.H:iitli:,J. j:

jil+"1iii:".#fi ií1 
ji'iTf 

,H#,,;l"*"lf :J:*"""T

* 
"_1-1ffi 

labkij.reckínátok, alrkor elv!,1p', 6oo

*E*q;it+itÉ*ri*"-*,ruibfTT:H1,#
**,il. "o másodpercig ou. ,"ólt 8emBit, oztán lgy

72B



o__,T:g}oLlTr:r-.:,1el§zólji.á8l.Fz_általábauelég
iTí*jl""x_,T::"k""t"k;;ófi;;di"";ffi ;i"";t:kedvíink szottyan. ró.

I;x*:::.x":::[rp.,két gi§znó_szeméi. Egyik
lp.:_.:131u:l."lurüúti,aáááJ""ivTi" j"JiT

a könyökén, -i"t ,ti r"§"i lá."g*" 'i!u '6J( rÓOt'oÚÚ

*__.- lir"^ill:,gy zarándoLok. Mizteteniil járnak, nincstesrv,.e: az o]{atuÜn. nr-r-L?""i""e;iit iJim_csendesen odasrólt nuki',
,^ _.- Ezen lehet_segíteni. Ea vaLmit ak&r tóleü], tegyele mag& i§ a revolverét !

H"i"|iifi:frű]_.lli,fr ,'il*í*"jilJ.ixl'í*-á",'J;

:§!ú""ff"t;:**,li$"ái";Í"*ill*ÍÍ*1"""megszólalt & _kii.lönös iá"g.". s^oa, áe§en há,npzoi,t:
,__._- __|.?go"n,, 

buryja békében az urakat. Milden_kl"akloriszik,anik;áű1l-á';ili##:ffl';"'i-.Íiff if""i
- r.trla,n 

_of{ta,tnr akar ? - vakkant rá 8 sorilla-

'*"*Ü'ru""ÍHoT*ilan 
rá, Egyébiránt azt územ,

- Belém próbál_kötni ? - Eorogta, Red.
_"_^;^n 

o9i]o-"nYarban szenved. Ma.g"a kötött bele it!
íf:j_ol: É" "ot tigy"ú""i"ii;;%ö" 

"i".iü:,iji,I;In§zn€aaégeaen.
Pagosa.Rcd íauyal úoool5rra erőltette duzzadt §záiát_

*u ___..u3,| i:_af"c."P ös§zeve§zoi ? ! Elvé$o bajiár-sak volnánk, ,lr"gy ű t " u\v,éLv galúaí-

L_* - N"9 va€y^ok s, bajtársa, ! - vágott oda pattoAó,Eemélry §zóval RiDebard. - Mq,m,L rv^rr^^ i-r^]^,'Á§uc!.y azoval fi,rDehár.l 
- 

wr,guk T}oltop emteói.TYollop nekem nem gozalám !

,.,,Tryt|o| 
pmbereí !' C\arIie és baTát&i íokozott érdek-looe§§ol mérték végig a három el]enszenvpg fjsulát. Eát{yen bamar ös§zeak&dtak Tro[opékkal !:
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_ - §emmiJéle érdel,em nem lobet közö§ & mesáév&l !
E§ ne legJen ,telJntetiel §errrmiIe. ,S]i"k a, ,""a"ll?"é"é*,
ha tetszü. Áhogyan kívánia.

- EPPcn itten ? tlogy l,ellemeí,lenséeiirr_k legven az_
zal a marshal|al, akj úg-yis szerpti más dolgá6a ülnii'z orrát?

_ - Jp köriiltéLintő lett egyszerrJ! _Eát, ha fázüa helytátlá§tól, a,kkor D€ legéDvkcdjéL, !
_ Mát mint bogy taáu r É_e_eu t - bődiilt el
_tted. - vigyázzoo magára, mert ö8szegJ,.úröB a,zt s
üc§uro§ $lnyáját, amüor éppeo benne vau !

., Rinebard karjo vitlámg}-orsan , -.goü" lendiilt é§
u)ntott 

"l,enyérrel 
belevágotl, a vasko§ fickó képébe. SzabÁ,

lyos pofon volt. A mozdulat olyaú váratlanul'köve
be. hogy Jancsiék csak a csatűnásra figyeltek fel.
_ _ _Pagosa Red íelhördiitt és revolveréhJi tapáti, a mes*
két íickó_&eze is a feg;rveragy folé rándult. Iianem ebbena szempillani ásban Jú éle;"bansia dii;;i;r -""*
. - T'agyjatok meg ! Kii.löiben rostává like§ztleL
bemeteket !

Rövidle leífué§zelt csövú, hatalrrras öbméretú sőrétes,r
puskát, íordílott a bárom TrolJop_csatlós telé. Azok pi
logva,_ bámultak íeléje. Csoda töitént l Eiszen az elálrugvtü_ oamullalt letélc. ('§oda, töTtéDt l Ei§zen az előbb
meg ]eg]rvertelen volt. úég Tevolver se lógott az otdalán !
Ucts ]egJverTelen volt. úég Tevolver se lógott az oldaláDD" 3 ||?iik tényieg ,,Eeg{agyott.' férúbn & lőíecvlóíegy-
:T:k ,.l:19. Aztari Ésún iáliík magasságáig emel
t€nyerüket.

_.. * löíé"oj.bogy a kocsmáíos, amikor látta, hogy a

:i|i, e.üijul{§s:,l f9Dy€get, szép csöndesen küúzta a miiáig,Dáminő e§hetóségT€ ké§zeDlétben tartott pu§kát B pu
alól_ és _észre vétle;íi] , az aszta,I aOtt aUá Óf*L;"J. i"Íii
+átát ha§ználva, _fedezékiil, Jim kezeügyébe c§úsztatta,.
J,im, amüor a 

"só 
* ka"jer, i"i"iutte, fél§zemmel oda,sanű-

tott és lryoDban mcgéfl,ette a dolgot. A kellő pillanatban
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::lll,^*ilóP lópelt. A hatá§ annál nagyobb volf, merty&rallanul érte a fickókat.

: f#*ti"!"i+:f;.":t:; itff* ö'fffix,{,J,Ti ;i31*: y1 ",! : d,ót" k i;;ü;';L"""fi T'jí,"ii: il*í
ií j§i,i l*.:j^l_"::: ö ldökök atól jégb ideg;. ;;;ii"":

'fi 
fi*i'lilijqHnfrt:"#íí:#":#i#,ffi

Egy áorék -.#;;;;;;§agú, óloln§öIétet kapli"e
basu_k ba három reoa""',rTj
neo, ebból nem kértek !'lrz yen íeg},vel jól §zét-
hord- csak .,-Ü"U.i'l"""#_
iatra" való ugyan, de a

iból egyikii& se ma_ki...
- Köszönöm, ura,m

hajolt meg. az' icli|ei
mozdulaótal jim

- Red! - foráu]t
a eunyin, mérgesen
e§etlen a,lakhoz- 

-érdeB.li meg a kitün-
: :e Te€Éanítob egy

tisztességr-e. Orai, l""i
ver§ziiát !

- Es a cimborái is !
- rrJroitott vidáman belelrlie, .- Már tudniillik_

azonosítják magukat a
balátjukka:l ! ún
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meq a p&itásom, - ez itt, az ólomíecskendóvel g, kezé-

il"f "-].i;lá;-c". váltanánk jegyet ebbe a cirkuszba !

Nem iqaz, Jim ?-''Jiil 
Jr-o*iv.Oott és rábicceBtett, De a L,ét fickón&k

,rovúisrik. nem-volr olyan nagy verekedhetnékje, úilct
il"dr,"L, ko*o.an, méigesen néztek a íiüra, do nem
mozdultak, Az együ megszólalt :

- Nekiirr} s'ámmi rdszibk so volt az egészben ! De
ha mindenáron úgy akaiák, hát nem íogju} cserben-
]nagrli az, intézőli;t ! velo ta,rtunk! Mi, Ctag ? - íor-
ilult a társa íelé.

- Vele hát - morgott ez. - De maguk há,rman,

vannak, negyedikook meg Rineharil ! Eórmunk ellen l

-'Sose" 
aggódjék, miiter - szólt Jim. -_Bár_átu+

- Szívesen ! - Jancsi ökle is bizsergett ugyan, Iop,
pant kiálthatatlarrnak találta a üriót, fókén1 Pag9.P,5,:d9i,
á" 

"o.t"t}"do" 
jutott eszébe, hogy nem érü a' ókölvtvá§,

hoz ! Afféle hazai verekedóstól nem ijedi voloa meg,

de arra gondolt, hogy a ieleDtévók mind bizonyára dere,

kasan bá'rrnak az OÜ-iiklej, s ha alulma,rad, csak §zégyont

hoz mindhármu]<ra. Kiilönben is rendben volt a clolog:'

majd csak 
"eÍ& 

l&r. Es bíró ! Neho5r szabá,lytalaarság
essék. Jó lesz, Yunchie ?

hárman háioú ellen.

- Lefeló a revolverekael! - vezényelt Jim, Á prr|,]

kacsó torka továbbra is a íickók íelé mer;dt. Azok láiták,
hogy nem térlretnek ki a számadás eló1,_óla,t9|a1 a t9l ínIjY
Úa'Íjához eresztették keziüet és leoldották derekrrhól a

szílat. ?at Bolson előzékenyen nytl]t a íegyverck után,
Uraim, - mondta harsányan - én ko

vagyok, nem engedhetem meg magan11} a_ qá,rtPplalÁs
íaífuzéset l Kéiem, tartsák io a 11abr!lv_o}a!. 

e!be1 
_t

íé#ias mérlrózésben és - szlveskoiljenek kímélni g
renalezé§t !



A három íickó letotte a kalapjÁt is. Közben Rineharil
tTártoit, r"gyo""Ooét'és a puttro teite. Nyugodt

iiri lrrr"t, r" dűtyajét és a zsebébo dugta. Aztán
kolo,piát Iakta le és monoklijÁt gonilosan a kalapra

- Tévedések elkeriilése végoti; Pagosa B,etl az
m! - ielentette ki.

- Ohó, uram - szólá.lt fel Jim. - Elóbb kötött
ez az úrioúber t Engem illet.

Rineharal elmosolyoilott.

- Méltá,nylom e §zempontiát. Taün bfuzuk a sor§ro
dönté8t. Fei vagy íráa ?

DzústdollÁrost vett eló & zsebéból és megpöIgett€ &z
közt.

Jim is elyigyoTodott. TeiBzett neLi az iilegen.

- írá§ !

A dollár megvillant, anint B,inehard a levegóbe pat-
totta, aztáí csendiilve a pultrá eBett.

- Íráa l - hi.detto ki az ereilmén;rt Bolson, a pénz
hajolva.

- Nyertem ! - nevetett Jim. Rineharcl megbiccen-
j"jiti. nr""t, -a"ü kett6vel ninc. .zeúélye8 ügyem.

- Ne fé§en, Rinehard, majil még magára, is §o!
l ! Megkeserfi azt, a,z ij.tÁÉt | - mordult rá Reil. -a hosszrl legén5rt íélkézzel íalhoz kenem !

- Elég a §rájaskodásból ! - szólt rá Jim. - Most
ök'lök beszélnek !

Azzal áta,die" a puskát Jancoinak. Ez a bal karfujlá"
iba íektette a íegylert és a pulthoz tá,maszkoilv& várt&
feileEényeket. Mi tagadás, kjssé izgatott volt. Blzott e: .. , -ta,ibaú', do s,úint végigmérte 8,z ;Uoní€leket, o,ggódni

lett. Pagosa olyan -vÓ}t, rnint volami. barlanglakó
only o""o"d"1,o"u, na,gy mejom. A másü két

B.ktay: J!...t !9ea.t. e{u (0) 733



íicLó i§ erd§Dek l.átszott_
Iegényt féltette.

*:""ő d*:*':f ';§J#í'l:ld #jilffjf , 
*r

i":,,1,1;:*:*$í}h};,ü"fr:li]#J"!,,#u" l"pt""*tó" tiu!|J ""#*d#""T'tnX.:

"." ;r"lilnlÍl'i ?,ilT: 
urű-lovar-kosztúmjét ? -

_*,,_{**' eppo"'Útl.toi:aalbni mogát, hogy,,rajte
]}^.!",_ruso"". n"a minden figyolmeztete" ii úru.*

llTiiö,pr",ö;tru:;**j;*x*x*t
xru;*,xtxgr-,**:":*,*#,lilyj
l*:l%,;Tkl",*i*r"tlfig*,"r"lril#
r9i,á:9k a 

^e"g* -"JJi"d"üi;ui'; 
".l"á,.iL.]iT11,.*,:**,::.l.udta,.me'yik. párt tlg}"i".' §Ö"ide.oda. yilaDt,. bogy ;éé",'i'fi"fi'"; jÍÍ"ifiiJ.

_.. _.|'- Po.pá"uo verekeáeti, Ballettáncost meos,i
l1T, 

L9*yo"ugga *.[" ui lá-l ü",'_1"r,., 1'";;"TÍ1".iít
;Ti:l*."T"_l1.{:1i'1_1qai,"qplq 

jo-;;Ü.-d;á]
níers erejóen bízott * 

""tt "iO 
ii'Ü"ii'"i .;,i r' ;

:1:.i::l sehogyse sikeriilt ökle alá kefiteni az
fl"_gó j"qé"yr: ő"_*";t" ú,iii,,ö."^H;;jr. Í"iír:;

{pr,ru:r**tíx,§:**:J;líl*jf ffi:,*}"lJ,t ""upeu, ietiai-"ö-*i1i.ii: ;:;a lat_la, Jim 
, 
megesabb volt nála. de az idomtalan:n_agy el6n5ri i"í",t"t ,". t"ő'Ü,,láÍ ffiilffi,k::

fif:_il:l:í"rfá rgyü, uiéu" tdmpa csattarui.ssalálltapcsótéúe,áenfr lirartilirÜr_-"ád;ilrffi i';

I'6leg Charüot, a
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a, koponyájÁn, B an!ál dtüó§;bben e§ett i;ki
Rineharil elegánsan, kimérten bokszolt. Mintba a
ben" mérkózne, olyan pontosak, meggoniloltak vol_

a mozdulaiai. Elsó pillanatra kitűnt, hogy kii]ön} az
rí_elénéJ. Ez viszont egyre vadabbul csapkodott a külö_
íéríi íelé, Jancsi nem íéltette az idegint, inkább az

horyan alakul a tusa Charüe és az alacsonyobbik
,p_cowboy közt.

Majdrrem elrrevetto magát, amüor piüsniása a, ha!,
kiüdópár íelé fordu]t, Charlie akkoráka,t ugrott

bra-baln, elóre-hátra, mint valanri megkergíilt gumi-
da. Jancsi ki so nézetó voüra belólo ennyi fiirgeséget.

nélkii] verekeilett. Egyik nagy lonaliiletú ökölcsa,pása
Tüe bal§zemét érte. §zerencsére a kurt& cowboy éppen

jéb€n ugToti egyet hátrafelé, lgybogy az ütés teljes
)jét lec§öklrentette a mozilulat. De így is meglóilult a
e é§ dühö§en íelorűtott:

- Edilig aem hara$rdtam rád. do most azián jól

ugrándozása olJran komüw volt, hogy mindenaél
bban cirkuszi bohócra, enrlékeztetto. I(özben mindeníéle
tort vágott és egy_egy ütéséi diailalmag rikoltássa,l

Elleníele zömök,tegbaszakadtfickó-komoran,

illanatban olyat vágotú a vaskos íickó áJlahegyébe,
z annaa szinte .hátrabicsaklott & íoje. De csak-Ógyet

volaa, Charüe öklo nagy c§a,ttená8§al c§apott a,
jára. A Ttolloplovas védón kapta arca elé ökleit,

§ abban a §zempillantásban, rtjabb bolonitos bak_
el oldalba kapta, elleníelét. Mire az íélíordulatoí

Charlie, villámgyors szökellés§el szemközt kerúlve
mind a két ö}lével pergó egynná§uánban ütőit a,
gyomrába. Az íehyögve c§üklott ö§§ze, mint a
De ö§szeszedte magát?s egy lépé§t hátrálva ú€int
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},ézzei. Trollop eDbete elteTiilt, Úint a, tetaslózol,t ökör.
Charlie, karüatrábait azéLvetae, diada]masan'á,llt íölött€.

- Számold Li, Yuachie !
NeE kellett Liszámohi. Clrarüe volt elleníele jó íél,

percig s.zendergett, _aztán bódulten íöleúelte íejét,'feliili,
és mindkéi kezével az állát kezdte tapogatui. Minden,
barcüedv kipárolgott belóle. Charüe elOgeiett vigyorgas"
sal lépett melléje és íöl§es{teite.

- Nom tehetek róla, Íickó ! Nem mi kere§tük e bsjt !

LeültÉtte egy székre, e odaszólt a kocsmároena'k:
, . -_ Pat, adjou ceak egy kis szíverósítót ennek áz
ürlembemek !

Az kissé bárgyrin pi§logoti ma,gs elé. de volt annvi
léIekjelenléte, hogY elveey; és kiüitso az elébe tartű
poharat,

készeu állt. Charüo azonban Lü asztá|+,a ez elónyi ; jobb

íjkl: á]+egyel talÁlta ellreníelét, míg emek csapáeai l
kurta, kis cowboy íeje íölött érték ipuezta tevegót. Áz
üté§i.ny_omban má§ü követte, ug.yanarra, a pootá, bal-

:

)

Rinehard eLözben keményeD szorította ellenfelét, s ez
eg].re háLrált, Már csak egy_két lépé§ választotta el ez
ivó falától. Jancsi nem aggóáott az idegenért. Jim és Red
íelé fordult hát egé§z érdeLlődé§ével, '
^ Ez a verekedés volt az e81, igazi ,.nagy eseménye'',,
Erezni lehelett, hogy itt mfu 

"urlugyuo 
Űemé]yes "iigy.:

r.enrli eIniézé§Te. Á gorillaszerú alaL orrából §ötét véf '
csöpögött, de la,nkada,tlanul mérto i§zonyú csapásait Jim !
íelé. A ezá,las legény ti§ztában volt azzal. hogy'er6 dolgá-
ba,n nem lebeti íöl a veTsenyl, Pagosa Redáól. Fölénles ,

g'yolsa,§agára é§ gyol8 €§zéro építette Íöl küzdelmét, Bal
szája,§zélén ki§ repedéeból vékony véresík k&nvalqol,i a,z '
állárá,, d€ rnás láthetó jel nom vaüott arra, bogy Red .

pórölyc§a.pá§hoz íoghetó üté8ei batást tettek vűa rá.
Eddig nég egy csapás sem érte teübe a karcsú, sebesen
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i"#s_ öilrffi, l",.íLtfr "*§ini,,"*íi:. Jrancsi rájött, l.gy .,i- ü ;ö;'i#.;;#
,l"^_1i]3: 

erre-arra. szirkeüó serényÁégével. Red

h{lHl"üÉ?!*;,*n:,f *"i.l"*áj,, elle'í€Iét.- uF utu"uti"",,r iái;;"#;?:':X?ii
logJr_ eppen.diiiös tÁmadá§§a,l lendiilt elóre. AbL'an
]:lb":"., i.+9" a gyoEoriité§re tio1,1ot"r""iil áo*-
'irjóli"lfj:.JiP é ké' hadonászó ho§szú kal közé

:",ij,T,"-ífl "ö:-r;,:i}*tal*Íit;m:volt .idejo-a tti,i;á*mi É"úr"iÖXii#Ti#;,_:9199b"i c§epoti le állkopcsá,ra. rrrU""i-r".rr"i"ii
i,"Tllgéj1_1Ti1 az állL'apocs csaknem kiugrott
i]..,,!!$ negmeott, dt nég nem esett el, Jim azon-

.í1,1tiir!!-1]'.,*.j'1",4,-";ra*i**:ffidh,( egyen§úlyát mcg{atet;io, a8"ÚtJ- u hövetkező
:r:;,_g_"^." :!,y_áT"] banyaótvÁgódott, rá egy ritjá.

,13"-í'"Hii.,"1'íJ:,l*.,-*l*Í§ii;tr"fr 
"§i*

9s1|. Pjneh.aTd és elleníele Earadt a polondon. De a
;\:,rYflá:§j,"i"n a íal}oz 

""o",di. ngyik'u,"Ini

x"*l*,lt*"*:r*:r}i"Írxi,t*?;;m
; I"l,dj.,. bogy_elég volt ! A társai már készek.
^,^!ná_sik 

mind a két kezét az arca eló "-"tt" o?a?ttal.
- !|9s "ott, 

íeoe egye az eEészet ...
;t[,:'u";;"il"x*í#j"',ffiÍ-*,".j'fi tT#lffi :



kodott. Pat a koc§máTo§ beidegzett el6zékenységével
tolta is elébe a telt pálinkáspoharat, Az mohón
ninteite l' 

- Pugo* megkapta, amit k€íeeett, l i9_cy""t9
barótságtaian pillaiást vetve ha§zná,lható_fél§zemével
szakado'zottan 

-ezu§zogó öntuilatla,n &lakra. Lát!|zolL l9t.

hogy nem nagyon viszi az7aéle az intézó dolgái.,
beííá"be"st etÍ6t a,zonosította ma,gát az üggyel. A
loyot tozt 1",i.}"" ióTji{l h?ry,_:"",^"9li'1
jóÜan-rosszban ö§§zet&rt§arla,k, helytállja,nak
Lég ha nin"senek is meggyőzódve yc,},iü jry":ácgs
ró1] Ez a Nyugat becsiilet-kódexének el§ő és
sabb szabálya,

B,iaeharil olyan zovartalon nyugalolmal_ húzia
L,esztyű iéi kivöíö§ödött é§ bizonyáxa §ajgó öL,lejre.
miseá iörtént voh&. Fölteite kalapiái, dcrekáTa
revolverét. 8,ztáD meg§zokoüt mozdulattal c§iptetté
móT€ s, monokIt, JiméL íelé lordult:

- Öriiltem a szerenc§ének. Mogvallom, kicsit saj

lom, hogy ön, Mr, , . ,, Jim Petefson a negem.

- Hogy öu, Mr. Peterson, megfo§ztott attól a
m€§ kilátá6lól, hogy azon az úíoD ott magam vé€
el a sziitséges átalakító multát, a,mit ön oly e
e]végzett. Mindenesetre gratulálok, abban a
logy egyszer még póto}hatom a mulasztóst, Jó
uentlmpn l

Katoná§an ö8szeütöite a bokáját és szétlökve
elótt a,z ajtószárnyaka,t, elment. Pi]lanat mulva há

lehetett az egyenletes lódobogást, amint ügetó peták
távo]odoit sl az éj§zakában.

- Ki ez| - fordult Jim Pa,thoz.

- Nom óudom, ],egutóbb talán íél
Magam is csak kéiezer láttam. Idegen,

13B

éve járt
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A,puJthoz támaszkod! Trollop-lova,shoz fordult: - Úgy_
látszlk, maguk i8merik ?

,,, A bórüorgaa cowtoy egyet rándjtott e válIáD, fI& nem
0!&J! nyrtal,kozD], akkol nem erőltothel,ü. §eomi kö-
ziik lnzzá^

,. .Charüo volt ellenfelo - C}.g - magdhoz tért és
::",., |1r9"rn_rr1" lépt€}_kel a. putl,boz támolygoti. P&t

készen váita, az újabb ,,sziverósttóvel'.,

-T,]rg, - szólt oda tán§álok C}ag - rnit kezdjiin}

Á Ruífnak nevezett fickó 8zó nélkül íogott egy
odalépett a, szenderg6 Red mellé- és erós

:]q:li , ".r*"l"!i, 
a, }ép6be.. Az' megmoccant. Újabb

,}":dé"":'| ingatni.kezdte- a, te;et. Vegű reriiri, áe ilina_
* Te"" visszatámaszkodoti ,_ uret" 

"orr".rÚ. Org iu

ilttézít.
és egye§üt eróvel végro talpraállítotüík

, Iy""",cb" bírsz iilni ? - óudakolta nyers hangon
!o§8zu coPboy.
ná 

"*r. "irLt horkantáesal feleli, Meg-megcsukló
Pr; ,1O:"1h, ,táma§",kodva, . 

a p]rthoz ia"uá"gott
Crag 

_íele pobarat tartott__s, §záj6, ita. gepi"""" -"}tt,&z, erós, 8ze§zt. _Ptt6l némiieg bel]EeáJlt l"iki-te"ti e§en -ya. Jzzó gJúlölettel pislaitottiimre és társaim,
- Ne higgye, hogy milden el vaD intézve köztiink !

- morgott Jim felé. 
_ 
Még lesz §zavam ma,gához , . . he

el 
_nctr _párolognak in"nen nyomtolanuli

; N9 teti91 Págosa Red, itf marailu} a környéken.
tovább, mint maga !A három TYollop-emb; felc§atolta, revolverövét és

léptekkel indu]ni késziilt.. }toc§ánat..ura,im! - szólalt meg Pat. -A fizetség...}iuíI hrl§zdolláros baDkói Yett 
"eló 

mclléú\zsebé"ból
a pulira dobta. Pat betette a íiókba:
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- Köszönöm, u.rak.
állapotban lévó szók . . .
szánítva. A,,ri!q''_et
rendelkezé§re.

Áz italok. . . egy teljesen jó-
llúsz dollár, barátsáqosan móc_a ház ozívességb6l 

'bocsátotá

Á v_ert s_ereghez íogbató menet elérto a,z sjtót é§ Li_vonult. Kíviü6l zava.ro; rnoioszklí,tÁs, lábdobog:r" i" "i-ltétr .lurva szitoL ballstszott be. A tóraszállás" büonvíianem menl, olyan körr_rryen. Végre elcsöndesederr, ." ,iá
. .- L]harüe, - jcgyezte meg Pat Bolson - Leménv
oeíab. rúóc§ingot haraptaL Io most ; csak siLerüjön meg:_'Iágni !. _T!ol]op é§ emberei ve§zedel_úes nrpsee. . . T}o o:D8 kisujja köré c§avarta az eqé§z vidéket'!

^ _ Majd legomboMtju_L,;óh ! - íaladt Li vidóman
UlraTlre. - l.\úk, azt hjszem, arizouai sz'eroplésiin_k igen
1ol kezdódött.! 

^Pa!, 
öreg fickó, egy kört! 'EE íizeh; !.Juu-upr-J|-Jiíí ! Osud"a jókedvom van I
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L2 A birtokon

IYIST* REGCEL oégtem indulbattak olyan ko_
, nrrnl, ahogy t€rvezték, Dave bác8i §zír.lelt rosúaÉssel

LoTholte óket;

:Loko]b_q:zabaqdt, kőlykoi ! Alig p{r,órája, hogy§zaoaorul kólykoi! Atis p.ir óráia. hosv
ll{loRo_,,, Ml", .vorekedést rendoznek i €s 'teieJeÉ
épp€n Trollop jj*óival." Még csak ez hiányzoti !

__ __?:_.1 
p"l!ób."t8z alatt ;légedel,ó mosoíy jótszadozott

8z olegur 8zája körül.

,. ", 
Ágq ide a íelha,talmazást, úeg a, lelDáIt a íelszere-re§rol, aml, kiinn van, Dave bác§i, a üibbit blzzad rárlk !- Dyugtatta meg Chorüe. - Vagy l,atrán kjjö§;-Űú"}

a. renchl'e 
', -, Má, csa,k menjetek magatolban. Az ójjel megintcudglul fájt a bátam, Eo§t ir érzem, Aztán. Öucvalt-orn_

i"fp_!,"9""- :i"* tql4üozni Menerddal e" i r"-gá,iJr"i]
-E/rEepzelerr, _D!ílyen állapol,ban lehet odakünn' m'inden.MaJo en .c§ak akkor nézek ki, amikor az ,,x Lu§ta }I''
::_1t "é.c, 

tilr,ebeo. lq las/ogd ! V"ey ,;Ú;;:Jö]ömanadYányeitoLat kell eltákadtani a'Cisöndes.völsvben I

l Jlég_Táér gyászruhát rendelni, Dave báű ! -moBo|ygott Jim._- llaDem egyetrná§t be kell szereznün}
eloDo. l\em hmné_m, hogy odakiinD d úLs készleteket talÁlunk-
. - A -vegye§kereskedés eléggé el van látva mindenael., Szeíezzetek üó nina""t, a*i Í&].
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Jancsi szerényen meqszólolt :

- Fiúk, azt hjszeú,-mo§t már ídeje volrra revolvert
venni magamnak !

_ _ _- Sqse költ§ön aÍI&, barátolo - intette lo Dave
bácsi. - Van rreü,exo báIom darab is. A régi szép idókből,
amikoT ,erre a, kézi§zerre gyaü}abb&n 

"Ú ."iiÁ;;.--Ó;
eeglehet, hogy mo§t. megint nagyobb szerepbez ju'tnak.
on.yqy.: :ok lrasznuk8.t ve§zem, hogy & nya,valy& ü§§ön
a gorbe há,tamb9, !

. _ _ - Már beleütött, Dive bácsi ! Kívánjon valamijobba,t| - YigJ,olgott charüe.
, , Áz öregur__leszedte a revolvereLet az agancsokból
ké§zii]t íoga§Iól, Jim szakértó szemmel vizs!áQatta a
fegyvere},et és egy Lifogá§talan 38-as Smith á -W"u"or,
batlövetűl, vájasztotl, ki Jancsina,k. De Davo bácsi rá-
elóltette & párját is, kett6 volt abból a íajtából. A két ;k
é§ löhénJ.§zíj persze veleján a íegyverekkel

, - NeLem. elég. lesz az öreg tolt. Az ált legjobban

ólompermetezó !

Ami hozzótaló ti'll,ény volt a házban, Dave bácsi
azt i§ átengedto a, Lét revolveEel egyiitt. Janc§i bü§zke-
§égtól daga,dozó mellel csatolta fei-oldalára az egyiket.
Amásik két, legény is_eldszedto csomagjából a hatlövet?jet és
lelc8atolta. Ugylát§zi}, végre 

-,.rendes'' YidékTe keriiltek!
, - A rbed. !,ölyök majd vi8§zabozza Bádog lizit ! -rendelkezett o'Bryan. - No, kászolódjatok J'a., küon-

ben e§tér€ se értek ki !

,. .TU:. kuna kopogá_s _után kiny,ílt az ajtó é§ egy
.I(r§§é teste8. de magas íérli lépett be, ReDde6 pótga"i r,rÍ;,
] 

o]| 
IuJ'",. JeJén sletson.ka]sp, nadrágja alól pedig magas_

§aIkú 3a Tkanlyú§. csizma sárgált elő, BeretváItarÚ, ne"gy-
ven év köTüü eírber volt. A kabátja hajtókija alói titJga
nikkelcsillag íele yillant elő.
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, §-t:l kiesé merevel, áe baretsagos tekintettel íocottkezel, velük, Cbarüel, minf regi isDlel.ó§t iö*;;;;r;. **
,._ -,:, az a hátoí} fickó, aLi tegnap esle verekedés§elunnepelte megérkezé§ét ?

chartie felelt:
í_ - csak, kel,ten múködtiirrk, santpl ! A barátuak -danc§u.a^mutatott 

- nézőközöoség Tolt.

-. B_olso_n is azt mondja. De mégi§, Troüop túlsá-

áTTiifj11-,T{ lffi ,**, nogy ,ug"lo, i,,u"ugii,

,._ . Térze, _ma"sbal] - szóll, lözbe 6záTa,zon Dlrv6
ii:""";,':i:':.':íöT§fu l"T.,,:'Yl%:*fi ;al'jiii ji

, - Cbarüe Dugar, - §zólt a'Ealshal - nem szere-tém a dolpói sémhi r.x-x* L^--" l. j^",]g:l !3nl,nua^ n*Á,'Ű spolthai]a,maik-

ttijából !ii**:Tí"ú"n,a";"tlr"",",-i,itr",i-?ili""iiTulifr
- Nem mi kezdtiü l

*r,,'.,iff "',:L,Hfl fitríyú-i;Tfi,ji*."H*j
@e$, bo_gy páIta,tlaDnak L"u l";";:"^''"'
_ _ - I"P is kérijn-k többet ! - szólt Lözbe Jim. - Ha
H:i_rTlT rendben a C§öndes_völgyben, rrrujd *]i;hogy ráhúzzu} 

" "iu"" 'l"p"á7i-."'li;§#ff

-rEelló, Santer l - üdvözőlte Dave bác§i. - Min€k
í:y:**i::_:_ :"*""".eri r,],rt, Ii' ;#.iil"s#;"TEondo Mes" város marshalja !

íoáT. ].i a szemét l rótb;iía, ;i;l;;';;,,*'t#rii:iomióta TYoliop ijlt bo szegény Mü; ;ü{"Üi; 
q@al tl 

'

llill-d$jff*ti#:"+:.,jf,:áh5s:,f ,:"íi,,É;í:
,. : _!,át az i]ltézőm eltűné§o: A jó§zágom elka.l]ó-dá§a ? Mindez nem bizonyíték magának:



:

- Legyenek óvato§§k t Nem szeretném, ha a
verek vennék 6t a vezérszólamot oitakiir:a. A
háborúk kora már régen lejárt !

revol-
ranch-

- Legyen DJrugodt, nem keressiiL a bajt. De úeE i§
téíünk ki előle! Egyodiil a, vak nom látja, ho§/ 8ötét
üzeDnek ío]ynak o vidéken. -' i

- Tehát vaknak tart ?

- Talán trll távol úarad & dolgoktól. Ismétlem,
maT8hs,l, n€m kérüntr többet, csak &nllyit, hogy legyen
pártatla,n továbbra is. Elvégre az ön hatásköre-inkáÚ'b a
városra szorltkozü, De a sherifie,t se akarjuk íölöslegeson
zaklatni. Nem alkalmatlankodunk a törvéúJmek, ;dg
nincs valami ütőkártya a keziinkbel.

- Jól van, Én ceak jóildulattal inteni akarta,E
magu_kat. §o 7ozg, O'Bryan I Só tang. bols!

Elment. Jia Dave bácsüoz íordirlt:
- Miféle ember senter ?

- Condolom, ti§zte§séges, csak túl óvatós.

- Vagy a b6ét félti ?

- lehet. Sokat nem §zámítbatünk Teá, annyi büonyos,
A íiúk elbrtc§tiztek az &egrlrtól. Hohiju} - űn

remek nyergével együit már;kehe§ autóra volt rakva.
Fred, a szeplóa su_hanc i§ a helyén üt. Beszálltak és 8
koc§i, némi }Uen_kezós utÁn, elináu]t. D&ve bácÁi utóDu_k
integel,ett:

- Majd elJel€jiettom ! Van kiinn két Winchester-
puskáo is az embereknél, Nebogy elvigyék magu-kkal !

_, A ,,Genera.l Stores.' tizletheifirégo áott -"-geut"k..Iim és Cbarüe nagy szakértelemóel irta össze a 
-beszer-

zendők - íő|eg élelmiszerek - ü§láját. Mr. Greentield -a..nagy. vegyeskereskcdéd tulajdonosa - §zolgálatkészen
döPsölte vörö§ L,ezeit és segédjével €g.yütt ö§§rebordt& a
portéLát. Jancoi alaposon m-egnézte a-iereskod6t és meg-
Jegyezte bagában :
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- Iluncut legyen s neYem, ha ezt & Mr. Greoníieldet
rrem Griirríeldnek hívták valanüor !

íga,za, lebeteLt. De Mr. Green{ield ameri&ai&s sélénY_
§óggel tett-yett éa nem§okáTa jókora halnaz magasodott
íel a kocsin, Jim úég egész raMs doboz töltényL vett és

egyezte,:

- Yunchienak gyakoroürio kell ! Vagy talÁn értesz
á levolverhez ?

- A hábonlban automatepi§ztalyom volt és azza1
sokat gyakoroltam magam céllövésben, Borgópi§ztollyal

aüg volt ilolgom eddig.

- Íát majd-lesz ! Léiyeges tuilomóny ez eTlefeló,
pár ezer töltén}4 el kell pulíogtatnod, amíg belejössz.

Már ha teheieégeil van hozzá !

- Ha anayi érzéke van ehhez, mint a lovágló§hoz,
még obben is leliipál téged hamá,rosan ! - jeg,yezto

Charlie. - ls ne feledjiü el, hogy én is oktaiom majd !

Jim szótlonul, §yászog arckiíeiezéssel foAta meg Jancsi|im szótlonul, g]rászos arckiíejezéssel fogta meg Jancsi
, mint aki'mély ré§zvétéi akaíj& nyilvánítani,

Elég tekintélyes ö§szeget tettek le l\fr. Greoníield
.pénztárasztalára. A kereskeiló - ingujjban, Ligombolt
mellényben, de kerek keménykoloppal a lején - most

::Dég elégedeótebben dörzsölto kezói.

- Minüg készséggel állok az urak ren<lelkezésére !
Janc§i észfevette, ho$r ó is ,,Csentlrnen"-t mond

,,Dzsentlmen" helyett é§ egy kis űszkrét ,,h"-hangot is
azu§§zant a bekezdó mássalhangzíhoz. Mr, Greenlield
élénken emlékeztette a büarmegyei kisvÁro§ bolto§áía,
aLi}ez gyakran hajtattak be édesapjával a birtokról.
§zinte rokonszenvesnek taJálta a Lereskedót, annyira el-
öntötte §zívét a vissza€mlékezés Bzülőföldjére.

,,Bádog Lizi" née'§oLára a nyi]t ttion zaka,tolt, meg-
sebességet fejtve ki. Charlie elól iilt, d€ folyton ltátla-

é8 a kömyéket úrawaÁztá ,|



- Látjátok, az ott már a völgy bejárata ! Ott
mindjárt mellette a,z a ki§ ház az öteg Podróé, ha
még él. . .

- Et büony, kutyabaja ! - legyezte meg a, §uhanc.

- No, majd egyszer beszólunk hozzá. D]erék fickó,
a fia i§ talpra,e8ett legéoy volt. Pa6qualnak bítták, ha jól
emlékszem. I§ten ío biinte8§e ókei, amiért koszos birká,k-
kal bajlódaak !

Jancsi tudott már anuyit. hog.y a noarh&tenyészt6kbetr '

olthatatl&n megvetés él a birkatartókkal ezemben. ]. Dave lrácsi anna,kidején Eegengedio Pedrónak,
hogy a, völgy alsó végén és a köves oldalakban legelteese
a jubait. Odáig úgyse kalandozott le a jószágunk, Mert
ahol az átkozott birka nelilát a fűaek. ott a marha fel_
íordul}at éhen ! Kirágják még a gyökeret is, a rtunyo ;

férgek ! De Pedró hasznos euber voli. Senki §e tud obren
lasszót fonni ló§zórből a környéken, mint ó !

Már a kis vályogház közelében jórtak. Öreg mexicói .
parasztféle iilt az a,jtó melletti kis padon. Barni arcála, j
melyet bosszri, z§íros, őszbevegyiilt _teketo haj keretezett ',

be. óriá§i özalms_sombreTo vetett áTDyékot. Az öreg
ö§szehúzott, szemmel nézte az autót. még a kezét is a szemó
fölé emelte. bogy jobban lásson.

_. - Buetns dia§./ (Jónapo!!) - kiáltott rá btegetveUharlre. .
- Bipn uenido ! (Isten hozta !) - badooászoft vi§s28 :

leücndezve az öIeq és talpra,ugfott. - §eüor Dusa,n ! l
tiát hazajött ? ! !

- Haza bizonv ! - De a koc§i máI elpolzotl, a2 lúton. - Ad,ios ! i
- EoÁla la ,|6la.' (vi§zontlátá§Ia !) Í

ügy látour. erreíelé még spanyoltrl is oeg kell
1anulnia az cncbeTDel, ! - állapította meg Jancsi. - i- Nem fog ártani. De könnyen rádrágad. Nem sot< {
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x*É"qfu*É'*iil,ffi*t
keriilt a kezébe, ,. "*pdo" _lnP^l,u:i,_iia-"riLti" "y"r,ng,rrmészét megérti, A spÉDyol la,]

*ti#n:rÍ,,rlglr-ri:,j:"# j#,"í§#iT"*s!
il:*l,nT;",ff Ti"il;,i:"J"ff #á,J úJü* epp,r gy,

;"j.' ;; Ú;"" délnyugBti vidéken igen gok, a rnextcot

eTedetú leko§Bág. _*lgvben. Tu]ajdonképpenAz autó már benD lárt a vo

""*T' 
áÜ,*U""m tá!as, terlediímes yölqyLallsn yolt,

A oatak. amely edüg az u! mollett, igyekezetl szembe

Ht#Xgg,,.,lfbábi,g6q{fi .ü,,;fr

'O**'O *"Uo*,nu'ak ! - magyatázta Cbarlie, - Maid-

-eli,,;:?T;$,"*d;fi 

fi f fl"#.};iT§,,:r,fi,,iftk;tbn végét. A patak a völgy 1

;'i.íi";Ü."A ,,h"piiló B" ianclih;'za ott van a nJ^lgal r

völpvnyrllvánvban, Irrnen nem lebei,Iá,tni, Az "X,Lusta tt"

;fjl;ii;;iÓ;&"zásban van, A do.'bbát éppen Eo-

"eiújt mi oldalunkon nem jóí lo patak a hegyek-

bö :--Judakoltx'ifr *u,* anogo* h..zódik ott lc{clé,

. vrrnoegs ; kve"bbo isaorü, ió Dagy6! szóvá,l szóvölg]r,

,,
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T:"!9l_*hó}" felhőszakadás !en, elég vizet hurcol. Do]!{roe§en §zara,z.

. _ - Ilm. A Vü iehát TYollop terüetén ál éri el akailant ?

- ühtim,

- Kié a pata,k a katlauben ?

_- _Kié ?.. EÁó az l§tené ! A rDién} épúgy, milt& ,,Repiilő B'.-é.

- ].\Iin9§:!*óeg§z_8botl, ba,tár a, kót raDcbteriilet kö2í, ?

; i:*r::?,rl]: |1csi.és a boldogrrlt öreg Mike tanyát
,."." 

_"í*.9.1, 3"{g tlry volt, hogy i patak trtlsot MiLe íöldjéneÉ t"Ü"t"ttat,-áZ il-Í;fi, il;;
Da_k. §o8o volt baj a határ kérdése köriil.

- De.!co8t_ Dá§ j luty""t, rl"rr"p e. köztünk niD_DaTatsag,,mrnt l)avo bácsi és öreg pajtósa közt voll.,
- ff.:::.C,:"*" I S* ""9 gondolod, hogy,,.
,- Nagyon fu. Ea a la}zJ lrieí,ráou*io*,,iÍ.' i"lop !özt, a, Ylz miatt i§ vita kerekeüet ! Nirrcsenák

9":cgT} paplrjai, birtoka t"rrlr"iZt * trLtajdonjogri.iiintetó hivatalos fuá§ei ?

-,Foea|l1p silcs róla. Tudod, a régimódi gazdák
L§ok&t 

töIddtek ilyesmivel. Dave bác'si .;g "fi;;[oani": D,yol:la.na: é_vekben telepedett meg iit.
- ün ek utáDa kell néznünk_ -

- Jó, lesz més id6ú_k Tá !

í::".i^.=i "e, j.lett mildebbol, in}ább a tájatte. .Pompá§, vel6fénye8 aadOti i,"ri--igi"hiiá"
:i bár, a, 8zorgalm_e,sen igyek9ő nyitoút Fordbán nem

'fll*|g*":. H.n"m*a Laib,Í tevolgbbi reszén,
j:P"]:irb, gyér íűvel benőit köve§ tér§ég fölött látniteit, bogya.n lánco].*."g u t"Ú"Útt i;;""e.ix il;;;;.e]értét, m&jd elhagyták'ezt a, Ioltot és díeabb fúvelő Iét terüt et.kóriilöttiü. Marbát még egyet so. A pa,iaL csíkja mirxd távolabb búzódott"'1őlük.

&lt r: Jq!.Br ly€egb. &óu (1o)
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EelyeD-ként bohok, §fuúbb cserjések ágaztak le a katlanti
azegélyező, hegprek in majdnem beillő donbvonulat oldo.
láról. Á katlan poreme hirtelen emelkedett, réteges,
dek lejtó határolta a nyilt térréget, A völglenék
§égét, IDáT amerrnyire a cserjé§ek § a petakon tril h
íák c§opoújai megengedték, Jancsi liöriilbeliil ny
kilométeIre becsiilti. Tlossza még jóval nagyobb
hi§zen a beiárattól odí,ig, ahol jártak, már legelább
hét ki]ométert tetiek m€g, A keleti
mosi már jól beláthatiak, a végéig legatrább még
annyi volt a távolság. Do a reszkotó leveg6
ítéIőképességét,

A völgynyilvány elején egy íacsoport mögiil
sötétebb lormái tűntek eló, Á mÁsik vőlgyág jórészét
eltakarta el6liik a benyrlló ilombhát sarkantyrtja.

- Olt az ,,X Lwta E" ! - kiáltotta j
Charlie. ,- A t&nyánl ! A jó öreg, drága ,.X Lusta

- Arva leüct se láúoL. ftol lehet a jószág ? - é
Iődött Jiú.

- Fene tudja. Talán valahol a patak köfll
Ebben a melegben sok vlz kell a marhának.

Bádog lizi prüszkölvo bukdácsolt az egyenetlen
ion, ame§en csak régi nyomdokok j6lezték, hogy
vezet az ,,út". A íir!& nagyokat zökkentek, amint &
nlgók mun_kába leptek.

Már egé§zen közel jártek a tanyához, de még
Dem pil]antottak Deg §emmit, ami élóIények j
vallott vo]na.* No, azok a íickók so nagyon taítják n}
ezemüket ! - morgott charüe. - Valaki csak van a
házban !

Űgy bátoaszáz lépésnyire lehettek a
amüor a ranchépiilet toínácán emberi alak jelent
lustáD rnozgott, megállt e falépcsók tetején és



/alva nézett feléjii_k.
az ócska Ford már

Mire jól szemüevre
utolsót zökkenve"illt

veheite
meg aelőtt.

élzéBl,.

ki §,r*xf [111*"";,sá8"mászkál 
eneíelé ? - bang.

_e_5r ,leszelós hang o"házból.
- Nfzd .meg ryogia, -á" iJt onorrut r - felelt

3 1:*"::_319 
-.r,}.. Eetes 

"zaÜlt'repte be álláó,f,.** j:ltfl 
"",, 

n.i 
""il;r;g""k;Íá:"É#;;,p: p^ry T.rlt,"" vo,lt a. nyakán. -Od;lá" ;"-";;;;

:i, i"f:*9,,? totte"yuir3u, .uuJáita, bütykö§nagzujját.

,_5* :_-!,"i,r:n"t ki az ajtón, nem sokkal csinosabba üórsánál.

;;#lulílff.""n ' - mordult az órkezette}ce minden

.;"M:*:l:lt:.:: l - kérdezte jó hangosan Charüe,lá,ncolY& tömpo orrát.,- 
F*T:i,:" i^:oidüt ki betüból egy érdes hang,

-^F|}jfr_,_ "rgy -i -a"""u;r 
";"T

9*:95jí,b"." l"*llt"L i,ffi , #;;, rT'H[:
kiáltotti

tén leszállt és hozzálá+,iti,f:_"^l""*o,:u hozzálátotl,, hogy },ir&L ja a, c§oma,-irdlrc§l 8egrFtí Deki, de !özbeö íéIszemmel a torn6.ca tomác..A logadtatás r"o:ru 
"" el""i it o"r"ooi

,f,-HiP"*nTTj *§i**"i,H#,#mHt
llr:"p: : o"-" ia"g&"o 

"i,gliiffiÖ,;:"" 
;J,;

_egyreüJe §em hatáIozotta,n.
- R: ]io"t lr""*J ],ti""i"iii ki. 

-.Irüt kívánnak?
:^_":cul a, oevem - vetette oda Charüe. - Dave&nu"unokaöccse 

"ugyot. nr"t';,i iuak a tar"ai*m.

gJ"#il,í'.ffi*i.*eg ? - tudakolta különö§ebb
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- Eleget. Elóször is olvassa el ezt. - Kihrlzta ing
zsebéből a ielhatalúazást és Menard szemo elé
Az átfutotta a §orokat é§ szája alig észlevehetóen meg,
TáDdult.

- Szóval úo§t maga 'tt!, a, boss ?* - kérilezto
gorván.- 

- úgy van. - íelelio Charlie. - Legybn
min<lent megmutatni és át&dni a, leltárat. Ho1 a j

- Yalahol a legelón. Talán a völgy végében. V
a patakn6l & oserjé§ben.

- Azt sem tudja, ho1 ?* Minden Teudben vo]t a marhával,
telelés, hát íölösleges utánu_k oézni,

- }íajil kimegyiirrk és megkeressiik.
venni az állományt. RendeBen aezette a,

Át
nyilván

íekete a koromtóL

- Eát valami nagy ti§zta,§ág ninc§ itt
meg Charlie.

nElca

könwet ?'- Nem volt mit bejegyezlri. Nincs változás.
ChaTlie belépett &z elsó szobóba, Jim és Janosi

nyomóban. Áz asztalon iire§ üveg, pár poháI, egy
szutyko§ káfiya § elno§atlan edényeL szétszórva.
nütt por, szenny. Á petrólerrmtá,mpa üvege és ernyój

- Nem lányszoba - morgott Menard. - Az
itthagyta B, házat. Nekiink így is jó volt.

* Azt látom.

- tr§t akar kezdeni a ranch-csel ?

- Átveszek eindent ma,guktól, aztán
reBdet teremteni.

- Megiart minket ?

- §ajnálom, de hárman egyel6ro elegen

. ao!!.Da} {éjtsd! bó6z) úondjék Áúéri}ébú a aedlÁi,
Det, igegstól, fönÓ},dt, varyis ezt. Áhi ,edélkork,
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- §zóval íolmoncl ?

- A hónap végéig megkapják a bériüet.
Charüe ée Jim l,öIiilnéltel- a, házba,n- Lát§zott az

, _hogy útálat kavarog berraiik. Jancsi lriment és
elkezdto felhordani a, holmit a tornácra. Menard

cimborái az aitóban §úgtak-b,lgtak, Nem tetszett|k, l1og! ígí kuJ.táE-ílrrcsán szélnek eresztik óket.
nagyon beleélték maguaa,t a íelel6tlen 8emmitievéBbe.
l)e neE1 vo]t mit tenniiik. A felhaielmazá§on ott volü

Bryan, aláír_á_sa és bélyegró pe""etP a" Xts jelJel. Nenard
ti,yomban kikéIdözto Fledet iB, Dave bácsi fiatal mirr-

dene§legényét, s ez megerósítette Cha,rlio áür,ását. Menard
vóllat vont,

A báz. rnögötti. Lará mban nyolc ló brl§ongott. A §zer-
LkaDlában porlepte lyelgek bevertek balómban. Csak

három fickó nyergei volt"ak tűrhetó áJlaDotban. e!l.v
rc§ztlúdra helyezve. Charlie és Jim leakas;futtak eg}-

pányvál és kilogtak három lovat , t 
"a-UJl, "-"r}á-az XÉ bély.egzót Átták. Merraril ós emberei i§ lriíogiák

o maguk lovait, A nyergelés szótlanul ment végbc. iim
s ,Tary po.mp_ry nyergét rakta íel az eg-yü ló" hatóra,
a"tanian""inák,is ni"sr'r."rs"ri 

"gyi"*.i. ;1il;".y;."Ö
§zátjtak_, a lovak ugrándoziak egy kicsit, de hamár bile-

az 
_ 
elkeriiüetetlenbo. "X}ed a'hÁznál maradt,

1ech?g{ta .l:F, ho_e-y próbálja valamennyiré
,ii§zába tenni' legalább az 

"ÚO 
u'"obát,'u-"ry""t ,ffi,

tomárre n},llL Ázzal s,_&rkantyúba kapták J lovakit 'Os

hat férfi elrryargalt. Elót charÍie ;; kéi barátja, a másik
i,rom vabmivel hátróbb.

Bizony,.jó idóbe beletalt, míg ráakadtak a jószágra.
, 
nagyobb. c§oport az alacson-y cserjésbcn keroaz"ott,

e.I__a patakhoz. Bekelítették é§ ; Ianchház felé terették
*:b}:r: Pbő pillantásra látni leheteti, h"gy l"'jebb négyszáz marhát szedhettek ;;;;;-;'p;Ti Ú;.

753



i,,"":Iérl belepett ÚnrosásokUOt e" a, Ío.Uuu"-Űfr,r
ordaÉ,t betepő nlaDzonit&-bozótból.

"__M::1]d., 
kft emberét ottbsg},tók az el§ő gulyá,rrál.

::g^_'it:k,,:fl L,t. az . ál]at9katl' a volgyÉágazást,
négyen lovagoltá'k végig. Késó aet"t i, r"tt, 

'.ii'"T" 
"Oi.r"-

§zeoetl loszággal vi§szajutottak a báz közelébe, Jenc§i a,

*i":"rl.c".:1 llTcalt. §,az elnaradozókat biztatgattagy.orsabb haLr.dásrai E, kö."y"bb-;-Ű; ;;Í:"";lf;ÁUloroarl o§§zetartani a mindrrnfa,|an kitörni igyekezőállatokat.

.,, |"^ Pü"nt k_meg. hanem azorrrral bozzálótí,ak azarromány meg§zámláIásához. Jim és Cbarüe lóhr;;fel

nyékérr. Jancsi utánozt& bsJátait, de általábaq Jim_hez
igazodotí § azon volt, hogy Menard és cimborái ne nagyon
vegyék észre Tajtá,, _hogy,lioll ért a, jószág terelésíÜez.
A_ ma,Jba azonban elég békée volt, sifián Óent a doloe.
tl]arbe nFm sok útbaigazíüást tudott kiszedni Menatd-
bol, végü is be Lelleti, lovagolniuk a ranch}ázoD túl, ahegyck.közé. n;rió völgyágba. Összeszedtek egy csomó
§zanaszéjjel,kóbololt_ barmot. Nyilvánvaló volt, iógy csak
T !_1!..1TFiÁ""l, kajta,thatjáL elő az egéaz áUÓir.inyt

{üt3k egymás'sal sz"-_UOri; 
' 
n 

"i""ja^ 
azon a helven csakÁe_lTeny atláfol, ha,gyott szabadon. Meuard odaáUi Charlie

üth "-;.?"""}l"#,{íiff*i+}t;l"í#
:íi:FÉlriffi i,,i;,6r"*,n:.....fu-;*jt"i.*{$
i_lct: 

e§, Ianulnla kellett. Látta, hogy (tarüo nagy r*ká§rrancsot §zed€tt..9, balrnarkába, MÜard rig5,cant-á. 
**

,, ,T-lü,1í" állat átyonu]t a ket lovas-"kozi, 
'Öiarüe

elvakkan{otla magát :

't*ft' , - ás egy kavicaot áttett o, jobbkezébe,
l g,y ment a szám-láláe , Osi, tezaettegese'n ifrzJJ
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1!a9n, Tafl.l3.dsmagyarol i§ így vo{,ték §záDba jó§zá-

§*:l_=" "_|_q::i 
puszl,ákon, ha-nem volt epp"n Í.""iii,1qeb"o u rovásos.pálca. M;;;J b;;"*t;Ífii;ffi;:

ceerva,.l az éthala,dt barmo!&t ugyanúg.y, mint Charliá.
- Ny_olcvaD L.. xiton""en'í.-.:6§;;"'' """",",
ff ,:,:,,.r^"I1T!:r,, átvergódött jószág megint, ozét_oszlotl, és elkalandá"",t, 

" ,Oí*lá",'"94oé 
U§E'L! óZeI-

v,__,]'el! 
ez,idq,,íogyott a méglzámolatlan szarvasmarha.Végü Cba,rüe ú.8i,ái, -"."Ji"t"T""l.t 

,

- llaiszáznegyvenkettő !

_,. Á Lavjcsokkai-még egyszer utána§zámolták a,z ered_
: *11*l^1 Y1l,,"w;ltt, A legények \ri"u"uJoougoltuk ukaTóIrlhoz, ieszálltak és a torná-ehóz mentek. Oti leriltek
".'"U,fj,"11":,.9O_i"U: eiókérte &_ "yil,roá"t.' iö;y";;;";
,,Taüy tlook.'.ot.__A 

'"*",rá" lu"ii',i".i.i;#;Í;?;
#':r,§,.1,HÉ,,iiljí;i:í,fiY;*:s1-iT" 

jí*i:lJ""il

j*?_ffii j!Ti""*tr",:x--*]:*n"f rru:lul{alrb része. De szá."t.i *--U"áíriit 
"ri"O, """ii"]J_lm.intett a fejével, íöIkelí é8 bemeni & bázba. Chcrlie

]
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ffi
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Jancsi követte.

*___ . ryt tegyii!_k ? - tel,to fel a kérdést Jim. , - NyiJ-vanva]o, 
_bog-y hiáDy van.

charüe őeszeraicolta homlokát, :

-^_NiDcs értelne ö§§zerúgni a, por.t Menarddal. A rench

fi§{ttl*:,atí*ifa"*;,:fl;tí#;lr;iít**:*
,,* - *1 tett neked a honi levegő, - jeg.yczte Deg
"*._-fl",.:: bölcs vagy, mi,ot Saliűon Ú"Í;;* -=
_el)*-.t*ltlryu1:.- kockáztott& meg szerényin a véIe-

t'feTL* :fi ,í?i ;,:r::,*n:tiÍt'n" t
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I*i!y:?.J:" - Dave bácsit szeméimetleniil

l;i,ij,t""*"ruí*ai*-ffi j"Jt"t*r;#l""1*#váI.Ialkozá§unk ! hogq .enlriú t""Ú*j^Ö
f;i,*"j::*""yr*.t"*"ry-t*,í;i',"öa"iá"y*X"ffcazdaD*hj_ly_t]l:at jq9ú"il,pi"rileiii?"á"r?,

- úgy'van t OkO i

_ - ll9d menjeneL Menardék ! Mi[éI előbb. 8üse_Ieg az öklöt!, amikor & pofájukat IátoD5.Eb}rn maradta\, V,iur"io*t"fl iiomácra éB érté-
:ui"^.19:1\:*l1"Tti"t9"-1,r.§-"&;ffi ;j.tT"iili
tf.,xuq111*"rr,, -""3.""i, 

-,ff"#-r,aii#:'t :,Í#'
i::."]í: §:!* .i,,"t"a.i, 

- 

r.áioiiá,* ii"ijiiT. rffi #f "i"
l#l3{l.T19_:. 9ryp il;;;dtk ;d,f"TH":";**í*;Már €üg,;fuúk, Égv *"JJái"töffik'ffi;"H,i%
ciü!boráióól.

i:i\^]1:r:_ ***zedelózködtek. Útü§ákju}at íel.Lijt^ö1 ték lovaik nyerg" ;"ge,'Ű""r"a""k";fÖT*rli'.
;"^:. :=:,:iT]" holmiját. cbaltie -"ggya"8ái,tt "lii,
lova is, az _cipelio fi"r.ifii 

-ÖÜii" 
*"

l:fl '"ry5]9§:."r""-u-J"ii-iiö"gi"'ríilb?".T:r:??
róla,

l'XT"1"1:i::!}}",xls"lir,"#"íi"""í"í;i#;f §fi ;;
i1{:::í,.:]d,,9*Cha.tie-eló.lépetta"*"--oÖ"tliJT
{:*:"r5"l:,5*,,::!:.;ryáii,;il;:."ilJö;::";":i
};:l",.::: i:";^* t_;Fi"-ián,r "r"i'Jr. 

"i'"'"""&1?."f,""#,1i"ll",o let"_ A boIo§tá§ képú ala}ok -o.o!,aU vaIani6
:ll]:,:c{.i" Jehetett. érteni,- bogy engedeldet kernek a

tólii_k.
v"életlentévedé§éú.et"gy,*"i3ii§á#*"Ti"^ii"TÖei

Menáld meg§zóla,lt még l
-,Nom .akar iit tart-ani ? Ninc§ kedvemí r\lnc§ kedvem mo8t tii

ll',y,^"j" !"]"""i. , 
A, ószj roundup.ig l*,*,t,' 

""áLeilszáJlásérthajlandó vagyok maradni
91P'; 

"!;el*-'t§.,lönto szivességét, de kit&rtott
i"jilljrll _h:ry 

;gyaa"" neÁ," 
"'Jfr 

iiíűu[", ̂ "illÜi]
Menard _rántűt "-gyut 

u 
"álÜ"-,- §ebaj, ilyeli helyet még találok !



- §ok szerencsét !

&,#"fi : HTji;**h*",,álT"}1ii:.,f, :;lil,:"5:
- Csákhogy végTe tiszta 'a levegő ! - lólekzett íel
Jin felsóhaitott:

- Könnyű-Dcked. . . do eit szóljun} mi ?- .flogy_hogy ?

n*o",J:*jÍ"líff*}# ffi*á,.le - mi ketten

"u 
oiti;l' hi"t"'"" od;;;;;"e"ult tuup;at t"raototta

ir*;*1fíil1"-.oj:3fl*"1:í.n".o"t*u:"am!Yunchie,

x1'flx*^if+"tr"**;i',*"*"l'r"'r?;
:iq:_b,"gy_9ö"hb";"".,ti-üíL"e-i",l"ffi J#[r:;
" "",?T9 j!c, jlt1lonr ba_n is részesít€ne érte !

nit'á:,li-,,ffi f rta;]i"1#;".l",fu "*,t:
H;;tlí#f,"g!ffi"-}--11 ÜiTtn,:,.i; ".q"1§;!üj,ta§ta,jannak tetszó feladat: *.a"t i"*Ái"T J riÍj,rii
;#í*,f í::"b::::iJeni{rollop erőszaL"", *..-i Ü i 

"i 
JÖJ

ti+tt?ii}ffii"i';fi".:#:ilt"*#,f,T}.iK:il;
it1*:iit,l?':n".#"i;.;J#"űiölliilill,;"xií;"^1T ]:," ra! qogy a, bajtársu_k lohet.--Llarue goldterhell, kéooel a h{lgqfinaébez nJrűt;- §eJtettem. Á csatom . . .

I;;5lür"p:r,i*:d*n-,-+"+*-§3,:*,{,;;;
eo§ta az edénJrt,. e t"í -"ü*-t#Íli,#!1?Tr.
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- Uraim, úa én 1e§zek & §zakác§ ! -
charlie. - Végre egyszer jól fognak ermi !- 

jelentetie ki

Ledobta b6r lábszártakarójái, bevonult a konyh.íba,
kezet mo§ott és má,ris muúához látott. pillanatok alait
kicsomagolt egy hatalnas olila,lszalonaót o egész halom
§zeletet vágott le róla, Jim nem várt fel6zóütó8la,, ú!ÁT
rakta is a forgÁcsot meg a {át a túzhelybe. A t,űzhely,
alatt láda volt, tele íával. Erról nem feledkezett eeg a
három semmiíekel]ó, a hasuk gondját lelkiismeretesen
ellátták !

A szalonaaszeletek nemsokára §isiereg-ve ere§zt€ttek
z§íTt egy ho§Ezúnyelú serpenyóben. Amikor szép pirosra
§úItek, üallio egé§z rakás tojá§t ütött rájuk. Á nl
konyhaajtón át ínycsikJandó i]l&t töltötte be a §zob6ü
B ez egyszeyíe baTát§ágo§ tanyává változott.

- Uraim, tálalva va'il !

Nem várb sen-ki kínálásra, bizta,tá$a ! A csomagok-
ból keriilt kenyér, sőt néhány üveg sör is. Teiejébo még
egy nwy bádogdoboz ószibarack-befóit jelent meg au
asztalon. I'red i§ velük evett,

Ma megelégsziink el:ryivel, uraim; holnap maj
kiilönb lakománk lesz !: Irhüm, - úotyogta teleszá,jjol Jim - holnap
ugya,ni§ én fogok fóai !

Charliei azonban anrryira elloglalta a táplálkozás,
hogy nem ért rá visszavágni.

E§tebéil után - úég egészen világos voli, félnyolcra
járhatott az idő - Tredet elinűtották hazafelé ,,Bádog
Lizi".vel. MegüzentéL az öregúmak, hogy minden rendbon
van é§ még nag,yobb Tenalbeú lesz hamarosan. De mé6
mielótt a suhanc beezállt volna a koc§ibá,, Charüe-ék behü-
kantottak az egyik oldalszobá,ba. Elképz€lhei€tlén pi§zok
és rendetlen§ég fogaalia, ott óket. Menard az egyik, a két
lickó a másü olilalon nyíló szobá,ba kvártélyozta be úagát i

758



,z_Diegjs_lÁt8zott a be]yi§égeü,en. Jancsi oIIát íintorgatva
egyezte D3eg:

- Valóvígos Áugiász i8tállóia !
Charüe rápislantolt: '

,_; T::]1-:T:- azt a,znral,, de.ba ilyen az istállója,
..^" i y^"B, e"] - -"g"u. "ob 

, ű";;;ŰT Íáa tomácon alsru]l&, 
-Íiúk 

!
Ámijor, !]red elindíiúa az- öreg tr oldot, Charüo

- Ha |egkőzelebb kijö§§z, hozz eg;mébány mázsa
mort i§ l
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13 kezdódik a mun

A"acgoev EAINÁIoDoTT, a világos§ag
óbresztett€ a legónyoket. A tomácon a,ludt&k, a
hozott, újonnan be§zerzett pokrócokba brrrkolódzva,
g, csizmáiukat húziák lo és á revolveTt tették keziia
Megreggeliztek; Jiln szavának áüt, ó íózte meg a ká.
Kegyetlenül erős, remek zamatú káyé volt. Jim köz
szakezerí aagyaúnatokkal §zolgált Jancsinak :* Azt tartju}, hogy a kávé akkor jó, ha olyan erós,

Ez persze mókás túlzás volt, do a feketekávé pompásan :

ízleit és nag;zszerúen felfri§§ítetto 6ket. Éozzá megini ki. l

§üJótt szaloDna§zeletekei ettek.
Evés közben Rinehardra forduli a szó. Teguap sok

dolguk volt, nem értek rá beszélgetni.

- X'urcsa egy alak ! - jogyozto meg Jim. - Á vak ;

is látja rajta, hogy nem idevalósi. l)e miléle §zoTzet lohei ?

- Nekem nagyon isnrerósnek tetszik; persze, a ]

tipu§t értem - monilotta Jancsi, - Tudod, o háborrlban
sokléle nócióval akadtaú ös§zé. Ez a Rinohord egészen
olyan, mint velatni német ! Talán porosz. Az a vékony'
sebhely az arcán, a monokli, de az egéaz kiállá§a is !

- Mit keresheí itt ? - töplengett charlie. ,]

- Tudja az ördög - vélekoalett Jim. - Anerüáben !
mindoníéle nemzot találkozót ad egymásnak. Do Nyugaton ,
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bb az idegen szárma,zá§rl, vagy a bevánilorló. A leg_
c§ak a keleti váro§okig jut, ott megragad.

- fitolzatos {igur& ! Pago§& Red. TTol]op intézője,
§t te!ü arr9. bogy vabmi közü van bozzá. o lneg hatá-

- No, hiába törjii& e fejiilket - zárta, le a kérdé§t
* Majil kiiteriil mirrden, h& ezen e vidéken tanyázik,
ö§§zekeTülhetiink vele. Mo§t iontosabb dolgunk van.

megt&gadtg, velük a, közö§§éget !

- S elég nyomatéko§ érvek]<el táll/.oga,tta álláspont,
! Tulajdonképpen mellénk állt & Trcl]op-ba,ndával
ben.

junk valami programmot, fiúk. Mihez kezdünk leg-
1

- Í4uk le egy papirosro, a tenniva,lókat és hüzzwü
melyü 1egyen az elsó !

- Lángósz vagy, Charlie ! Do teny, hogy íene tudja,
lenne előbbreva]ó. Annyi munka vá,r ránk itt, hogy a,

kavarog, ho rágonilolok. Talán 1egel6ször is tegyiik
a házat,

Ja,rrcsi megszólalt :

- Firlk, sajnos, a cowboy,mun}á,ban
o vehetitek ha,§znoúa,t, Míá ti egyébbel
kitsk9,Tlio}_

- oké ! De aztán elkezdheted a revolver-gyakorla_
!t ! V&l&mi azt srlgja nekem, hogy a közeljövóben ez
a íófoglalkozásuna.

- Renge,teget kell tanrulnom. Tegnap ugyoncsak szé-
keztem, ügy dolgozl,atok, mint két ve§zekedett ördög,

meg c8s,k lógtam melleitetek,

a váItani való lovak, itt a ház tözelében . Azlárl §zeúlét
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€gyelÓ.o még
íoglelkoztok,

- f,esz alkalmad tanulrri. En Clharüeval kilovagolok
megpróbálom összeszedrti a rcmu,d,ó,t - a lovakat, ha
r iud-oád. keménv mun}a vár minrlannviunkra és az
ber többet bír, njrit, a Ió. KelJ, hogy Lészúlétben Jegle-



tartunk, bejárjuk oz egész ranch-teriiletet, Ismernibk keü
& tereDei.- ,1 l" a gvanrlm. 

- szólt közbe Charlie - hogy a

tegnapelótii ha-jcüó ul,án Pagosa_meg a 9imboíáiellno!dták

i-ariiU "Éá" az eeész áüomán_yt el,hajtbatták volna,
- ö]ondolom] éppen ozérr oen giettel" E§ziü l

rl, i,iiáprrá- n;;:o", nogy rri tictóÉ 5etentek, p.3e. I{9ndo ,]

lr"áaÚi". Priaa*""i"t'ialószhűieg már tudják is, hogy
tlt 

""gyo"k 
é§ mit akarrmk. Troliop számolrri !g. t |i.h"l#fi'Ja LLooyo""" veszem, hdgy íöviileBen te§z i§:j

valami lépést.-- 
- É, arizooai leveg6 ho,inííozottan serkenióleg ha

ez agymúköilé§edTo - álTapította m_9g Jim, - u,gl:.i
varo-É va,lgmi haeonlót. Csak azt osoilá,lom, hogy
találtunk

ezéri nem ;iettek. E§ziü ágá9PPv4 wavrw _vl;

§e jutott, hogy a helyzet együ napról.a másikr, a
iá"i*i ,i, ,,Í l*tJ U"-i,i. Bogadni mernék,
iet-na"á- Íettut teu6bb jóviin! még, egyetlen árva borj
sem találur r a, völqyben !

- Ázi §e ta,Ito'Á kizáttr'ak, - ütött JiD az

- bogy Menard egy€téÉésben volt Ttolloppal , , ,

:- Ao áldóiát ! Ieazad lehet.

- nn. 
"e 

iorod;iiirl most voliü ! _!eq,"+ 1,"]"
Még kórareggel volt, hosszrl órák_álltak e}őtttik

.ri- eu Őlu.ti" -l"goycrgelrék e karámban lévő lovak
a két legjobbikat',- mindegyüüa. Tég egy
vuit, magÜho" és Jrocsi mógbpetésóre eg/-egy _Wi
p*Uei fi t"totott"t " 

oy"""L olarU"á; , Pg,fr:,k}iÍJ"tt |""t, , iobblábú aÜtt íütgött, a íöiletlen
o"""oo ^.lől. iól ekéz ücYéb€n Eeredt elő,

l" N"-",i.t, ha a7 ombor ,.meg vao patkolva"
iegvezte úes Jiú.' "" lgy mo"nOjak a N;rugaton, ha valali kellóen
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(ezilr i ahog-y a ló c§ak paikolva mozoghat bizton§ágo_
miudedéle t€repeD, ugyanúgy az embir is csak akÉor
m,agá,t minden eshoiőségre -fekésziiltnek, ha feg]rver

,, A.\ft ]9sqw eUy.rrga,lt, Janc§i magfuo maradt. Mrrrr-'lej'óft. kz eg5,it oiiaatt nyíló szoÜában kifogá§talan

'-i_- 
eró§ Tá§zon mur*anódrágot - talált ; i három

3,kit szé]ae\ ereszteitek, nem dolgozott,, Ireül qorgozolt,
az overal]t se nJnitték el. Jancsi ár,ölttizött a iiszkos

és -vitézül megrohamozta,,Augiá§z i8iáu;jó.'_t.
1é, Tl9ló. b_óv_e_n._X!e.d előzó nap 

"Ók " ,roppullit éu
is,pótló olső.holyiséget, meg a-konyhát hoitn nugy-

rendbe. Jancsi a köaayebben"mozctíiható bútorilJá_

':ihol9la 
a hóz":1é| kiúpart, aztán nekitérdelt a ilá,sak é8 eré]yesen felsrtroltal íelmosta. Áz ablakokaii se

_oélrc. Á brltoro]<at - egy§zerú gyelult fóból ké§ziilt
lml vott .- letörökettP, az a§ztalok ]a,pját szintén ]e-
)lta, A láTpákal, megii§ztoga.tta, Ielttitiotte kóolallal
riainas bádogkonnábóI. amiiszintér beszereztek. Végili
rt mindent vi§§za.íüloí,1, a helyére. sőt egy_két váIt;z-
§t,is letj a belelrdezé§ben, Úgyhogy a-iáro- nagy

ból, konyhából es ket kiseÜL kí la_féle szobáb?
ranch_báz meglepően csinos képet öltött. A lomác
Qpadlóját i§ íeIsúfolta. A báz el'ól e]tünlelte a kupo_

heverő §zemctet § az ifues konzervdobozokit ;
é§ cimborai minden lomot és hulladékoi egyszefiíen

tottak az ajtón. Amikor a ház rendlren voli, átment
iilbeliil ö]ven lépé§nyile ál]1ó úgynevezett bálóház-

Ez a bunhhou,se j a. bán}hauz -Öokalt arrnakelótteíoh-ol alka,]no6zott legények tanyájául. IlossztíkÁs,
.rra épiilet volt,_bem, 

""-"g}ü lut -"" átt 
"éd; 

gr"r;ii:
ellen gerendákbóI és desz-ü,ákból a""olt prii"iő ogy-
ü ícLhelyek sorakoztok, -am"ais "-"i;i".";l uT
8oT, fölötte Dég egy. A helyiség az-,,X Lusta II'' fény-
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koráTaemléLeztetet',b,y:1_1n*,.^i#f."I";,i,1|ú
vol! benne. A nagy ö§Bzeterele""," ö,J;_b";.-J;is."utí

f i,:}-,fllfrfffi_;"i..":,f fi i*i.H,-*iü--"."*:'*

*:'f, li-d:rT,i"JiiXilöTf##,i;ní:1*"y,:;
lenorolű és rnegtöTölgetto valaúe]

i$;u;::**,1l,:;*';;:xl;T#ití'##ll
dással. Volt & kamÉba,n BétráDy !

ll::,J-,.,-", 
j§Jj,"";*l""itffi *'6:,ml,-x;

ifu;,:.;::*tl^-Xr5§:É:!ll;jfti.J*l";
iT#xe"h;,*r*.lj,""r:ryn,§iJtg""ií
iliil#HTr",",,li"'.,-r#;Á;';iúiE," elókeíóbb §zerepet,

Jtf"irJ"i lrrgv"rországon az **,.M.__1,íi1", ._u*mini DálunE lllagyarut §Zúévtt : ;;hos§zú a§ztal nJnllt
A bálóbáz üI9§e1 ha,cT:t,: {oi:tn*)""i-"""r_n"r;"".

el, hálráma§z néüiü Tadokk&]_e§_,T_ ;_ra.xool er.yütt.el. háttama,§z nerÁu Pou'ry, ,: -É 
iniézóvel együtt,

""ékukk"l, 
Itt étkezte], ? |"g"ygl"il"""áiii"r. 

ú.,í,i"aet
amikor az,,X Lazy H" még ncm nept , L.._r.L^,,"_ inLá,hh
iTiaÍ#;t'"i""fr,á?"lt,'ú,"i,e",ulrrnk}ousci
i*i.' p"öe" 

"tl 
*r."e9, ! ""J9,. _"iíjjili::fl ltlrsák Doros os elndl'JetsUlu ,",", _"- 

úlóná"boi kii,lon ki"

i*lfl,,í,i:T ilJilfffii";§ii:,ÉJtlli:í:É:::*ftiházikö aut. a §zellctJlolr ^"""::, :,sas raktár, vagy étée.

ffí.",%i:ilffi "í?|i"f :i-ffiffi fi ffi "i:qi:|ilá"*j_"#

x:tl;::"#**:-.t-,;#*,:ti4;i46;ii":ff 3Í;i**üitH;:;"ű;;*"*, rendbejött Janc,

;"Ű";:il:;;"i"1iüűl,,.",:*:T:.,n::]jj jjl:R""}TJ1
i"r";-;:ffi;#i1;;"i"""aJ"'o"aU is szoleált, Negy íeo-;

;:í#;ö á ;;. h;.olt buno", Eq,f::9 ir:::í;fl:":fl;
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Ja,ncsi_ §zétbonlott€, ala,po§a.n kjlázta é§ rnegint
. :11r:::!:"c"J:" e íacövek_foga§oLra aggait&,y mezógezda§ági 

"""^"a- i" 
""""§e-."Üit .i?"""i_

ifl l1":1^i. Dyilvón igen ritkán basznáthattak,egy csomó szénihónyó ;rl", e*, rá""l'.*"l,iii]
íllryli:_l§y §zekér is_áüt a paltához-ioghitó

!gbeD. a. fogo toló szerszom kiszeraaá"po.iOt 
""ir'Üái:1"1r^,_lT*' ezt i§ielJaphozta ; t"liirt 

"gy 
aob;i,malad_t. még némi szerszámlenóc§, azza| úgV-ra^e§ íelprrhitotta, az erős bőrszijakaL. bogy 

"p}"_,ri ágrt6ü tegén eÉíog", 
"" "rii""ij" * t"iáfi;1;;ji';,.Jt:

li] 1:i1l"A__llg",:unJrában rlg} elmcriilt, hogy eszre seaz_idó m_ rllását, 3 :,,"l"g őfuer.*t"ti i ffii, fi;;
Tlr ]:. P_á,ga§an 

járhat. EomloLára titött és tesziáh

:fu #:ef.iö,,,xrntl"*l,-,}rlTt#;ilagy balom füvet, szénát ari"l" "'l*U*i, .'É,iiii-ty,,Jarcsi íogot-t ké1, nagy vödTöt és a kúthoz sietett,
!,u: logot! :luy gt*iiapa*yi," iri,. közel a domb_
lme_redek 

l övéhez. Most jobban szemügJ,r.e vet1,o : nem
:,]:l"'-:ii:P, !:1í tlT,{]Y1''.", vályrltr csorgot t bele a

,"í]"g"r_._Y1l' 
eIótOró forrós "vekony iirurgu...ure,& voalToket é8 a ka,rárDhoz cipelte a vizet,r 1,ágrrJó orrlil,Lal ;gy.kezt"k i"]e;e,-amikoT a vizet

:::"_:..9r.T,.:c4k .oidaün'búzódó vályub;.
még nébány vödöiet, euar ta a gu-la-nÜ, ;iliÍ;}i]
j?jll1_1í.Él b"!új, o gerendák iiözt, és gercblyéJel.kiti§ztogait; a Üarámot.

lfl,,j,,}t]!::fj;,íJ#Tfi ll#H:.i",,*,:i"ffi ;d U|.l1d a t rajta iitott_kopoit-Üaaog .osaOtal,
,"11,::9^o," Y M",*osdott. de "lhatározi". logY h;

é§ előkészített mindent, hofr
,ittqy: Jáncsi .yéregbé eán Go 765



smüor Jim és Cbarüe - bizonyára, íáTadtan - l

i"f""*r.'-.r"aia" 
- 
as"talho" te)epedhessenek,_De

;§ij';^tÁ;*úl"i;üpi-i".t.tt, am-üor lódobogásra

i[i"ri""-o" i,,ret" b.""íl9t, c},""\.í\1,:}",]1iL l;:,ii;"ffi;".- ;;áÜliiig""e" íelól kis csapat ló.kö

ü'"ii."ri"ti",ág*,.*i',o.ogltr,ü}::i]il.tii:j:,,T
Í}xllr"ry;ni':m";"","T,,',"J:i:q:""""ö-^,-i"^X'Ii't.,,lalirl.i',iir."-n",o 

"oU, 
ha,jlandó§ágol, úutal

ffi Ü""áai;"*t !"t*:T.b,j d: 
1 |::]::l::"'y1:#9t,t""-"'r.l'ilá'i"o"iiá;i;Í.,l;gykén;telcnelivoltak.

;ffi. "e" ;ry,i:il, .j"g"i,*. ii"gx", :iiT9j; |élj
;;:*k;d;,i;""'k.fi ioa"á'auounuiou,tíenyegetóen
;';;i;;". i",.,*'i r"tp. De nem volt szii-kség Jim

ir"'r',.ia" ÚlÚ"a", , Jancsi szem_pillantás, alal t, a
ffi,ali,;ÖÖ;o'"ii e" *,o"olyog"u Dézett, le a h

gos lÓ"ra. CbarÜe a kczében t""g"l1'],]i,T"^j"líiJ,1
iJJr'"'i"it T,]'rrr.-r o"ioaa.", "i beadt", a dcrckát

il'dbi;;;iá. .;;i;; bp{ord,ult c kalámba, Jancsi lesz

a hclyéről és beh&jtotta a,, kaput,
Ilelló, 1ir!k ! -- üdvdzötte úo§t baláteii,

r""g""úák?';;i-1 r""yls9lt9t,. 11"i*i: i33* f "
ilÖti"r"Jii**"i,;gm .,-"L"t-iu,. tolrin"" T:p",*,l
l?'""'oJ]|?**ii.*t X*g"i""a"u"p"o *, 

" 'i" _':I^T9*fffi'ÜÖ ilÉ l,". "911: 
arcukon a porral

a"t, ,, 

""ii, 
tl"t pi*tás barázdákat rajzolt,

rr"U?, i"Ói*t" r - lelkendezeti Cha,T}1 ;
"at ron"yii aor.-g .,kffésiil-rri" .ezeke,l ,a _sePrófar#;Ü:ilÍ"Ü;i.";áj,t;" hedeTítbettek,,_elvadult

;Ö";;rá"Ö"i;hei, 'hogy egy,kettő még künn buil

a súrúben.]§á, voo"t i", - jegyezté 
"meg 

Jim,
'ővel -- majdtörölgPLve a ny&kÁba kö:ött.u:lt__^^ __.*,§"g§*lhiáÓ;ii}en komény lovos vagy !



lesz nyereg a,lá tölni ezeket a íélig elvadult ál,
!

- Maid csak megbirkózunk velük ! felelte Jancsi
üzet töliött , -o"Jótólbu. A Lét legény lcdobálta bőí
,pó_ét és kenalójét; leverték a port 11ar_as!utr9t, fs

;,,k.ót- aztán n*w s"u"rogásák, frtjásoL, és köpl,ö-
i<iséretében de.éúg lomosa=kodtsk. Végül a házban

n inset húztak.
Óhuiü" "ggod*l.r. 

arccal nJnllt hátra a gerincéhez,
.Tim erélvesen TáföTDedt I- ri ie monad, hogy a csatod a gerincedet nyomja"

különben tényleg'Leresztiilnyomom a__!o9adon a

l Találj É áár valami rljat ! Egyébtrónt meg"

: én is hajlandó vag}ok bevágni egy fél,
Ázea üsznópocakot !- 

Etjsm".óis"l állapltották meg. hogy Jancsi ,mindcnt

"i;ii. i* aztán percek -"ulou rná" a gő2ölgó étel

i-itrek. Elyideig c6ak az evóeezl,özök. csdrömpölése-iar."a 
*"líil,ta"1 ba[elszott&k. Jancsi ppdig mcg,

teiie, miérl iátszik olyaD nag,y §zerepet_az eíős {ekete,

"j'J ""*t"i"t ]iaeÜeo. Az"-olcsigaz'ó, kemény munka
e" ]Or""it áz ernyedt izmokat és pptyhüdt illegekct

t'.vékenvségre ierkentó kávé. Ó is derekasan meg-',," Jaá""i. báT li§zl,ában voll azzal. hogy barátai
íárasztóbb mun}áva,l töltöit€k 8, félnapot, Már két

felé iáít az ialő.
Mégis Jim é§ ch&Tüe lelkesedet-t legjobban. amikor

eredményét. Vere-
alapos és jó murr-

vették Jancsi úun}íjána,L
; vá át é§ eüsmerték, milyen

eló§en elszontyolodtam . . ,

át véezett.- 
-- kezdek mesint rá ismerni a jó öreg .,X Lazy}I"-ra !

bóloeatott Cha,Úe. , Hej. de sok §zép évet TijltötleB
itt e6ben a bázbaD, meg odakiinn a vöIgyben ! 'l egna,p,
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L4 Revolverdö

JoNasr'o", GoNDoLTA, ebéd uián le
!u:,"*+}i _, fickók és Lipüenü fáraaatmaikat. Do
q.ej!: {r]ch9cy "lsrtot"É tet_r,a"ol cigarettát
íölött, Jim íölkelt és kijelentett€:

. . -. Cyerii_nk gyeLoTohi ! Yunchie, hozd a
reidet !

" Vasból vannak ezek ! - gondolta Jancsi é§

az egyiket derekára kötötte. Íim és Charlie is íelrevojverét és kjmentek e ház úösé.
- o_|t szoklam voit gyakoroÜi l - mutatoft

akí

ó §em.éTzett semmi íáradtsá§J-Eió;,";;; 
";;"j?"J;:

a.meredek domboldal íelé: Jim útközben íetmarkJi
:i\f, ü*" bádog_ konzervdobo"t, 

"-ay"r.J,rr""ui§oport a §zeméttel.

;.§3{ céIpontok ezek._De íínomabb célpon
r8 §zl]k§ég van ! - L€dobta a földre a dobozokat 6s

:1"j*,:".|3"bl Burgonyával tererakott kalappaiíl§sza é3 lólkapta a karám mell61 az olt hevcrő vasÁ meredek dombo]dat jó golyófogó volt. Jimdobált.előtte néhány 
"*" taáágáá-d-iE" ;i;;tá

3,.1{,"]é:d 
f"gp b9üiötte a földi;; v ít, úgYr.;

*y:]9 -,_ j..::":},*tá" -i.J ; ;Ó;Ü.;:Ü;"'Öjókora krumplit tűzött.

- Ez le,sz a ,,maga§ i§kola.'!
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challie elólépett, hirtelen mozdu]attal elórántotta
!s alighogy a iegyver elhagyta s, tokot, máíi§

lt; alsókarját az olda.lához szoÁtia. Az egyik doboz
r9l.ugoTa odébb zökkeni a földön, de jóformán meg
állapodott nég, amüor Clrarüe köveikező lövéséró
uglott eg-yet, A zömök le.gény vigyolgó képpel adta
é§eit gyors eg;rmásutánban; a hat golyó közül öt
b lökte a dobozt é§ lyukat ütött rajta, csak az egyik
ti lo mellette, kis porIelhót verve a ta,h,jon. -

- Brávó ! - nyuglázt& a telje§ítménJrL Janc§i.

- Plóbáld mo§t tc !

Jancsi kiállott és eló akarta rántani revolverét. Csa,k_
ez félúton megakadt a tokban és c§s,k ismételt rán_

isra kerii.lt ki belólo.
Eohó, öreg íiú, - korholta Charüe - ha ilyen

vagy, már a halotti torodra iog gyiilekezni a gyászoló
, nrire te kézbekapod a fegyvert I

- Ugy van - §zólt közbe Jim. - Minden azon
milyen gyorsan tudod elókapni a,Ievolvert és úilyen
1adod le az el§ő lörrést ! Merú ha egyáltalán szük_

a lövöldözésre, akkor meg keu előzli ez ellenfélt.
ze célba, i§ kell taláIni, de hiába vagy kittlnó lövó,
, mágj'L. íickó keze gyorsabb. Á]<kor mégi§ ó köpi
az elsó ólomgombócot ! Gyorsaság - ez a,.evolvei-
a,n egyértelmú az éleí,bel.

,- Sokszor olva,stam ilyen yillámgyor§ revolvenán-
a ,,vadnyügati" regényekben, de ázt hittem, hatá-

.túJzás a,z Őgéáz.

. :- ry9_m egé§zen ! Gondolil csak meg, hogy a törvény
t a dologba, ma még inkább, Ólnt a ,,regi

idókben". Erre is kell gonitolni. De ha valaki igazáil
a,kkor váIhet, amlg az ollerríele türelrnét vÁzive
a tegFeréhez, s csak a,kkor rántja eIó revolverét,
ve alna.zt a lövéssel. Ilyen esetben a netán jelen-
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lévők ianriekoilhatnak, hogy a másik íickó kapoit r

fegJrvelh€z, tehát c§ak jogos önvédelem esete ioigoit
láiom, iogy mielótt céIlövéshez látnál, előbtl meg
tanu]nod a íevolyer előTÁniá§ának tudományát. fi
hát !

Odajl]t Jancsi e]é é§ megmutatio, hogya,n kell
nálni a dolgot. Eg5párszol tén}leg hihetetlen'
kapta, eló és vitte túzelóhelyzeibú íegyvert, Jzt{.n
lagolva c§inálta végig a mozdutatotl- bogy Jancsi
Iigyelhesse. Nem volil,onnyú dolog. Az e'mbernek
szerűen uraüodnia kell minden idegszálÁn, karjának
kezéaek minden izmán, hogy a bonyolult nozdulát
akadozás né]kiil s a melbtT sebese;, ki§zámított
sággai menjen végbe, Jancsinak a legkülönbözóbb
§okból kelletí megpróbálrria, hogy jo6bkezét a
hogy odanézne, pusztán érzésbóf - egyetlen mozdr:
a revolve_r agyához kapja, ngyelazza,| a, folyemato§
dula,ttal biz6§an markáb" Éirítse u, ,gyat, ulla
rácsússzék a lavaszra és egldejűleg traiszitra tiiza
}endiilettel rlg,y ránt§a ki i revolv-ert, 

'hogy 
az L

kiszaladjon a nyitott tetejú tokból, s piltaiátot se
gP§sFn Pl. mert alighogy a c§ő torkolata i§ kjkeri.i]t &
ból. a íegyvert azon szeúpillanlásban föUclé s előre
foTdítani. ösztönö§cn a kivánt bányba vetni, s az
mlndjá* a derékhoz §zoritva. derékmagaesbgból
tehát a nélkül, hogy a szenrét fölhasznáIiatnÁ"a célzásb

Jancsi nagy igyekezetiel csinólt utána mindeni
las§&nként ti"riati'lOtt a, mozdulat elnéletével. N
sokára egészen jól ment, csak persze még lassan.

Vl,n érzéked hozzá - áliapította rneg
kornolysággal, sőt némi nagykép&éggel Challie, -aztán ma,jd gyaLoroljad e;jet_nappá t Gyakorlat
a me§tert.

- Egyelóre elég ennyi - rendelkezett Jim. - T
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- --,., leq sokat keII gyakorol-
!: ' . i nóa, de azt magadban

Fffi.,"H, ffiil"t?it}::"{xi
ffi,_ ':', .i '"ui'"l?*; derekáboz

ffiffiffi*
De,?]űha: loln. I?JolLla ér lÉ?ll kj. Janisisavan]nl kép,ereühoz kapto 6 rcroILúL és tü'elt ki. Janösi savanYrl kéP-

pe1 nézeit baráiaira,

- §ebaj ! - bratatta Jim. -1 Kezdet,nek egé§z jó

ereilménv. Folyta,sd cBaL, !"^"*.l"ri"i -o "másik reooloeról vetle elő, míg Charüe

,ii".iO'ii|lt" ", "r"Or. 
e második sorozat se volt sok]<al

,il"ÁÚi,-a" " 
harmaükban Jancsi egyszer tclibe találta

a bádogdobot. Bizakodás töhötte el, éTezt6, hogy menlu

íos a áoloe ! Pejtásai bizfa,lgs,fi,ák és magyarázatotlal

""ilnáltuk. 
"Rá-ut"ttak a hibókra, a,z!áo lraguJ{ acltoK le

o*]o* sorozat lövé§t, hocy Janc§i meg{igyelhe§se, 'ltsz-

Üi"-ii"u e" érzés dolga ót az egész, Velóban íengeteg

gya,korla"t keuett hoziá", hogy bizto§sá váljék a célza§,
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r)e Joncsi nem hiába durrogtatott el va,gy kétszáz ttjl_
li:*, *l"1l::.l oet revolvirébő_l. Y?gtiJ-.áe""."*".§i,
|lg ,uu" 99Jr:,, "gy.a""ia" t"r"ffi"Ö1 fi"b::iT:
irlY:*fl,_\:,]:: l,.Iom._négy lö!ése i"' 

"nru"r" """eji,MáT sz in^ó, f á j t a m ut" tó 
" 
jJ; ;ii ;;"":; á1 

"H :ilil",Í#;i:
t- ]\o, .mosl plnenj. ]vúira elég lesz. Do nekiirr& isgylkorolnunk tell ám ! Rodpó§ éve'ink alatt,itki" 

""iii"*"'ií^ _:i: Ffl Lel] hi§§itenünt, t"a".ar-r*J.] "r""
_,__,,nu"tu a t_ ki e]§ónek a lasyilla ete, üg.y nyotc E_pesn3rro a,céltól. Gyors egymásutánbun aata, ie Utlo#-

ill,""."t"Fi*t.ffi i3lijÉ,}xi}iii,.:T*Ji.;f;
í11l jd".b,_{{F'o'*;ó;d#;'tö;'iö;,_*'1r1#}"ff
:.::::""r:l'. jjőb,b_ pe""z"- fiss krumpüiüal u""."ir"-tli
i ._,i:1itli,. Hat. lövóse *r.i" 

- plll-*i,}:ÜiiTiilT'ifi
i_"*li]'T]l Áz, elsó nem talált" a másoáik es ta"m,-Ü,r',,!." .§.r.egy. rurgonvát, a negyedik srlrolta a r,élt, csak
i,,5il"::i,^."l"^,§ vágta szét 

"á t*-ua* r.,,-prlt,"Jutolsó^g_olyóazonba,.}"."i"p**'*-l1Tt"riiilTii;11

ffi, "j"ül"'"u bru'gonyát, hogy a vitlaág t"gr" 
"i""""i;_

_ - Iíohohó_! - tiltaLozott Cbarlio. - TeeséL kí-Úéilli& Tanch 
,f.lszerelését ! Ovás : n, o"- a"t i ri"ii"io"o*

friliTlo"'"'"' lö!ök, le§zedte. 
".I"; 

--j"i ; ;iö
Jim_rn osolyogva c§óválta fejét :
- rFnyleg nem vagyok Íormában, Az, 

_,s::l"":l}_ ", 
o. ""i""űá"i#]li; ff #"iiff#lzernközt, va,lószínűJeg t"t po* J"- Orr"ot.

:.& ."-!9" "",!.y.lr 
'"eip"*"t nyujt, mint egy

*bJ**;:qi:,l"\t"f áy'",l"",i#J"A;íi'i;"#.";"":ffi
l"_T.Y : :.1,. :,"T:E@6#; rr##ö ií;XX j,iiihelyett errber al 

"r,Stt""J]- Meglehet. De mégis &ijöttem a gyakorlatból,

el§ó találat
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i.ie""tott oagy lóvé8sel le§zedtem a négy burgonyát, Vád,

"."t. -"ciur.ro. a ,.me§terpróbát" !
""*i*.r?.Oi""la""ól íeüapoit egy piszkos _ká,ri,_yalapot,

"gyÚ";;;k;- "Lyttt' 
*"-ig"ih 1''r_:..Tr1::fr,!;;! ; ffi ű, JItáú,,. s"uuoiito,]1 1 Tl1ff:§*,ffiB;;;Jd"É il;aoláabn. Aztán vagy hat-hét lépésTc

Íiafr,,-l,"t"i"" "lgÜpto 
rov9lvqet § ry-:.:qy:,::;

ffi;i'i'o ;d;; .j',á', Ut lövést, Chaiúe odaszaladi

és elhozta a kártyát."'l c"ut bárám lövés iil benne ! - _j?gyezte meg

'"r"r"i"Íi".-- 
e" Üazi mesterlövó az, aki egymásurín

',i'Íi,i'r'l'J iá"a"ai-rŰ.la, bel5ne ludja ]eadni, amekiorát

e!.v káTtva, eitakar.'" *'ili-- 'k;;;;"ok 
ne kérkedjenok a mú§é§zetii&kel !

- hl";;l;;* ;;"iar, CUu.t". - D" ,,"", akarlak mcg,

;;::'il;'''ii;";# etOrt. l"Ort inkább lem is lövök !

"'""j' l."nr".t"uiilt nagyleüíiség ! Engedd, bogy m"g-

haiodságlól iokogva boruljak a tállailra !
"*'-''--i"",r,ibr, Íatod, boqy ldvel van do]god ! - yeleite

oa" Ou.É é§ a ház felé l;du-tt, - Holna,p is le§z nap,

^"t""r"ii'ieii"n-'""'"Ó"'a"ri 
er*ti''to;hás,--AJ<koriban

iifr"oáil"Ja,u. Úr,a, áu,t'", h,,tlövetú, ü8í.ie neve.ztók,:

aóL! htró. B rlsv beszéllek róla. mint va,lamr elo szeTxelJlur,

iíi i"rra" e"i"ii, iezetéséhez, az vüetie valamire, -
ff;i;'til;;';";oioJezul6vel nem akadt, össze, Vagy

volt a ouííoÁtatásból.
Ü;iiá;i;il;ltpcs6jére, s bozzátátlak, ho€y 

^a

""ooiii"t"t 
Úiu"togassai, megola j ozzák, Jim megmagya-

' 
"ari"' 

,'r.rtr.""rt"i uu""L"""iet 
-és 

kiJejtetto, hogy 
^a

""""]"*.r..i,ri"at qondozoi kel]. Dert csak a ragyogoan

ffi; H ;Üiiiinffi r megbízható, M."cT.1]i:l",_l,íí{
;"Í;i 

.i,:^:ff",; 
-Eü'u"rr-li""g".* zsir"adékk,l, akkor

köDnyen §iklik b€nne & íevolver,.

- Voti idó NJrugaton, amrror.a ió .fuc{]:l_j:^:
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bí, DeIi 
, 

puffantották le orvul. De volt néhóry bires l
Í,-'í"::^':**^:11l"1So**etlensegei."p.táe-j

iíilTi.-y"."t!!qti-t*l"t**fl{itr"#
É,lf Fi:i![:ön**l;f x.,,"Ll?i;:xtrilhl:
§zzilapoLolí'esz.ú"i"";k;;;;;"i.;Tí".*""j,Xill11""i1.llaster§on és Wyatt Earp. a" "" ,,tOtUii-ra"O?i--Jagillelelitette tesból egy haragosa.
_ ,,, l Do{s9_ a-trr.Ól is oIvastam. De Eem értPm, miértvall olyan_hiTbedt é§ rettegett he|]yé ?
,. * - tp:: uru.ely"" trp-uúuiriái ,r"p;a" meséll no-eem ezcklól a dolgoLról. -Emléksz,
Doloosult örpdph iÁ--l _ __l . , .e]' mondol1am, bogy
|ll1:q:,, :""g:._ 

jZ;"; pö;ff ;:^iilíi]' il; i8fl
í;Jll T"**^:l.":aast. ÁÚoiban ma" ljepiut J"ea."iii
x,Tij ": ",""F .",ie" t.'í"iil,"iJ"'-il§#. ;,fiiT;
^1::9:, ',iiy 

ttlepe, A texasi *",aet ia" 
'r,",i, Jiiii"ijg.uíyalkat, mert Dodge Citvbin jobban 
"i"álriiát'Tio;Tf:* i__1_ -*h.akeieskedók ,ugy r.o,p".i,;- 

""it- "ii"i1l,{l,, n"T v€§ útf al §zállíto1,1ár'i",eti, rj erOjÚ"t"iL nl(,ágoba. De Terasból Dodop l-irybe :"iri1 áűÖ"iiil}J:l *il],,g"jfe_kjáték ! ;ó nagyu,á"_negy".-a"3tiul,mérf öldet kellel,i m.gtlű-"."ű""," 
"?g;JtiliÜ:ii,",."1t:

i,g;J:r,{l,,"{§i:lil.i.y*:f#;iTh;rt"-i:l]:}! ll:.:.l.gl ;éü;1"l",-"i:";;;""; XlÍil i,jii;
#:1ii"$.,iő'E:i"::r*,;x"*;í;"*4,;i.rii{
:".fr_:T"^r,":1. marbc, a hossz]i ,it-. 'nu 

"".'i.J-""iii
uuB§zu rrTon. Jls l]eúc is mentek

i^:"",9:|_ "lql. Mindíg számolni t"U"n-."'Ör,i,o-"inJJi
:,"""T" :^T"::::i] T]b alopó bar dá k. va g"y békltlen ;n &.án:
;:l':,L' !T;í-*,gt"*',",il", g:fu;iü#*iáT}í
vonalon, anolyet az elr6 rlrtorór?Í ii,t.ÜÜ.'ÖI;llj
771



neveztek el. B,enilesen több gazda c§apta egybe

;';iiá;áYót, meTi így több cow}oy Éí§éThette e gulyát
tO.*yuÜt"" szemÍászállhattak. .á rablókkal, ,Do no

há!,,y valarni nagy hadsereg.járt volrra a gulyával_!
il;-;;fr; i"gOoy"Él"é*" az-ilyen. nagy.gulyákat,,.a
lJ"ia"rts"" ú ""Ér.i velük tartott, olykor-Áeg a családja
.. 
-t"Lú"" ekhós szekereken, A Ázakács is szekéren

&z élelmi§zeTkészleteket §záütvo,. Ilú§t peT§ze nem
vimi, az elséólt a maga lábán ; a,hol_ éj§za,kára

táLoroztak, lelóttek egy tebenet vagy nagyobb borjút,
szerirrt, hogy hány éhei szój várta az ennivaLót, Atkozott

i"te, .i,*'""r.t, ; íélvad j;§zágot eg-yütl taTtani, teTelni,

&,eTesztüúsztatni az útbaesó iolyókon. A legla,gyoDD

ii")á;Ü-;; tly;; hossz,í t""eiéseke" a ,,sámpedo'
6"t"Áela), "^UŐ" " 

gttlya egyszene eszé.' ::""i 1'_:P^**;;i;Ú;;Ú p'";;1". §"ez íőleg éjszaka következü
amikor a legény'ek a, lára,sztő nap uiÁn letáborozva

, -""e"t k', Íir,".esre. Á marhalopólr vagy a lesel_

india'r,ok Ojnet idején lopództa,k az elpilrent,gulya
e és íaúasiivölúst uiánozva megriasztottak a

jószágot, De sokszor elég volt ehhez_ egy i9a3i far],T va$T

"á"Yta"o 
is, A gu'lya nyug_ta.l1*9{ni t-det!,,:.,l]

'".iie-fi"i 
""ot ""it 

i";tűt,"t i_kitört egy vezérbika,
ái egéaz töaeg megvarlrrlt és belerohant. a §öiét

Igy hít eóéhány cowbo5mak éjlzaka P't"tl"iÍ"ráta"afÜo"t íeliáltva párosával lovagol_
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Út ti;"iit az eüeküdt vagjr §zoTogan összebújt grtl_y.ái,

-rd"c"lt ellerrkez6 iránliÜan, rt_g.yhoq{ 9cy;"qy,Í9+9."
,,ta" §i"al" o""""t.ralkoÁk és ücsel;-l.bettik á§zlc]Ftei-

t"i. Ur,ró tapeszta.Iták, hogy a jószág lyu#alamkodni
L;;d;-;1z $akrao mindui" e""revehótó ok uéüiil be-

r.á"Jtt"""tt --ákkor fe]riasztották a tábortúz köriil alv6
ti;lli ti"lOo. Azok éjszakára is lcgföIjebb c§ok a_"sizoáju-
L,at buzák le, rtgy aludiak. A lóvász, alJnek dolg6 volt



a remudát készentartaoi. a soron lévó lovalkal minűsBonyng,szekér közelében tartózkodott. A tészjelre p-ealatt talpon _vo]t é§ nyeregbe Ö;i;';"l;.;."';i"""fi;:á losza g megbokro§odásának csal egyetlen eltenszore'val :rá kell &ényÁzerlteni a m"gbokrosod-ott átlatokat- hoc.v hA

ifl "::T1 .1 lát b at á I íelé'To han j 

". "k, 
h;;;;" ;.gY"'kd,:ben vágtatva la§§a n}ént kj.;iif";;i ;; ;-dá'-á;;:

],1o;. 1, :::}_"l:9: k t ehá L a megvad J t; 
";;ilá ;"Ö;;

:l"^l1,|1,:!:i,q",+,'".^;*áf ;ö"fi ;Í:il"".ir?;J;
::9::1?:ffc:]s"l, badonászva,. bog} a ncegkergiilt állaitok.t,oldaIrtérirsék eu .or,u"au",toiitrűd;;"'.il'i'?i#T;
egyetlen nagy. hul]iámozva, kerilgó körbe szoritsek] Bi-zonv úásnap reggel nt m egy cleréf,fickót taüiltak lovasúYere§ péppó tapo§v9. e feltúTt tela,ion: a száeu]dó o,jlv*k€Ie§ztügázolr rajta. S az ity"" 

"lnirp.a" uot-*"oii^'*f;lÍa]
J"u,"Ir. Y9t a, 

_ 
]],özelben leselkedó rablók támadáeánar!Azok íel}asználták az éjszaka 

"á,e,lei,-" 
",ia.-i?lil}j

zrrTzavart.3 azt. bogy az emberel minden erejét lekötöü:t€

§:!üi1?:f.% 
j,ffi 1"*5Jfr # j#j,aYiYj,*

hajlottáL, 
"gy"n"u"o ""ti , ^"§§e!;;;. A '"oiill#:

Tj,,i"^]lyjl :"tflóségrc. is. készen killett lerur;tü. "Egr
ré§z.ü szembe§zállt u ütta&ul, n .y"""g 

"rái'"r"É""r"fia Winchesterek és,pa,Iázs .§ata ú"".ti.a"tÍ , 
"o,eipr"",a"1Megesett,'lrogy 

"ü"""l, ."gi,"a"Ű"á -#;;iu'ffi t
:.riilj9k*, de bizony elűiordult, b"gy b,j-^,Á; l;'iguJyának nyomaves^,, f" á""et t""'rJ Eiljf,'iuffi#;i
|j],:lj ]"1l _r:,.o 

oen a lelót t 
.ra 

bló L kil ÖJ;;;;:
lg.:']_": *":, i",. i"".Á;;iá.:k"'affi""f ;"Ti,
1_,_]T,é";t"g:q,i 9, a }emény legények együe_ másÚ' öes"o]veszett é§ akárhogyal ati,lUÍ a'tos"zu út a Chisholm-
911;nlen,,a nrold9k TnenléD egyTe szaporodtak a szomortl
}]9 

nalmo|, j a beléjiü iitOu, Teveny8ben Osszeesr}ebálila&eTe§ztek,.. Nem csoda, ha a úarcona legények az



viszont8eBáqok}al járó rtt beiei után öóúre 8zom-

""i"ttrÉ.igrl.t 
a minden jóval kecsegtető legelsó

;;;"§;; ;;?;" a nehéz ösvény végén-Dodge City
, Valóságos lgérel,JöIdjének tet8zett ez az,elcsigázott,'"hiiÜiJ"t, 'ág"teg veozé\É látott íickók szemé-

i E" ,o ityun búelá keletÉezett váfoeoknak egyei-'iari*""rlrÉa*t 
az volt, hogy a, cowboyok igéoyeit

léqí;§éi. A fóu-tcán jóformÁn egyéb 8e volt] ú]nl í.lYlalö
i;;Jiá;, Úilák, csa,lszékek, tánchelyiségek,
Larlarrgok. 

'gy.",is 
tebujok és a szórakozf'i9 T.-9"l:

;r" t".rai.",q, Uiit""ett leginyck felvették fjzetésüket az

i végéi o gazdától és nem takaréL,oskod,1\,,I"i :iflT
"" "e- e"*Uet, Lét kézzel szórták a dollárt,
ől 'u oa"oub, sereglett a sokíéle bizon},!a\n

,"i"', rrir"ie."" kárty?sok, főleg hamisLórt,yások,
;;p;.;i;."l tolvajÚ. s üc{*, ú]":"pb:i"_!, :F^I

d" 
-"' 

iii"^rur*' aU"poiókat, búyás haszonhoz
t ;"i"i, eu így továbi. Elképzelheted, micsoda

]fui""?") Ú*BÍt,iárgoir, u" ityá oa,o"ban ! Éjjel,
,l";rott u t."u-"gO élei, szólt a *.1" -.T!a:||ii

,fi;,;i'i-; *rJ"á e legények széles jókedviüben
f;;Xti;k; á" a l.szijlt lé§köiben szempillanl,ás ,a]att

""'r..ae""U. 
verekedésck, eglesek vagy c§oporl ok ö§sze-

pesai r,i;rb.ttek ki. A_ bajtársi bű"iq "" |__"_'"l":::
YeLet, bogy hely;íüjanak egymá§érc; nem egy§zer

J ,?rálag":" *;Ű,e i,, tra e"gy_kat íicl.ó öyes_zólal
i'".rufi u".*iuee"n, Ponvá nappal, a forgalmas

'verharc tör-L ki,kellős lrözepén egyszeTTe csa,rr .ey9.,_ , , , _,_*"r;;;i"k ";;il;."?áp"k, 
v;"eshó"aók éB ház§aTkok

ög"Ű;;Úták ;; ólmót egyrnás_ íelé,. a.béké§ebb ele,

;á;Jl;ük "eUtii 
.""iüiit,"t. bújtaL, amerre lát,

6; ? ;;n;. e"o" o"",ély _közt ,me9edz:dö:]_,_ _s, ^*- .""r"U'"rO""" etkérgesedert legények pompásan
'-ugil,ut *, ilyen vitágban ! Ez jelenietio nekrr<



ez életet, a_ §zÓTakoá§t. a mulat§ágoi, az öföBet,
aztán képzeld el, mil.soda felads,t le"hetett, rendet t
az_ ilyen pokolíé§zekben ! A sheriffek és ;arshalo' (
mást váltották_ fel, helyesebben: alig fölrlelték J
egyiket, a következóre ke-riilt a sor. s a tÖrvény óre. ami
1,9§_üago§ j"lvén}.t a mellére tüzle, körtilbejiil a, balrítéletét mondta, ki ezzel. Végül már nFnt akaclt gá|]alko,
&kr_§zembe mert volna ezál]ani az alvilágból szabad
gyüe_vésszel. El kellett Dondanom mindeit, hoqy mes-értsFd a.helyzctet. Apám is ilyen te"a"i gotya"eT t;iÍtDodge §tybe, mint tizeorvolc esztenclős -cowhoo-1o.r.-
Tehát jó forrásból sz"rezte; értesiilései-ur 

'-" ''""*''

- És _ncégis akadt ember, gú ráncba tudta szedniezl a, pokoltanyát ?

", 
De, akadt ám: Kettó ia: lr yaU Eqrp és

Jll @ékfaon / HaneDl ezek azái férfiak vollak: Ne
egyszerú _férfisk, hanem hogy rtgy monal"úl, 

"z;Dor:terJlák I lgaz, hogy péIdául Earp, aüghogjátvette hiva-talát, az etsó napon egy coomó 
"o,iiieosíea"Oi 

Liiltlött rövi<t

l::",:,,.'.u.]lác.i . .. De ncm_akadt ficló. aki gyorsab_
P:,:,ludta .volná kezclrri a r"voloe.éi. .i.i' a. }r§!"' "Jt.liff|lTj_l _i"; 

Rettenthelet]en 
_bátorság, bjggadt fój. gyors

e]haláTozá§. hidcg. lPn)rűgözó lölénv - és söhasem hiüázó
l.e_ql]er: 

,e.zek vo]tak az eszközeik. És mihelyt kideriilt,
bogy valaki *"geU;u 

" l"l}e1. -i;i-i "l,'áii*i"i!'"i,,";:o" o3y, ,:.uc{ bátoT polgárembel. aHben b"c-sulet elr]s ezek a törvény Oru uioU8 aUtat< a gono§zl,óvó elemekkel
lilTl"l, 1|*ar'on müdíg c§ak ráiermett vezér kellett,
:qor, u 

ió, üg5,nek bóven it"atut Úu""o"ui.-.Ú;;; '
azaDad.azt hrnfu, bog.y a, régi N},ugaton c§up& §Öté!, Io§8z-akar&trl embeT adotí vohi dkli;;a 

"g.d"a""rt] Ö"" " 
.'j"ó*arafita\ többdre §zervezet]eniil áÍiak szemben a '

l'í_o]ci]óke. i', hiszór ezek 
"" "t;búi"k--i;dj;""r"-á"Lte§ func§ mit ve§zteniiik. A régi NJrugaton éppln az volt
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§zép, hogy á ió és igaz ügy harco§a,i még keményet}i},
bátrabb férfiak voltak, mint e gazeúbe.ek. Ncm volt

, kenetteljes szavakkal o§torozni a íossz&t é§ ajánl-
i a jót: lérfi kellett hozzá, aki he$ mer áIlani és
, a,ka,ra,ttal, rátermett§éggel le is tudja kiizd,eíi az

)t ! Es ha, már megszéüiliilt i§ a Nyugat, ez a
rnég él íiaiban. Ez oz emberíajta nem halhat ki

amíg a nag5ivárosok tiilekeilő, pénzt i§tenító §zel-
e nem tör be a Nyugatnak még megmaradt sz(7z Lern,
ire ! ALármilyen íurcsán hangzü: & §ok gazcmber,

sok lövöldözés, az örökős horc kevésbbé ártott a Nyugat-
mint a látszólag békés anyagiasság pénzsóvár szel,
! Mert a küzilelem a jókból is kemény, geiince§, eTó§,

ilárd jellemű lérIiakat és nóket nevelt j a modern idók
azonban elpuhítják, megalkuvóvá te8zik, eg}{orma §zür,
kére festik az embert.,. s ozért mi, aküben nróg él

inlr szelleme, ellenszenyyel nézziiJ< a ,,keleti" világ
eló.etörésé! és a §zaba,d puszták fogyatkozásÁt. . .

Xtindez igen szép. - szólalt meg mo§t Charlie
íölállva -- de nen azért vag5runk itt, bogy me§edélutá-

,t rendezziina ! §enki se fog dotgozni helyettünk !

- Igazait van, Charüe - lolelt mooolyogva Jancsi.

- De hiád el, nem ha,8zontB,lan á,z ilyen be§zélgeté§ §eú !

Jim szavaiból jobba,n m€smerem a Nyug&toi, &zt a
8zellemet, aúü tibennetek i§ él, mint hog-yha évekig
olvasnék hasonió dolgokról. Ma i§ sokai ta,nuli&m ! B§
!égeredméúyben én még csak inas vagyok a Nyugat éle-
'tében, lolyton tanulnom kell. De szilárdan eltökéltem,
hogy olyanná le§zek, úint ti !

779
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15 Pasqual, a ,,caballero

HeNnu A MUM('Á BOL méqsem letl scmmi. Ron-
dezkedtek. ta,kaTítgatlsL az épiiletek közt, aztán mindent
kjceomagolrak és a'készleteLei be]we rakták a kam
de nagyobb fejadathoz nem láttaÉ. Nem is tudták,
doniéppen mihez kellene lggniu,k. Valami bizonytatar
lolt a.leveg6ben, hjszen Űiüá".an sejtették, hogy
sem tehet.n],ugodt, céltuúos -""la"áL'ráÁg,'"Ú!a""Űlilztázóük az^ egész_ lne]rs,zet, íóleg TYollopék á"gatait,a"ai

öt _ara teló jarhaiott,' u-Úo" .rrri"ui Ú:8i""t"tá-,l
- Most peüg megyek íiirdeni a patakhoz I Ki tart.

velem ?

- En!
- Én is!
Jancsi elinalult.

- Hohó, zarándok ! - kiáltott rá Charlie. - Mit:

és faképnél ha,gy, aztán gyalog keü hazaj'önnöd, jó messziről.

képzeisz ? Csak nem gondolod, hogy gyalog ..gy.i"t ii
filszen lo_ báTonnegyed órát },elleno másznurrt a folyóig! ]Jim is bele§zóit l ' ';

.- Ezr is mindjárt mc$anullratod, YDnchie ! lga'
cowboy nern járgyalog ! Nem mondom. egy_kétszáz lépisre
még elmegy a iirega két pa,táján, de tová'bb nem. A'csü-
mánI se_ arravaló. §zű,k, áagassarkú c§i7mában kész pokol
agyaloglási Mcjd megérted, hia a lovad egyszor lerak valahol

r' 180



Jancsinak persze még kellemesebb volí, ha lóhátonlinohetnek, 
_Tlamarosan kjiogtak a karáiuból három lovat,

de ügyeltek a,r:ra, hogy ,"oi kOrii.l válasszanak, amelyeÉ
p é8 8,znap már nyereg alatt jártak, Nem oott t"aiiü
ma,krancoskodó 1ovat ta;to'ani. Lovaik nég így is

íolna §or§ukba.
néhány bakugráit, mielótt belenfrgÖtaL

- rtthagyhatjü]. e tanyát, iiT€sen! ,- kérdezte Janc§i.

- A völgy felsó vége fel6l aügha jön erre bárki, ha
g }Iondo Mesa vag.y & patak Jplól köze]eük vataki,

- A házat §e záIjü} be ?* Miaek ? Nem szokág az errefelé.
azándéka, azt a, zá. nem tertja vissza,.

úgyis észreve§szük.

. Baltq; 
'!nc!i 

nyéfusbe lrÁtl (u)

Akinek gonosz

781

_ Ma,r nyargaltak is. Úgy, ahogy voltak; nem öliötték
a bór lábszárborltót, csot eppón a revolveleiket c§atol_
ilerekukra. Á patak egybán határ i§ Trollop t€rii-
íelé.
Jiú útközbeq oktató elóailási tartott:

, ,- A Nyugat,_ íratlaD töIvényei közé ta,rtózil, bogy
háza,t - kjvétele§ e§eteklől eltekint,e - ne zárjaG
ember, h6 elmegy hazulról. Ez kiilönösen olyan iájákon
rén;res, ehol elég me§§ze e§nek eg]mástól az emberlakta

r, Iía vándor, utazó co*b.y, vagy akármúéle más
érke_zü a lrázhoz, n;n,godtan bimehet, s6t még

inyen fogyaszthat is az é}clmi készletekből. Ez magától
:ódó dolog a,z elhagyatott, yidékeken. Ha vabÉnek
jában áll, akkor néni pénzt is hagyhat az asztalon

: elJogya,§ztot Lak ellenértékiképpen, Di'ez nem köí,elezó,
. 
v:ndsg§.zerstet milelén} igen-Ibntos köt ele§ség. tl iszenj jutbat olyan be§zet be, bogy maga is rászoru-l

8egít§é$e. A sűrúbben ta,kott i,áiekon, §ajnos, már
be megy ez a régi szép szokás, do itt a, ha,tár_
még nen szúnt meg.



Túves réten vógtak kele§ztiil, könnyú Tágta,la
lovaikat. Balkéztől elmaradt mellettiü 9, úexicói haíár-
hegyekből len;n:ló dombhát §&rkantJ^lja, mü a Csöndes-]
völgr felsó részét két ágT& o§ztotta. Súrú cserjés ö
a, §a,Tkantyú végét, § a bozót a patakot szegélyezó
fák sávjában folytatódott. Nem§okára odaértek a
A Yellow"patak itt lenn a völglenékben köriilb
15-20 méter széles voli, m6r nem hömpölygött
sebesen. A hegyekból könn}ú agyagos hordalékot hoz
a bár ennek jóTé§zét lerakta a ,,Repiiló B" völgyágá
amikor a nagyjá,ból sík katlanba lépetl, azéít íize
minüg sárgásan kavargott. Innen nyerie a novét is
íelI,ow Creek (Jetló Krik), §árga-patak.

Lovaikat fához kötötté]r. Jim elmagyarázta, hogy
nyereg alá §zoktetott pusztai ló nem mozdul el a
ha a kantÁrszárat egy§zelúen leereszti]< a földle.
,,földhöz-horgonyozásnak" nevezü. Persze szoktatni
rá a iüvat, még pedig úgy, hogy eleinto nehéz ]rövet
nek a kanárszár végére, Késóbb aztár' az ál]at rnát ,!\
tanulia, hogy helyben maradjon, ha a szÁr a földet
Mo§t persze neIB kockáztathatták, hogy lovaik
megugorjanak; nyers, elhanyagolt, némileg el is
lovak voltak. Majd munJ<ába veszü a lovakat rni
hogy megbízható hátá§állatok álljanak rendelkezésü

A legények gyorsan leilobáltá,k nhájukat
cuppantak a vízbe. Jólesett -, húvös haboktran lu
meít a d.élután ugyancsak meleg volt.

- IIa idő lesz rá, minilerrrrap meg §zeretnék
deni ! - jelentetto lri Jancsi. - l,ehetóleg korán

- Veled tartunk, ho nem akail más lontosabb
guk '- íelelt Jim.

- Azelőtt is renalesen oinilen regge1
magam ez öreg §árgában - mondta Charüe. -a ti§ztaságot !
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- DehogJmem ! Volt apámoak egy öreg legénve.
rangri cov,boy volt, DáskiiLlönben is romek íickó.

itkán beretválkozott, de egyszer, amüor belovagolturrJ<
legközelebbi városba, iirraepélyesen kijelentette. bogy ó

a borbélyhoz, akinél fiirdeni is lehetett. Es előÍolő
ulatta.l hozzátette: ,,Akár hiszed, Jim, akír

én mind,pn éuben kétszet megfiirdöm, még ha nincs is
r sziüségeú a ti,sztá}kodá§ra !"

- Eja, ha ó volt 9, miütaképeal, - akkof má! min-

i,11*, 
*o mégso 1,6tszik meg rajtail ? -

:- To beszélsz ? Te északi oowboy ! Iliszen odafönrr
ia,nábaD v&gy Oregonban tudtoámal nem n&gyon

a,z emberek !

órtek !

oda lehet látni.
A hilsó - nyugati - part bokrai közé hatoliak és

pontot keíe§ék. Á iávolabbi bozótfoltok és kis
k eltakartálk e16liik a, terepet, de végre leltek

De a viselkedésiüön nem lát§zott, hogy ne éiveznék
vüet. Áüb-k]ak, vizet fújtak egJmá§ra, úgy hancrlroz-

mint két ki§filt, Á patak deiékig ért;'bgmélyebb
n, rlszni lehetett benne. Még ver§enyt is Úsztak és

gyon csodálták Jancsit, aki szabályos ,,sprintet.' vágott
é§ lehúzta 6ket. De ók i§ ttgy lapátolt&k o kezükkel,

a versenJniszók. Jancsit ez nem 1epte meg; tudta,
ezt, a tefipőt ez amerüaiak rége§Iégen az inüánok_

tanu]ták, s Ameriká,ból jóval kes6bb jutott át az
lágba, ahol azel6tt csak a, mellúszást i§merték.

- Pislogjurü egy kic§it a ,,Repiitó B'' feló ! -,ványozta Charüe. _ }Ia meglelelő helyet találunt,

helyet, ahonnan megpi]lantha,tták a jó néhány
:erre íekvó,,Repiiló B" ranchtelepét. Am€nnyire

a jó§zág szét§;óítan legelészett á nyugati vöigy_
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áeban, !,özel a pata,kboz, amely ott, a sarkant5nl tövóbez
kózel folydogált-, De lejjebb, a Csöndes-vöIgy_ alsó végo

felé is nagyób guiya mózgott trassan a wiz f€lé. A völgy_
katlan kózepetáján két lóvas nyergalt a,,,Repiiló B"
irányába. A -messzeségból 

nem áIla,pithatták meg, koc§úa_
beli'i§meróseü köziil valók-e vagy sem. A ranch,ház
körül iöbb eúbert lá,tt&k jönni-menni. A

- Mire késziilnek kedves ezomszédain} ? -

per§ze nem vehették ki. De arrnyit l6ttak, hogy a
keskenyedó vége, v&gyi§ a határhegyek lelól r
szekér kanyarodik be a !Áz elé. A szekerek rnagasa,n mog
voltak'rakva gerenilákkal, va,gy elfúrészelt szálíákk&l,

kerlett Jira.

- Talán rij k&IáBot akarúak építeni.

- Mi az őrdögnek ? Ninc§ err& sziüség. Es
van két jókora karóúju]<, ott ni !

A karáíEól és a legelésző grrlyá}oól esziübe jutott t

magu} jószóga.

- Hol csatangol a marhán]< ? - ötlött fel a,

- Á pa,tak menfén nem látok jó§zágot e tni olda,lunkon

- Bizonyosan a völgytorokban varrnak. Valószínú

mégse lett vo]na szabad megíeledkeznünk.

leg hajnalban leúentÉk inni a patakhoz, aztán
visszatértek az áínyaB völgyágba, a ú&gae oldal
a cserjésbe.

- visszafelé majd figyeljiü a nyomokat !

- Csak nincs valami baj ? - tudakolta Jancsi,
Remélem, nincs - felelt Jim. - I)e azat banyl-

- 
De úLQIú La!J6-

goL voltunk. Ejjel egyikiirr}nek felváltvá. ügyelnie kellott
vo7na. Igaz, hogy alaposan Li voltu& állva, de erről

ÁtgázolLak a patakon -és sebtében felöltözködt€k,
Roppant fiissnek érezték ma,gu}a,t a hús íürdó uüín.
Riivide§en már lóháton igyekezteL a,z ,,x Lusta H" felé.
útközb€n a két cowboy !Óndosan figyólto a füve§ ta,lajt.
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-jan mai nyom, de Leve§lem ! - á,llapitotta

-, Pedig_ _íeltétlenül erre kellelt jönDie a jó§zágnak
,takhoz. Máshol nem talá]rrak wizát.

:étváltak és ki-Lj a maga kiválasztott vonalát kö-Jan€i a, középen lovagolt, a két legény a völgy ké!
oz közelebb,_A oeerjéJés a magas 6o.ót toly"'ittnt
ta_óket, a,ztán rljra meg újra előtűntck. Ámint arok,szűaiil1, lassankéü:t Éözelebb keriiltet< egy-

:..Y:91"'§::PP c§apat m. á.rhát pitlantottalr áág
l,isztá§on. 

.Följebb r"eg,int rlatu 
"J"p",{;; 

;"kil;:Á két §zakénő legény csak rlgy szemmel íelbecsüre
Több ilyen s;él;zórt csoT"Út talaliak, ae amikordat végéhez értek, ahol ez hinelen emeüe<lő

fo§ftatódott, Jinr ö§szeráncolt homlokkal nreg-

Leg{öljebb öt§záz ús}báTa becsü]öül, amennüt
hogy az aszó vízmosásába húzódiak

- Nem hiszem - felelt komoran Cbarlio. - De küIön_is megnózhetjük !

}'elLaptattak az a,rroyo szúkiiJő, azáraz, kövcs med-
; Ecy"!l9:y. vállallozóbb szellemú álJat nyomán

Föltehetó,

n€m ta,láltak §emm jt.

- Kiirur aludturrk a tomácon. TIa a marha,lopók a
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oatak innensó oldalára, a völgytorok felé merés

i legcsekélyebb szoka,tlan _nesz i8 felóbre§zl,ett
'- Erlá"^ i§ ! - állap{totia meg Charüe,

- VaiószínúJeg ongem is - tette bozzá

- Minüs könnú ilvó voltam.

- T-alan anrvira el voltu-rak fáradva, }ogy a
níil mélvebben §zendeTegtünk l

\em. De kii]önb,-en i§, a, patak és a
közt nem láttam má§ patkónyomot, csak a nri lo
Nem reoiithettek a lickók !

, hem kelhettek á! a, L,ét r&Dchel, elválaszl,ó

háto! ? - vetette löl Jenc§i,

- Bajosan - íetelt Cha,rüe. - 4 _d9pbol+al
mere<lek, Éülönösen a ,,Repilló B" oldalán, Jó lovas
lóval talán átko,piatha,t rajta, de a iószegot efie

volrra

J

lenne kere§ztii]hajia,ni.

- Ennek utána kell járni !

- Mit tesvüna ?
, Éiiel E;Lödni foerrn-k. Eajnalban pedig

noluk a iievek közé, a,;exicói határ felé, Ki
ianulni a tiiopet és látni, aroit látni lebet,

charüe közbevetette:
Veleil kellene tartanom, én ismerem a

- De nem hagyhatjut magára Yunchiet,
ozik, Trollop máTis ekcióba, lépett.'- 

D" i.at ióideig csőndben maradt, Legalább
szeTint . . .

Menard ! Feiemet tenDérú Tá, bogy beune van

koze a dologban. KÚtinl;s. hogy mibelyl .elmentek, 
min

iáft törlént valami a jó§zággal ! Az a véleméDyem,
i, ,,cirkefogó haladéLÚbnul érresítetle Tlollopot e]

tozá$ól.
De úerre haitbaiták el a lopolt jószágot:
Nyilván hajnalban szakították ki a gu
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::," rytr.k"í,t.1,e..j.o.zkodott. lefogadom, hogy a pa.
k medrében hajtották íölíeti,_ hogy ne h'agyj;J;Í,.;";.
- Ezer ördög ! Igazad'lehíi !
- A völgyben hiába nvomozn;
_ ',A "ölqb"T hiába nyo_moznánk és Trollopékkal is

a tra}rrrk..*ért lietl lelnenniink a heg}ek közé.
c§ak elhagyták a paukmedret, rvem Üijttratlek
a ma,rhát, mint Mericóba.

: T'iúk, - szólt közbe Joncsi - ha sziüségesnek
:k, mgojetek föt holnap a hegyekbe. rVe aggóijatok
tam,._.Esés1 nyugodran 

- 
magariia lagyharr,JÜ. "

'xj 
,lPjr?..Lebot. hogy a domliát bozótjÁból

lel tartjá_k a ház környékéi. Lritcsőve| mirrdent pon-
megfigyethetnek, Hátba csak arra várnak. hogy szét-

Jju_nk, egyikünk maqára maradion ?

- Me is _órákon it voltam egyedül ,..
- Nem kockáztathatrrrrk seŰ"mii ! De majd estesrylulk valami tervet, Rajta, menjiink haza !
§arLan{ruta kapták a lávatat és' vágtatr.a igyekez-

t o tany_a {elé. Jancsi lopva rá_rápila,ntótt baráiáira és
,mo.rodva látta_, hogy hómloLu}ai gondok barázdálják.
néll,iil nyargaltak.

- Nézd c§ak ! kiáltott íel Jim és elóre mutatott.
Eondo Mesa felől két lovoo közeleg !
Lassan már sziirL iilni kezdctt, de;ól Lílhatták a kót
)i,, akik váglatva közcledtck a rancb_báz íelé. Egy

választhatta el óket am&zokól,
- Kicsodí,k lehetnek ?
Még.debesebb vágtára ösztökélték lovaikat. Pár perc
la charlie a §zeme fölé eme]te kezét.

- Gondoiom, az egyik a,z öreg Pedro. A má§üai
ismerem. De az is

,zsíros", angolul grea9e? (gtizeí).-il; 
i*" ü#,; fö li,#::§il'jő"il,Llmas, öblös
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karimájr1 sombrero iil a másik lovas íején, de arany
csillant meg a szegélyén, mJq Pedro Eost i8 útöti-
szalma_sombreróját ü§clte. Ámint közelebb irrtot,tnszalma_sombrerójái viselte. int közelebb jutottak
má§hoz, a részleteket i§ jobban meg{igy€h;tte. A
labb. lovas cjfrá,. díszes 'bársonyzekiéún 

volt,
olda,lÁn i§ ezü§tös sáv viltant meg a láldozó Nap

* §emmi baj, ha Pedróval
Clrarlie. - Az öreg Pedro Reviila
vagyok, mit akarhatnak.
.. . ,§:!-"- azoklel egyidőben éItek a báz elé.
uovozle§Te emelte kezét :

_ - Bueuls nachu, Sehores ! (BueDa§z nocae6z,
nyore§z; ]óe§tét. ural, !) Jóestét, Sefror Dugan !
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, {óelÉn Pedro ! }ti járatban vannak ? Szállja-
le. ha hozzáD} igyekeztek.
Á táIom legény_i§.le§zállt. Mosí jobban megíigyelbet-
a, látoga.tókat. Pedro barne aTcá1 redók Uire"áatrat

vissza, olyan volt e képo, minl, a napon száradt bór_
R i t ká§ ba,j usza még fe_
volt, de őszbecsav:aro_
akÁrc§ak hos§zú haja,
c§akrrem & vállÁt ver_
Egyszerú. bizonytalan
fehérnek i8 mondható

és bó na&ág vo]t rajta,
n szalmából késziilt bocs_

l. De a társói már meg_
to akárki ! Közepes
, de karcsú, széÍes-

llú, jó megjelenésű íiatal_
ber volt. Tekete szemc

csillogott, kis fekete
al árnyékolt azája vi_
mosolygott, pompá§

f ogakat villogtatva. triu-

|"j 19d"ói,.*, {ryliilt.l|akión, bóven kilrányva arany_. Oldalín jókora revolyer függátt, lábán
tala,jú ezü§t§a,Tkántyu §zil§ázoti.

- Jó€stét, §eíor ! - fordult Charüehoz. - Látom,
ismer meg !

- Ejnye már ! Hiszen ez Paequal ! Ilelló, Pasqual !
, ismjrtem meg. arrnyira megnóit, megváltozott i
-_ úgy van j ozólt iO"U" Pia.o t" u"-"a,l apai büszke
ezé§ teljeDg:tt 6l._- Pasqua,l Reyill& ! Áz én pompás
I lgaz| cQ.búlero!* Pervze, ámiLor Seflor Dug"r, ,ito5i..
, még c§s,k amolyan szurtog juhászgyeók volt.,.
. K&valjérc . lov&g, gav5llér.
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- Tiúk, b€mutatoB nektek Peilío Revillát, akit teg,
napelőtt már láttatok a, kocsiból, s a fiát, §eior Pasqua,l
Revil]át !

Pasqual mosolya még ba,út§ágo§abbá széleseiloti,
amikor Óhaüe Sefror-nak úevezte. Chaxüe persze tudta,
hogy mivel teheti boldoggá a íickót ! Bemuiettá barátait
is i két mexicóinak. Mind paloláztak.

- Majd én elktom a lova,kat ! - ajánlkozoit előzé-
kenyen az öreg Pedro. Azza1 nár fogt1 is 

_a_ 
Jiúk lojait,

a k'a"ámba veiette és lenyergelte úind a, hármat. De a,

maguk két lov& ol,L ma,Ta,dt a tornác elóit, földre
kantáT§záral, c§aL & hevedeTeket lazította meg.

Charüe beielé invitália a verrdégekot. Jancsi meg,
gyujtoita a nagy, €rnyős íüggólámpát az első szobában.
'" "- nogh|iiát ielyet"Í"rmains t* Mindjáít a,kad
haraonivaló is. Velit& terta,nak !

i.zok csak az illendőség kedvéért szabódtak
Jancsi felajánlotta, hogy elkésziti a gyors vacsorát. Addig
a társa§ág az e8zta,l mellé telepedeit: __ _ __

Jancsi a nyiiott konyhaajtón át jól hallotta a vendé,:
gek Bzevait. Még az 6 ftilét is megútötie,. Pilye_n dallamo,
Óan. .zoka{lanul elnyújtott magán-bangzókkal bl,§zéliL 

_a,z
amerikai angol nyelvet, És a névelót fo\rton használták,
minden 1őnév elótt] akkor is, amikor az a,ngol elha,gFá.
És egyre-másra spanyol szovakat keveitek a,ngol be§_zéd,
jükb;. De má§különb€n ío§ékonyan beszélték a nyelvet.

A vacsora hamarosan aszi€rba keriilt. Jim közbeD
íelI6kta a tánYéTokat, evóe§zLözöket, csé§zéket, poharakal,.
MPTI tefmész;te§Fn tele üveg teqüla i§ keTül! az a,§ztalTa,

a gondos Dave bácsi .akott ebből páT palaclr}al a kocsiba.
I|alatozás közb€n PedJo vitto a §zót:

- §efiores, önök a §eflor Dugan é§ a seiior
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baráta,i l E szerint Pedro Revilla barátai is! Az egész-
§égü.kTe l

O§an el6kel6 mozdu]attal, u}a§an köszöntötte íel
óket a,z öreg. mexicói pa,ra§ztember, ruinLha legalább is' spanyol gr€nd ]ett volna. Pasqual ujján, a,mikoi poharát
emelt_e, óriási aranygyűrú kövé csilánt meg. O még eló-
kelóbb volt, nagytiri ge§ztu§okkal kísérte riinden siavát.
De eddig Pedro Dem nap.yon enqedte 6zóhoz jutni. tnt<ább
ó beszéli róla :

- Bizony, Seíor Dugan, a Pa§qual fir1 íenemóil ki-
nótt a birkás sorból ! Nem is akaródzik oár neki ju_hász-

. kod]i. No, megértem. Igazi caballero ! Nem való már
enaek a birka. Amikor a §eiior Dugan elment innen,
Pasqual még csak gihedel volt. Hanerú egy §zép naponra§qua,r meg c§ak 8rhedq volt. }Ianem e8y §zép napon

,. fogta magát é§ ó i§ odébb állt. Mexicóbe ment, Oti akkori-
,, ban szívesen logadták a használható legén;rt ! Javában
,vereledtek a tábornol,ok meg a íorradalmi vezérek a
LoDfélt. amit Pancbo ViUa klengedett a markából. Pa§qual
beállt az együ szabadcsapatbá, a,ztán Carranz:i, ficiróit
segíiet[ ól,dolgoztli dögke§al) ű_c§eúegévé. Vitte is vala-
mire. liézzék meg, Seiores i rgazi iaballero ! Doo-nak
nézhetné aká,Iki ! Az én fiam ! -- +,e+,te hozzá büszke§ég-
tól ragyogó §zemmel és jót ivott rá. - Olyan núvelt ltii-
ember lett belőle, hogy csoda. §ok mindenléle jó é§ ha,§z-
üo§ dolgot €l§ajátított odaát az utóbbi két_háronr év

Pasqua.l hanyag mozdüla,ttal a alereká.ra csavalt §zéle§
vörös selyemövbe nJdr.lt és hatalmas duplafedelű arany-
órát búzott eló. Felbattinlotta és szirr]cit közörrnyel rá-
pi§leDtott, mint akinek Dcq§zokolL dolog az iÍyesmi.
Áz órán cilra monogTa,mm álli bevésve, - á" ", oplyáltu-' lán nem has,onlítoit P R-re, Pasqual Rev b Íezcló_

' !e úire. Úgylátszik, c§akugy&n §ok jó é§ ha§zno§
dolgoi ,,sajátítóit e1" íórradahí pályafutúa közben! -



gondolt& magában beíelé mosolyogTa Jancsi. A két cow-
boy ajkán is moso§ árnyéka suhant át.

- De tulajdon}éppen minek kö§zöuhetjiik u sze-
renc8ét ? - érdekl6dött charlie.

Pedro nagy komolyan red6zto homlokát még ránco-
eabbra és előrekönyöLölve úondta:

- Berrnjártam a Seflor O'Bryannál. Tudom, mire
váIlalkoznak. Aztán íleg egy kicsit ismerem ám azt a
Trollopot is. Pasqual páinalpal ezelótt tért haza. Úgy se .:
tud mihez kezdeni. Mondta,m már, hogy kinótt a bfukás
aorbőI.Kéaz uaqurol* Legutóbb egy nagy nexicói ranchón
dolgozott. Goudoltam, legjobb lesz, ha kijön iilo az ,,X
Lazy H"-ra, segíteni a §efloroknak..,

rgazrán nogyon figyelúes, De hogy az igazat neg,
va jam, aligha bíTnÁnk fizetni egy alkalmazottat. A ranch
gJ.alázato§an leziillött . . .

A fiatal Pasqual n&g;niri ge§ztussa,l, lekötelezó úo,
§ollyal legyintett :

- 0 Seíor, percre se csinálja magánek a gonilokat !

Pasqual Rewilta tudja,, mi a bec§ület ! Seíor o'Bryaa.
mindíg igaz pártlogónt voli, sohase nevezie &pá,mat

,,zsíros biTkás"-nak, mint a többi &úedcano. Enlék§zi&.
talán még, §eiior Dugan, a nagybáiyja már §uh&nckorom-
ban megenged.te, hogy a ranchón tegyek"vegyek.
loY&t, nyeTget is adott nekem ! Mo§t eljött az idó,
Pasqual ReviJIo megbátáIja a jó&ígot. Pasqual R
nem akáfmiJéle jöt!-ment. hanem - caballero ! Eg
rongú vaqueío ! Majd meglátják. Sziü§ég
embene. Elég lesz nekem az ellátás meg a
m&jd m€gint felviru] a rancho, akkor nem
hetnek, ha akarnak ! Pasqual BeYilla, §zólt,
e §or, Seflores, hogy nyilaikozzanak !

van iti rnó$
kvártély.
bánom,
most öni

* Í8y n6v€zik 5 oowbo}-t M6xicóbM.
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. 
Könny_ed mozdulaiial elóvette doh ányzacakőjál,batla

*p.lT* PiT1.:icar:ttá1 cu.","t eu Lo"-*áiÍa,,},i
p_1,,tr1lT. , gJ.uíát," rágyuitott. ÚaŰ""O" iiri,"T"iT lregenye.kle.

^ .- I. de ilyet ! - bólogatott eüsmerően Charüe. -fl".ic.,i?i *!i\"9boz méltó : De neú ttrdom, elíogod_
hatju_k-e az ajfuJatot. -'- !qqv*' wrrvÉru-

"_ "*SJ1 _p:$c $ LeU fogadják ! - c€a.potó erély€§en
az a§ztalra s,z öreg Pedro, - "Morl 

ba ez a tÚi"ol ittlár"r^
1,^yi"l":* U_" l]""t p""i tolrLi a képét, rlgy'végigker;é_tem.a hátát a k&rüással, b"ey -";r"; l;J;k;,l";;i;;a sok cúia paszomány I Canamba !
.. Bü§zkén kibúzta magát; lát§zott raite. milven napv
:r.ény ?3 re\,. hogy még egy ,.ig&zi cabaüeúnak'''i'eparanósobat,,u,"""o .u"i"IfÉt"'J'i;l riJ;i'iff- i;'deheztelt,a szaveiért, megértette s,z 6pai érzé'st és moeo-

va, Dézett az öresre.

,; Úcy,"lí:il.i"rn ellenkezb_etíink i - kacagott
1rlie. . Mii, szóltok hozz6 | - r"á"rt *ta.-}ifn'*
J&nc§üoz.
Azol, is_ beleegyeztek. Mindketten esl_L,ettőTe úcg_

::rr1\.,, l:ln]"l d" jóLedéI}.lj. tolpraeÜtt, barnakép'rlaki _olyan n"gy"o t""t"otia á"eit. V"ri,"j";j
lalatlanul trlegnyeló a fehérío$l mosolyában, }run-

csiüogó leketo számében.

-,C:&pju].} ^hái 
ró, Seiores ! - n5rujltotte teDverét

Reyi]la, §orra kezet szorítottaÉ v'eie.
No, ezt a,z üg,y€t §zelencsé§en 

"Eotért;k - rárt"- _rro, ezl az ug.yel 8zerencsé§en elintézíii} - zá e
, 
á, lelenetet Pedro. - Hanem éD indulok hazafelé.
\9qy9* l, iszákodat a 

"Ot-iUJa..r, ri,i i
. ,e.9:_tg* ., o""g"i. e, L!J"lJt"tt, lova - kócos

heg},yidéki patri : ne"eaeraÍ, azTio intő mozdulatra
}jját, így szólt o fiúkhoz :

- És ha n-eán baj lenno, §eíores, itt van ám Peilro
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Revilla i§ ! Gyrrjtsanok rm41y tür,et, ha segltség kell, azt
én meglátom a ianyámról. Es jövök l..* *nil,il 

-""áÍ". -ilt vaiami tábomok, aki egész

daodá,rt he-l}ez ki]átásba. Most Pasq ualh_oz fg_"dd'.,__.,.' 
- Az+,án megbec§iild ma.gad, kölyök ! Mert Liilön-

ben akár mindjrÁ,rt fölveheted az uto}oó kenetet !Drrlr z!Áól lJuruJúru
De nvombán úeqölelte, arcon ceókolta az ó pompós,

déIceg íiál és szlve cs=ak rlgy ugrált_ a bü§zke§égtól, Nye-
reqbe" száüt és hidalgói tenoiitcttet megemelve ronryos
kalapját, elkocogott az éjsza,kába.

a Íz azt,í,riember a ialpán | - jegyezte meg Charüo

- Bü§zke lehet az apjára, amdgo raiol*

- Mi Revillák már ityenek vagyuk ! - j

ki PaBqua,l olyan kézmozdulattal, ahogyan a cii
múvészek §zokták megköszönrri a iap§ot.
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16 Cowboy-munka

§?:H,_"rys*TEK. pasqual Revüa a báló.
i}i"#"ío_1d:ll b:: 

"? "cy.|9l úte"o agyet 1.giiii.magána}.. Még 
""t" 

."gu"u?Étta-ü .-,#d?t"i: i;:i"i:i
I::,",TJd::T:j ;_ryeail, 11,"rta 1uei-. "" al.ilrlíi

T,:_oj jiT úgj rendelkezett, n"gy dio"á,ffiÍi

:llffi hit,{i:ijl.Tj,ilf "Íi.,Kö'^",'T"';
l""]_:I9r:"} *t " .a*ei.'"TJ*"^p;;;':Íók##j
i'-*:*lú__19cu|. seúa éjjet, 

""d t""" *gÖi'Í"-]ltek semmi gJanú§at. AmikÓ"'a jó"&;iÖ:i' t;;tt-
;,:::""t:]:lrék,," keleti völgyágbai erÜ" d,"to"Űizni. 

, 
Pa§qua,It - 

" 
r.i Űá"'Ú"gá.barna köznaoiro.fuba.t vi§elt_ - seínmi *. tB"ltn"rá "i-"iöó §zakác§kodjék :

^_- 
Pasqual Revilla nem Daplopó ! Mo§t én vasvok

|9,jl.j_sze_mélyzet az.,x lu§ta'}l.'.-o ! ú;já h; ;;iá;;

*-x_.?öö,,'#_ ;f"}'11"ö,t",-Tlizö. De a[,kor -á" rú .r"&eiJ.".J 
uurruJdK: az

uero ,5 ! ueg egész sereg

- Messze 
,van az még ! - sóhajtott Cbarüe.Jlm megszólalt.

- Pasqual épúgy i§eeri a környéket, milt charüe.



Én hát felmesvek vele a hegyek közé, szaglálódni, Te
Earad§z és §"korol", Yunchie"val, Törjelck b€,néb{

r""-i, a".Ő fog áTiani egy ki§ laria,t,gyakorlás
Jancsi már iudta, ho§ a lasszót tulajdon}

sohasem nevezü így, hanem vagy csak egyszerűen
rope-nak, kötéInek],-vagy spanyoiosdn r,eaű-nak, még

rÁbao n spanyo1 néiÓ1& ,,ia Teata," íorúa

"lt*"rte"ar'"i 
Űdat-rLa}'. lasszó eredetilEg szintén §ps

kifejezé§, d,e csak a futó hirTkot nevezü így, ,JeI"- az egé

srer"s"ámot. I!íár bizsergett & tenyel€, hogy_ kiiaúu-lj&
nÁnl,vakezelés fortélyaii. Azért DFm is el]enl,ezett,
iz.Órott oo]r,a kilovagoüni és megismerkedrri a_ vid
Belátta. hogy folozoú igyel,ezeltel kell tanu]nia,
igazán hasznát vehessék.

Ji. e" rr"q"rt felkésziiltek. Pu§kát i§ csa,toltak

nyergiü aIó, § ; töltényövet llapo§an megtömték

"áÚ'.r. 
l n}ereg oilláján ott lógott_ _a 

pányva é§ a,

vízzel tóltőit krilacs, á nyeregtáskában némi
Jim erós látcsövet akasziott a nyakábo; Dave
lálcsövc volt. Polcócot is eló§ítettek a kápg, mögó,

Dem térbetnek baza éjozakára. Azzal nyeregbe pattan

Jim a legerósebbnek látszó lovat_fogta ki EagáDak,a,,
Li".aUaí artotot Löziil, Pasqual i maga izmos, ki
mixicói lovát nyergelte meg. Ejjel, az órségen 

,

iovat használt, d migeet kimelte, hogy reggelro

legyen.
Á két 1egény elnyargalt, eg,yenesen a1 gszóv.ölsv

vettók útju}iat." Jancsi -és Chárüe keziüben
meniek ki a karámhoz.

No, öreg cimbora, - k€zd-te az_ oktatá§t &
- 

Ao, UrEB Ullxuulo,
lábú lris cáwbo} - most kezd6dik a lariatJecke ! Fz
ffiory io"to"" 

"O"zo 
a cowboy tudományának, mint

revolvórkezelés vagy a lovaglás l
Megmutatta, hogyau keü a
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,,.9sy_"1"_l kieIe§zteni és megformáhi a jó másfél
, ptie.r. oj.u ,tur}91_ 1legmu tatla azt is, hogyan Lell
d.a kötelet a jobbkéziet, inozzáyéye a nurÖt egyik
,i n3s1 edkj1noss3úsógrl darabot. Es hogyanlell

él másik, karikába telertiészéú a ballézbei'tartani,
3 Y"k"99:: lrossz_ a dobág utá,n szépen lo trrdjon
ü a,"ra,rtalékból. A karám együ oszJopát vette célta,,ú forgatt& leje íölörl a burkot, honim cs&k oldalt,

ldfrn, bill€gtette ide_oda aéhÁnyszor, hogy a huroÉ
Jor krnJá_tJon.

;- 3,orgatni csak lóháton kell a lafiatot ! Gyalogo-
lgy dob az ember.
JobbcsukJójának birtelen pörditésével elbajította a!ót; a, b rüok. pompásan ráúorult az oszloprd. Charüe
0n a_ szempillantásban szorosra rántottj a kötelet,
h1I ok ráíe§zii]t a gereudára,

- Ez a csu_Lló_penderlté§ a lényeg ! Külölben össze-
L a, hurok é8 neú esü rá a, céh9,-
Töb.b§zö_r_ eg}Tá§után negmutatla az egé§zet. azlán

csi áUt eló a maga lasszójával, Bizony eliinte sehogy-
akart engedelmeske<la.i' a hosszú," tigya"O káÍár.

aDrsi nem ve§ztette el a tiiTelmét. u"o"gi'Í-u"uo gyn-
. Xgy óra mu_lva már menl, a dobás. öí nujita" tE"riil
,-négy büto§an talált.

-_A löbbi már csak gyakor]at dolga ! - bótintoit
teróen Charüe. - No, -most tanuld nreg íorgatni is

Megmut&iia, hogyan lengetik a pányvát, köriilboliil
ig emelve a jobbl,ezet. rit ió a csu}lónak ap*iiJ]rl" való gyors elíorgatásában rejlett a for-

. Eáskiilönben e hurok ö§§zezáIult é§ eg.ybecsavaío-
Ez egy kicsit nehezebben ment, de Janő volt o§an

hogy h.amarosan rájöjjön a <lolog nyitjára, NÓm,
ira egesz jól pörgette a pányvát, do ámikor elhají-

: Janc§i !r.!é3be s,du (13) 797



totta, lriderült, hogy rljra kel1 tanulnia a ilobás í,
mert a lengő hurokkal másképpen kell célozni, mint
a,z embeT &z oldala mellól, e földról leuűti elóie a
De újabb óra mulva mÁr ez is ment &nnyira, mint
egyszerúbb dobás. Charlie nagyoú meg volt
la tváttyával,

- Persze, maid
do 1ogadom, hogy
tehetség vagy. Az

Ja,nc§i íoppant b
volt a,z elisBeré§Ie. Bízott
benrre, hogy amit más
tanulhatott, a,z neki §eú
lekiiztlheteilen akadályl
lenieni. Mint minüg,
nehéz felaibt elótt áut,
§zolította íogát é§
iryt ez6lb:. ,,A magyar
csiiletért !" S a,kkor mi
úgy érezte, hogy valami
nagy eró, ellenállha
lendiilet tölti el.
maga erejének áramába
tizeúkéimiüó§ neúzet
akaratónak ö§szegezett
ga§le§ziilt§égét kapcsolta
na be.

Még jóideig
aztán Charlie pihenőt
ványozott. ],eüteL a
lépcsójére é§ elszíytak
ctaiettát. Már Jancsi is
válóan tudta megsoilorni

lóhát!ól nem 19§z ilyen
beleianu]sz €gy-kettőIe !

Istén i§ cowboJÉak ter€mtett
kedvéb€n !

]ancsi ha 
'lasan 

űiöll a la5s!,6oeté,

nlitjő16
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; ,1_1_"]9l{::"l ,:- lesz baj - jegyezte meg Charüe.
:_rgy_,1:g9T. rit €z jstenverto Dinamir,ot,"mint te,
oem kell íélteni ! Á lovagüs, úgyÉl;"ll;-;; Ji;;Ü:
YaD. J-egloljebb még L_i kell lanu]nod a bTooc_ok tel-
1,|1':,T:{J"r^: csöklnyö^s, .rrge§ l;szag arr az llYenelladu]t ló. olyaD c§alafintaságolát e§á ki, a-Úo"

91_":. "F:kl ho_g;r ember legyei a . . . íenelén, ;Ú
1rajto ! Á legtöbb ugyar csű egyszorú bakugTásokal,
Il9oii,. oi azt §e. mindJg könnyú kiiilni, Néli"lyilii_k
ban_egó§zen egyéni barimodort alk"Jn az, 

---'"' *
-.Odabaza_s, LatonaságnáJ i§ kellel,L fíi§§ repondá-betiimiinl. Igaz, hogy." -i iáoui"r. közt litkíbb azú. megátalkodott íenevad. mint amilyenek itt akad-

, de azért mégis csak 
"agaat "e- vaaniiovastudomó n/,

- Azt táltuk. Mondom, e íelől egészen ny,ugoát

ekiláttaL a loyák ,,megdolgozáoának.'. Előbb Jancsi
_"E_-1],:r"]:g. diii É;i3;;;;1.cy kézügybeno, ha pajtásál,..le találná üajítani " n"yers,.Uiánc..

?:i: 9hilü:,pá..wával 
-kifogott 

$et a -inapa,ualok_közül, a Larám fala melló Óiorítva meg'-
aztán kivezette és míg Jancsi u"Áuuo -"üei"gyor§ eozdirlattal o nyeregben termett. A bÓ-

§zőrű, ho§§zú sörénJní pcj Í"tup'tu il;'ot, hatalna§at
!, azlan mJnt egy megkergiiJt binta]ó leDdii.lt clófe_

__ 

ou,sy, 
:{ut, ,:c9"o9 ée_ minden ugrás után magasra

a_tníf§o. 
,lá 

ba,ival, Charüo leisótestc *gy iobeo
elóre_há t ra. d6 megiirr,e 

" 
;"l];i';l]"t"t:'K;;il;,.nkolfott és kalapjával verte a ló vállát. Perszerodeóról volt szó, iáhat köiófék helvett kempnw

11!]i "9'1 
a,ló szájóban és a zOmtlk íiőkó szigoniaí

szárral j§. viszoDt itt nem rövid batáridőt kel]ett
DaDem a, azó szoros érteloében betörni a lovat,percnyi v€8zeti kapálódzás után a pej tényleg
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beadta a ilerekái. Mérgesen rázta buksi fejéi ós vitlogto

szemefehérjét, de má"r engedelmeskedett a szárnak
Charüe szépen köriiüovagolt rajta eg14lálszor, _.

- Noi ennek már lekoptattam az élét ! - biccoí
elésedetren Jaocsi felé, aLi közelében tartotta' Charüe egymásutáD trrég bárom lova,l ,,dolgozott
és c""k a, egilnek - egy Úrka lónak. úgyDevezett pifl

nak - sikeűlt kihajítania a nyeregből. De a krrrta legé

üevesen e§e+t, nyomian megin1 ta]pon yolt, A ]ó
giáett az e"ed,mér-yel s mihpl}t üreenek érezte

esállt és tegelészni kozdett. iharüe piJJanat alatt
feó volt a nleregben. De most már hiába,lomboll a,

e zömök fi;kó Óré§esen szántogatta végig a wé&t

nagy sarkantyujávai é9 a_ _gol9rn}1 leazil,őzabÁl ,

Hi"ert". vogiit -egi§ c§a,k a ló;dta, íel e hárcot és

lábbal has,!.ta abba az ellenállást.
Mostéerep.t cseÉltek é§ Janc§i fogott hozzá a

1ó beiö#§éhez: Mildjárt az elsőnél bebizonyult,
cheyeDnei lovaglása nem volt szerencsés véle1'len,
ben" is sokat tinrrlt, alaposan figyelte Charlie T,
és elméletben elídt.táío;ta tapasztalatait. Vérbeü,
tett lovas volt, s a szigont katonai lovaskü, épzés,:

fegyel,rrrrezettebbé te-tte, Nem_lovagolt olyan,,feno
háiiyivetiséggel, mint Charlie, de azért a

-egere"hetíók, hogy igazi kemény 1ovas iil a
Jan-csi szinte élv.áiesi"k találta a dolgot:
teli akaíatát a, lóra és tuljárni a íurlangos, ellel
álbtok eszén. Es ha vailu] Úánykolódtak is ezok, Jt
vis§zs,eondolt Dir:amitra, § úgy érezte. hogy ahhoz
valósá-ggal gyerekjátéL Dr.cu|nj a? .,X Lusta.II*,
Chr"]i3'oi"o-Órowá, keTenqeÍl köTiilötto, neDr &kadt
Du ny,l,gaii s"Jká" sreriil, leüesedve bizlatt,a ba:

-1 
"ütd 

-oe, cowboy ! Ragadj bozzá, cowboy
Csak az egyik Ió, - og-y szíirko kanca - tette ]





nvebb Dróbára e magy&T fiút, Ez féüg meilög.me

iJtiá-d;rr".ir", ebá"n tság teLinte!ében, Am ikor

i;;; ; il;;; 
""h"zectó 

táher sehogy sem akar lema.r

raÉ". hirtelen két lábra egyenesed"t1,, G.u*.!§_,_:_
;;;;"t!";i;; at"tt megte'tte a, keltő el]eninlézked

:g,"_-*-Flr::l:.j."^;_"*":,,":i.r,,i:}Í'u;i;ixx;Íi ffi;";; b;iláqta a ló oldrlába, Ez akkorát

l,iá*, 
";".irioLt"*e-első 

lábaira, hogy mo§t ak_ar

i;"i.;;ili,Ü; ú;gott lovasán, merf Jancsi majdrrc

""^Ür" 
ÚiL"^r. D-e nyomban vis§zanyprlé.ü]é§ét

bárkoló. habzószójú állst i§ néhány 9fl]:,:oo :1i
;i;; b".náJ"li, J";"sinak tpt§zett a júáUá§ú paíipa

""" "".U"a", 
el is batározia. bogy ez lesz a n

hátaslova.-- 
Vegiir nem maradt_ már nyar9a,la,ila: 

!ó]

"u"t'r""or.rt'" "f"rs 
áUatokat Órtve, amüeket

ChaTlie terelt ös8zo." "-l ir"-"r. ! - öNendezFtt Chaílie. - Megtan

r.ikt<a "i. aásrr I Azért ne félj, Yrrnchie, fognak

i6'r,"Úterr."'a"i. amikor .ismét i:gl]{:lg"!*,:
A''3*;i;i lo kilÚ.beo i§ úindíg rrgrándozü egy 

.tr

ha munkába Jogjáli. Ez n]ár min'lennapos 8zöía,K

"-""*Ü-"árt. 
OÖ 

"em 
baj, legalább érezúi, hogy

bennük,"nem limonádé l**i"?J'--i"a 
, ket,ten ki§sé imbolgó lábbal i

" Uai téle- A hátu} is elíiékezett a_ 1ut9jsegra,

""i*.", án 
"r. 

,.itor Jan,si Dinamilot ülte :' ' - 
- i; ez meg micsoda ! - kiáttott fet !

CharliF. smint a hiz elé {ordultak,.-"- 
xr" ""*-, 

r"Úközeledett vágtatva a dombhát

t;.i;* i"tOt_'.tun""i gyors pillantásial megá]lapított
heten varlnak.]ötTg O" p"U r - mo"rgott Charlie,,-_ú3y
ratogutóÜi'f,"lák. Még peü! a, ,,Repiilő B"-
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b iithon volna,
is, meg PasquaJ.
szeretem az iiyeu

- Siessiio} be, ve-
iik magur tboz a re_

- Ilogyd, Ea el-
szándéhrk van,

ten ennyi ellen §em-

l

§e mehetünk. Méq
, ha nincs rrá,luli

. Nem eshetün_k
Es nekü

- kelletlen
}eraDaln muszái s,
tkolatlan" voliun_
!

- Mii

- Majd

akalha,t-

megtud-

a lovasok
elé értek és hir_

pfu lépé_
megáütották
még vágtató

Az együ, aki

;,*T *:,:.*:: j9",l:1!: i:q**:t. Erőteljes,
.l"#í-i:, ̂ ::-ry"* 

;;^ffi; i#iT"? Í:.JÍ'j,l
d#:í:xTf, 1T,r:::g:ii +:r"#,ü"# öi?,,!iá.

lr*T1, , l*"it"" T"i"i"-"i#Jiáhi
: {e.íl T"oilop v.gY;-k.

köszöntésn'ek i§' tJn"tutt venai. Charüe felelt ;
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-, Du meg Charles Dugan, Mi járatban Ta,rrBak az

.X f,usta 1I" teTiiletén ? 
.

i"áir"p rct kézzel rátárrraszko'l"tj i :.{11c*ix
eu tiu-""álőott ur"-rnel nézett a kurta legényre,

Janc§it vette szeúügyTe.

- Ki ez az rlr ?

- iir. §ea""Ú ta"saú. De eu uem ta,íiozik a dologra; i

Mit óh&jt ?
iÜá""gy."n"határozottanp€cn1o"nd,t:úu*O'PíTff ;

- 
]Lól rBJ§..i

ouk. nogY-iu"ÍJ"]Ouzígát o_patak inneD§ó oldaláu,

áifij"Öti 
"gy 

J.'-O',,X l"*t" tt'' *""n" 
" 

t""Ua
ffi Ö;?Ü;"JilÚ; paia,t, hogy kOnayen átsétáüa

ffd;;';'g};ue"Éu"iiottu,tooi'"" elbiiangolt j

ott hozzák ni !

Ö;ffi^il"" a sarkantyl.vége {elő,1 }j] ;.lep]il:
ro*"'Ü.-iJupJt 

-.u"r,a' 
_"*l! ",. 

*,:h,Y]_ j:lí:
jii#töáiáüt" 

^Jg 
ot"t tolor 

"91.1#éj:i:^i';'"Cil",Ű;';;il;-iftt,, logy leböljebb tizoúöt,h

állat van a csapa,tba,n.---' j lJ. -'morgott Charüe. -. Roppalt
Ont&, ŰI Trollop. 

-De mondja 
. 
csak, 

^ ""_"lő]1 :áJii"""""- r.aaá"g.ti át inne; jó§zqg ? Ep+:"_:
:"Ii;fi;;;;; taralturri ,,í Lusta F,

u" u"yOi-i0-ot. li:""""dék nyilván jobban vigyáztak
mint úasu} !

- Éát azt i§ tudia,
n€k itt ? llonnan ?""^ i-lró l.r.""itte a nyelvbotlást és löviil
sal leplezte pillanatnyi zavaná,t"--- 1 Hooáo Mesábót hoz+ák hirét,,, De ez

hogy Monardék már

rVrooao-] *ág "i igyuo.,, u!o_li_á,ra visszald1.11_!
;;;á";D" h"" G;B"u.a i, etkOáorog a na,na.;"t,
Latnil róla ! Figrel$pztettem,Figyelm€ztettem.

^ iir-." Ccq,lt a,zt csodá]om, ho, hogy
- Nagyon izíves. C§ak azt
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;ffi 
'f;i3,.frJffi ,]tl":!*lt*{f,:§:s"""§.;

- Talán kéieüedik
golyán Tro]lop.

a gzavamban ? - pattant íel

- Viir{.gért^Áem ! Még hr:zzá, amikor ekLora társa_
Ehhez való jogomatvan ! Csak csodáikozom.

§e__vonhatja, kétségbe,

;Iil:T.*:x,:::t Pl*:ll. Jeíí Trolloppalszoktak hányaveti -aao" U""?Jil-ri r

- Charles Dugannal se]T,

- Mi a válasza ?

- Aa .hogy. nyugodt lebeó: twllyon is íigyáznj
Iu*":.:*r_r":1u:lugl11.,l 1 nu;tu i"i,iint, tofi1 

"g;,*uj*b 
1fl u, 

"t .i t"",,l"t iinli{ 
" 

ffi -?bili,r,ul1{
:,.?_,yT: 1űni. el ! Meg van elégedve ?A_ket,ióvas 

, 

kozben U"i"""rt"". Űi iffi"t'""Oa, ,v,lorokba, aztán c§önde§en odaá[tak a iatUi noriop_

P;"ui^lY"9_11."j:ett. íöt t}ollopra és minílent el_,",*%"p".:,,{:", t"-p" 
- 
á",í' i"i",1" li'i"frkjlrcjezést adion.

.:.ryj:üc ,, ryt!.t "at a határ a kéi ranch kőzt.
]:::|1",!1P.k9" .og".lot, togy 

'ii,,"n 
ia, onnanótcsatangoio jószág A",diil; fififJ" ffi::"'f;":T3t"

j"1'^ry:i: "ta "".-Laa"t" ilüt #'ő;"ii nem ok o
Trollop kurl án patí,ogó §zavakkal felelt:
;^ii:j:":ll l"í!,.boglan volt régen. De hel,;ne

! igazítanom ogy teooaéuei,"',a#il:"i';";";:#
"ll*^,_l pPi az én terii_tetemerr íolyü !fru]ü. t"rekre oy;toiiu*u""o'-1T. '"" ^ '

- _t]zt mo§t hallom eló§zfu ! Eolrnan ve§zi ?
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- Kezemben vanrrak a hivatolos okiratok, Tuilom,
nrit beszélek, Láthatia, hogy igyekeztem jó szomszéiüént
viselkedni, vi§§zahoztam a marhájukat. Do ha maguk
ienekednek, hát majd megtanr ják, kicsoila Jefl Trollop !

Art teszek a vlzze7, aúlitr akarok, Es ha n€m
úgy, ahogyan én íütyiilök, akkor - cuclisüvegből
hatják majd a j19zágnkat !

Charüet annyira rneglepte a, dolog, hogy nem j
rnndjárt szóboz. Nyelt egyei, úegtöíö]lQ a,z oflát,
csipőjfue tette. kezéi.

- Ámi a jó szomszédságot i eti, Trollop,
tisztában íagyok. Nagybátyáulak is elég alkabla
e íe]ő] lapaszt Llatokal gzelenli. Csak annft mondok,
ha veszekedést Leres, nem fogmk kitérni előle I

Troilop gúnyos Blo§olybal hlzta téio"e száját. A
vasai baljósl€,túa,n elmo§olyodtak. Tagadhataí,Ian, volt
valami mulatságos a kis legényben, almjnt k:;rta
Únalconán szétvétve, alsóajkát harciasan el&ebiggy
§zilaiul !.ere§ztette §z"méL az elótte álló lovasra.'. A rí, dolgár"k úég ulánajárun-k ! - Letto
Charlie ridcgen.

- Csináljon, a,nrit aker. Látom, hogy nincs
be§zélnem. VÓgye úgy, mintha úáris elzártam
patakot !

lordutt oldalt. Tíollop rnég visszaszólt:

- A Csöndes-vöigyben nincs szükség két birto
Még egy ajánlatot tes"Ók, megves"e- az ,,X Lusta

- Nem eladó !

: szálaz íanch fabatkát sem ér ! két nap
már nem ismétlern meg-áz ajánlatomat.
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*,i,Y"*,ái jffi,"}**Hiffi 
í",3Hff"T,Y,$"f,i:';

h*:;Í-,]i;,,TihHfi 
.J#É.í;illi.a;H:

*fi§ed+i:fffi i,:irr-{i*#
y;7"-en",E; őáíáir!' 

"*"!!!"a"t és Jancsi íe]é

: #:í#: Si, ! ?1', ";* ;Ili,! ;E#í }án 
y m a r b á l,

I*€.#_y:X*:^*á3ir';,:Xá::!:Ngn éit t+tiir.iJ,á,T.8l"rú0 9l6azatér, , ,

*,**.."*.É", 
r,tr§i.";,ffi!§ ;-*í"- 

j,';;:*, :
a#{i:.;:T:1;;, jl+.'fö;q*d;'íl;fr 

"#d"".Hi
**5*;#1i6;14;i;qyl,H",liH"ilr,itíáfÍ;
í*,"t[Ht"-{ií,j ltH"l#ííJ"rl,#-{

t ;p"Ouett 
"yugu,iiü' r*",$ríi:j:'Íi:,;iJ1"o,X*J
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17 Feldeútés

ütötte meg fiilii}et.

- Jimék lesznek ! - ugroti íel ör:vendezve Cha,rüe,
Kisiettek a ház elé és vátakozya néztek a völgy-

torokba.
A lódobogás onnan ha]la,t§zoti. A

§okáía két lovas alakja bonta,kozott ki.
és Pasqual jöitek meg.

- Helló, lickók :

- Helló ! Buetns tacku, Sefi.ores I

homa,lvbó1 nom-
Csakugyan Jin

Pasqual lenyergelte é§ kaiámba csapta
Aztán evéshez 1átt8,k. Alaposan megéheztek,
Jancsi izga,tottan vár.tók a közlé§eket,

- Láitatok valanit ?

- Hogy láttunk-e ? - csómc§ogott tele szájjal
Jiú. - Tóbbet, mini íeméltiü !

Az pr*pzts a vége felé járt, amikor 1ódobogás

a 1ovakat.
charlie és

- Beszélj hát !

-- Várjatok, hadd nyelem le ezt a falatot. Nos, íel-
Iovagoltunk az arroyón, egé§zen a, nagas völgyig, ahol
a felsó Yellowpatak folyü, nár ahogy Pásqual mondotta.
Aztán a, patak mentén lementiink addig, ahol a
patak beleömük. A nevekért Pasqual felelős !

Seiiór, Pasqual Reviüa úgy i§meíi azt a, vidékei,
mint a tenye!ét !
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,,^_"-- 
Áls._rottuok a Sár&í,n és a

*:,_1:"_li:Jffi iö.Í,ix"--ffi iárT."".,,-To*:ií^,.9,Nrhá"J j"J§;#itf"iXiíé.*fi 
""f ';f #,*"**"i:1.1'iérdekoset nenr t"úrt-_t.

- Es aztán ?

209

."l,j+_ti*:.j;T.,_ffij,,Í-lHii:.silT,J:mff n;
itrm*i:xp_:1éiá^itliii:fl,tjtlHj
Hft"Hih§f ,{#.,x,xll{*{1flf,É"Jtjffi

; {,;{§F::{:Éj*:ilt tr'u*o";;, 
""u",.;:,í::"":_líí]."^1i, jtottáka jóezágot,ri"*"-.""i"]

ii:Fqirp*flTp;;:Í-*;§"JJ,?fi 1x?,",;;":tt'",,n,?%6;i$!g;i,.{1glk",Ta

ti{t jí,*{{qTiy!:"*lffi,j"*Ífl"t##"Íel az ellopotá ,,x t r"ú-nP"iáiál G§ oyom l Arra tűnt

r"n"J,li j-"X'."*l,íil?T];r^o*;E:;u.*volipof á jaT}ol_
i#n;:;j:,",-""?*ago';"ü"g;"i-iíü;iÍ"'#i1,*lT

- Mit beszé]ez ?

, ,o#u"jl"r*"..:n_az ámélkodás sora. Cbarüe elrrondta
liTíT"Y .lt-, i".y""ö"'ii;:?;r"á"T;,ff "x1:

t 
ji?"1",;#",$:i",1fi l;"u?il"!i;ff.-*;;r,;"1";

§*:í;tt11* if*if""ő #ffi Fffií-:t,ffliszen ha el ,t*;. 
"a"J', "uJi;";jí'ffi##ii*:fJ:
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nehczili. hogy hozzáíétkőzzék a marhánkhoz, Pdüg a :
jószág a szó szolos éTteljnében a kezübe §éLált, a, Yíz !
ielleit Ljkanyaríthattak egy-egy jókoTa, c§apatot é§ min- i
den kiilönösebb fáradság nélkiil elhajthatták, föllelé a {med€lben. ,l

- Nem érteú 9, ilo1got ! j;

- En se ]átok világ"osan. de annlt látok, bogy a .l
úarha]opá§nál {ontosabb valamiról van,szó | Eogy lnüől, l
azt még valahogyan Li kell deíteniiLlr}. De napnál vilá- !
gosabb.-hogy tióUop - LéDye]metlennek iatálja jeleo_ §
lél iinket a völgyben ! 4

- Csakup$an - vetetle Lözbe Jancsi. - aqlg Me, 
fr

nardék tanyáiiak itt, nelr tőrténi §emmi. Legíöljebb a é
jószágot lopLudt{ik időról,jdör". do nem lépiek {eI hctá, {
ioroti rámadó 

"rándékkal. 
Feltü!ő, bogy müelyt át,vptt iü fl

a lanch-ct. Trotlop mindjárt erélyes akclóba Lezdel,t ! $
- Jancsinak igara van - íolytatta Jim. - Troüop S

vagy úgy §é[i. hogy jelenlótiink megakadályoz}at ja a §jó";g";[ toyábbi 1ézinálás]ít. vagy !rá§ oknál logva fr
sz.reine eltávoütanl benniiJlket. Az ilsó ieltevés eUen ezól §
az. hogy el akarja zárni a vizel,, vag]ii§ djót§övén),t búz §a ml§a állitó)agos ,,terii]ele" s a víztől meg{osztott §
,,X Lusta H" közé, §

- Gondolod, bogy ezt fogja tenni ? §
- trlást, nem kb;t, bs be akarja, váIta,ni {enyegeta, s

§ét. Ncm lol-agoll al hat ja végig a pa,takot éjjel,nappal fr
őrjáratokkal. hiizen akkor minden embeíének sziinetleDii] ö
nycregben kelteno iilnie ! Iogadom. hogy pár napon beliil {
hozzálát a dTót§övény küúzásáboz... §

- De az lehetetlen ! moralult fel Cbarüe. -Soha, §
sem lolt szó aTIól. bogy Dem a Sárga,palak volrra a közös §
határ ! Ha llike Huit.i és Dave bác§i jóbaTÁtok voltak is, §
azért nehezen képzelbetó. hogy nágybátyáúrrak ne l6fi fl
volna tudooása a helyz.i ról, ho a patak ténylcg u ,.R", B
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§hedílhez. Az ó hatÁsLöle c§ak a megye hata,ráig terjecl,
még kevésbbé tehót tl az Egy€§iilt Államok hfjáIáí.j
flJnem itt, a honi teriileten szolgáltatjuL a terheló büo;
nyitékot Tlollop ellen, akkor legíöljebb Mexicóban emel-
hitnént panaszi, ,,Neúzetközi iigy" lenne beldle. .. azaz
semmi ! ÖsszeíükáJaó,nak egy csoúó papiTost iit, úeg

legjobbau i§merto a mexicói közigazgaást és igazságszol,
gaitatást. Mit várhattak ettől abban az idóbe_n,_ anüor a

í'orradalmi pártok l,iiLleledéso még aligbogy eliiJt !

- Ís mi nem ériirr.k rá hetekig huza,kodni ! - §zi
gezta le a kéílclhetettl tjnr;t Jin. - I{a Trollop elzárj
; vüei, jószáguDa {eüordulhat §zoúían . . .

- A forr6s? . . . 
-kookáztatta 

büonytalanul J
- Ugyan már ! Az a vókonya,ll osörgeclező s

eqész nap nem ád annyr Yüe!, Dint a,Eennyit ötv
bátvan áarba helybeu fölleletyel ! És még ennyilck
itatáaál\oz is tá,roló medencét kelleno ásnunk, hiszen

odaá'r, azzal kész.

- Correcto ! - bóliniott rá Pasqual, aki büon

Char[e zord ].éppel morgott magában. Nem

lec§oigó Yizet béis§za a gzáíaz talaj, Nem, Trollop na
íó1 tudja,, bol §zoTlt bemij!.ket a nadrág !

- Verekedai fogunk a jogunkért ! - ütött az
talra kivöTö§ödött arccal char]ie.

- Négyen - harmi:rc-negyven gazficLó ellen ?

az-elazátttaig, de ha öngyilkos akarsz lenrri, inkább
egy lariatot é§ kösd íe1 magad !

mert belátia, hogy Jimnek iga,za, van.

- De hát valamit mégis csak tennünk kell !

jegypzte meg Jancsi. - Mi a véleményeil, Jim ?- -'- Persze, hory tennünk kell valamit. Tesziirr}
Csak beleláthatnék TYol1op kártyájába !

- Azt úondt&d, hogy valaúi más, lontosabb
lohet, amiért kénye]metlennek találj& ittlétiin}et...
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miért ? Ez itt a kérdé§ ! . .. Ilanem eltértün} a tárgy_
Iladd Íoljrtatom az elbeszélésemet. A marhanyomokou

má§ íurc§a dolgot iB lé.ttaÉ.. Az ö§véDyen egé§z sereg
ember lábanyoma tűnt aü §zomembe ! Nem csizma-
hanem miailenléle közön§ége§ lábbeli, cipő le-

a,z öIdög jár ezen a vidéken gyalog ? Es cipő_
nyitotta, tágTa, §zemét meglepódve charlie.

- Nem iuilom magyatázatát adai. TalÁn Trollop
káóc§epa,tot hozatott }íexicóból ? Epltietni akar,

c§a,torn^át áBat ?

- §eíores, - szólt közbe Pa§qual - o mexicói
a hat6rvidéken iöbbly,lre peon-ok - pataaz-

, zselléí€k, - bocskorban járnak vegy mezítbb l Más_
nyomok voltak azok !* Eh, ne töIjiü mo8t ezeú 8, fejüD}et, Bennünket

dolga érdekel e]sósorban. Noo, &müoí két§égbe_
u] megállapítottu}, hogy nagy§zámrl m.r,rhát

tak a patakvölgyben Moxicóba, egy§zerre egészen

- Úgy van. Ájánlata, hory megvenné a ranchet, -a, Bagadiktálta Léptelen óron - szintén eríe va,l1.
tüntetni minket á kömyélcól. Útjában vagyunk.

patkónyomokra lettem íigyelm€§. Valami hátodik
s,zt §úgt&, hogy forduljunk vissza, Engedelmeskedai

a Yellow-patakban fötelé, még vagy kétszáz
mentünk. oti na,gy, egjrmósra halmozódotü,

ormótlan kövek bodtják a Yellow kanyarulata
omelkedó hegyolda,lt, §zem&özt a trYe§co torkolatá_
Lovainkat elrejtettii& a nagy kóbörcök mögött, kala_
f a nyereg§zervra, 'ak&§ztottuk, mi peüg c§li§zva
setteDkealtüna s a sziklá,k köziil lepillantottunk e

Jalcll lyetlb€ 3,Áu (14)

az ilyen.rrek, meít az előéíze+, nemc§ak a póker:_
b&Bznos ! Visszafordulturrt és nagyobb gigyázato§Bág

a trYesco vüében léptettiink lefelé, aztán jobbra
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Plrátaln_ ak § e kőzö§ ü§mek ! Erezte a íelelősség sri]
hiszen ha elügyetlenkeái a dolgot, § rajtakapjáÉ,

Pasqualban a lúlandornek velesziiletett
kedve fcsziilt. Jóleső ügelommal t€kiníett & Dem
te]en válla,lkozá§ elé.

_ _Felosá9tták magua közt az éjszakai óIséget,
minilegyüi* keü6 nyugalomhoz is jusson. Nenr
csöDd bolult az,,X LuJta E.'környék&o.
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r*íi:g:f r*"hr"*zott gondolatai mögöit : ,,A magyari
becsiiletért ! "



1B A íöldrajztudós

, §o+ REGGEL MI}TD A NEGvEN talpon vo1_
,ak.Jancsi hozzólátott, hogy,,kimaszkirozza'' mágát sze-

z.__Elószedte elcsomagólt polgári na&ágját ;-Lözön-
világo8 szfirú inget öliött, vórosias n}aklenclővei,

úgja aiá cowboy-Ó§izmájál, búzt& fel, 'mert nem is
velc más lábbeü, de ez nem volt baj. elvégre az ószak-
icói hegyek közt a, turistának is'Úvon-keü járnia.
§a,TkantJalt nem kötött; lovagláshoz nem §zokotl,
l" 

_ 
rendeson Iél ettól & szerszáától, hogy véletleniil

találja érinteni vele a lova véhlyát § aÜor kitör a
r,dd-el_hadd ! Áz erós verőfényben ajon so találhat sen_ki
vetnivalót, hogy nagyka.rimájú kalap van a fején;

e a Stet§on tetejét po§áriasan iö"t" b", ,r"In úey. abocv
cowboyok szo_kták,_ 9 9. ka,Timáját is elsimítoiia, ho§
l íveljon olyan betylén, elól majdlen hegybe szahdÖ,
mt a, cowboyok katapja. Revolverét balhóna alá erósí-a vállán átvetelt vékony szijburokba, hogy a

.:]l*k1rj", A tartaléktöltén}t zsebebe gl.ömos)blte.
)ll, töltótolla és ceruzája is, aákat elóLeriste és bele-
zte kabátjának metlsó zsebébe. Árca nem Yolt o]van

t, 
__mint _ 

pajtó§aié, de útüészletéból - amely a
éietéBek en éL,e volt - még be is rizsporózia

mint a kényes úriemborek sz;kták bercrválkozás
Ez végleg váro§ia§ j€lleget a,dott neki, charlie a



hasát fogta neveítében, amüor végigmérte az
Janc§it:

_ . - Nüöpött ,,zarándok.'! Öleg íiri, hiszen te
szrné§z Ya,gy!

Jancsi }omo§ arccal kö8zönte meg az eüstt
P"ffP9lt! kalapját, de nem a lra,rimájáDál fogva,
lendüettel, mint- abogyan nJ,ugati eoier t"ú'e, -ugya,n többnyire csa,L nők elótt ve§zi le stetsoEját -p"+ i.1"1"j9",., begfirésnél íogta meg, mini aki
karimájír ka,laphoz siÖtott. .Iiún"iB etaővette magÁt
e§§melóeu mondta :

- Ember ez & taJpán, a,Lármilyen he\zetbe
Pa§qual tap8olt I

. - Bróvó, §efior ! Ázt gondoloo, aSeiorlegyen
hogyismondjam .., h,onbe dacln, tudós ember, Ű vl
féle tudomónyo8 dolgokért más2ká1 a hegyekben ! S
errereté jórni néha ilyen íickók, nem lÓÁz feltrlrró.

Jancsi valamüor földrajzszaLos volt a
sgyeteBeo. Mindíg_ nagyoo vonzottE! a íöldrajz és dir
korában úgy .gondolta, hogy vagy geográfus leÁz, vory
oltbon maradna o binari birtol'Öni ail,o" 

""- íog
ha ko:noly föld$,jai i8mereteket fúz gazdasági tuá
Igaz, bogy a hób;ú mi]e1,1, c§ak két, *lévet
de azért fejében §ok fuegTa,gadt a tanultakból, i
gyalcan olvasoí,ü földJalii unkikat. Még C|ov
megvette Évak-ÁmeriÉa térkép_kötetét, ázt most
telto e lyelegtá§kába,. Tehát földr&jzl,udó§kéE! fog
pe]ni ! Pasquabak tet§zeLl a, dolog;

- Nagyszerű i El Behor Ceoryfu ! És milyen
zeti§égű leglen ? Ámerica,no ?

- Nem - f€l€lt Jaacsi. - A kiejtésemen még
v_ehetó,_ hogy nem onyanyelvem az 

-angol, 
Mi IÉ

Német ?

- Bplend,i,do ! Német tudó§ok el szoktak
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:fl._"]i j É" is..igmertem egyet, csoda íigu]ra, volt I*orn P!:uí"T, iili. az o}Tán. mint két táuiér !

,:.lelz.!Jidó::-k """-ü"€ i" j;"J MiÜ;; 
"""""n""",,^1"_q_._r:dr:9b^* vettem eg,y§zer napfény euen védd

kete_ §zemüveget ! Condolom, u-"O0-0toio ká";l;;. "'-

"_#"*tia: 
Aülilor orrára illesztette & csoni,keretcs,

*,,lr:gló' y9ó, Dasy pí,paszpmet, még barátai semeflek^volnl fel, ia vá,rei,Ia,nul lép elébÚ.
- Po_mpá§! Reaekr röktleús ! - leücndezett
]T,"J F...d"itl- meg. volt olégedve, .rolUo ou---iu

t"tr#l1í;xJ#*;;."f"Hl#trili;lilT3Tí
ncse,nem íordu.lt_ol tólü ! "A"z egyik bozontos, öre-á at_tojxporán elnosódott idegeilet látszott.'Í\dja
^b:.Tel :yTaryott €l é. h"gd";;il;ii,-".rói'".
adut, lovakboz ceatlakozva. De tablt Ljncsnii se

volna a,z á]cázás.

volaa jobban !

kitúnó lován valahonaaa messrub;lóL Mexicóból

l,R€mjljül, hogy nem mexicói jel, amit neta]án
m,€k &,h&táridéken - jegyezí,e meg Jim.

rqual jól megnézte a ieÍei:
Nem tudok ilyea je5ní ranchórót a kömyékeD !
ldegy. _V&]amit a vakszerencsére is keueti bízni,

= 
"o !r:r?. yr_gr| ! El geiú al?|rulk ! Mdgnili.o !

,::ryiT lill,L{véérü fej§?íjizták Jancsi]száLlát
ra mögé. Utazónak poggyós, is k;n. 

-P;;;"';";Ü;
do€ok_ manadtlk beDr€. KiváJa§ztották a legegy_0D,1r.1"9"t ami]yeD & bérelt lotakon szokott Én"Ú.- Eeu ! Az ördögbe is t - kiáltott fel homlokáraJim. - Eiszen i lo"ai*o"lf i r"ta E. báy;
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száruazó jel vo]t. BizonyáIa íorradalmi üarcos_oálva,

liliifxt;,",ftixllrll;.el,. valahol. pasqual kiiltinüen" ii

. Eelké8ziiltek. vittek megu}kal Démi elemóz§iát. vízzdtöliött, kulac§ok lüggíok a iv""e"k"", 
"ói ";'Í,i."Í,;tequlá!at i§ Begtöltöttek. Jim J Áncsi nyakabi- akasltottaa,látc§övet é§ éllátta még néhány basznoo ;"t"i"--jl1lDucsilztak. Kacagve [ézlek utÓD&, mert Jancsi meg,mutaita, bogya.n lovagol egy iamtor nemei ttrJal, i;l]e c§ak egy PeTcre, 9,zután PasqualJal esYütt vástatvenyargalt eI az arroyo felé. ]

_ . NemsoMra elértéL az aszó szű_k meüét. Kevés bozóí
és, helyenként jóImegte.mett gye"tya-taktuvoL 

-áÜ"#tl
ia.r( a,.kd_ve§. száraz arroyót. Megleh;tó§ meredeken leitedloxelé, .lépé§ben baladtak előre. Közben Jancsi érdJkl,*
dóssel íigyeh,e a terepalaL-ulásokai, l"rrje"t" "rriii,i'rfroeD a.z egykor ianultakat é§ olva§ottaka,t, MesoróbáltjkFpzeletben végigksérni a tef@észeti íolvamatofal. amJ
l{:,: i1 i"19:ölcr"t az ésszáza,dok, vagJr talán ovezrededa|alt k]alakították, A nílrlológia tudoóánva. a lölrtraizj
plI|_:z _a.1 

igen fonto§ Té§zp, minüg kedvence'volt. ReriJ§
:l:},.."o:l{": és .tanulságos dolog, a felszrb-formáJrafratar(lto erók h8tá§áng,k isooerel,ével kinyomozni. hop"va'rijöietet t létTe ez rsrgy az , to."p"rukuiei.-§"o-rr;i";:Ídr}
!9lly§_zcrú folyaElatok sz"repelnek itt, s a or-oíe§szor_]aBlnck előadásait annaLidcjén Kolozsvárott' hallpattJKulono§en szpretott ezekTó| beszéhi. Gvakran k]vitrátanítványéit a környezó vidé}re ós " b"-Ü""í.;; .*";;:iIaz\a, a viz lepu§ztító hatá§árrak következménveit s al;éÉmunláját ; szemlélteiő pal&;tlal vügriotta ;;;. ilH,AogJan,keletkezetí, oz vagy az a hegyíormo, völgy,izurdok,)
§zaKadek, 

_ 
t€rT&§z, medence, Iapos bát vagy- rneredeke! ,

emel]<edo köszál é§ noiDden elképzelhető abIu.láse a föld-fe]színneL. ----" - "'- 
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Jancsi moqt rltközbeu gonilosan megtigyelt minilent
o ha hézagos volt is a iudása, örömmel álla,pítotte meg,

nagyjából mégis képet tud alLotnl magának a kör-
tájlellegéról, s az aiakulásoL eredeiéról. Így például

z arroyó mélyen bevágódott völgyéTól é§ a meredek sziig-
lejtő olda,lakról a,Ir& köveikeztetett, hogy aa aszót

cm osupán az esdzések lefolyó ize ú,jta ki, hiszen azon
, vidéken minüg ritkák voliak a nagy, tartós esózések.
laátozottall az volt a benyomása, hog-y valamikor régen

-mikoí, c§&k az r§ien tudja - állaniló vlzíolyás tölthotie
e úo§t szárá,z aszó völglenekét. De ha így volt, akkor
patakrak vagy csermeljmek lenn a völgy].atlanb&n is
,ona kell hogy legyen; valami bemélyedés, többé-

bé íeltö]tőilött áIokJóle, amü az egykori meder
it jelzi. Majd ha visszatérrrek, ela,po§an szemúgJÉo
venni a katlant !

Arrrryira eüoglalta a megfigyelés, hogy csak szórako-
m felelgetett Pasqua1 szavaira, peüg ez íolyton be-
A meicói tegény pompásan éiezte magát- Kaland

mentek, e kockáziató játéko8 izgalm& fogta el.

- Seiior, - mondotta - ha olya,u helyzetbe talá-
keriiJrri, hogy a seío. zavaíbe iön és nem tudja,, úit

jon, akkor Átézze ,&gy, hogy nekem időm legyen
é§ el§imítani a dolgot. Pasqual Revillán az
ki Mexicóba.n_ de iJeát az Államokban sem lse fog ki Moxicóban, de ideát az

-- Eelyes, barátom - felelt Janosi. - Do moDalja,
lát valami érdekeset ebben az &ííoyóban ?

- Micsodái ? Arroyo, mint száz más ! Inkább
jünk, mert a §zálaz, köve§ helyeken elég gyakori a

: janósi belátto, hogy a tanulatlan legóny nem nézheti
s iájat a geográ,íus szemével, I(íváncsi volt, mit talál

jd fenn, az aszó végéné1.
Nemsokára elérték ezt. A száraz meiler ö§szeszúkiilt,



a, .maga,§ partok lokozatosan lealaesonvodl,ak ég véeiil
m6r csak Levéssel eoeüedtek az aszó íale. Legvégt , aEoiaz olroyo meg§zűnt, a,lacsoDy gerincmara,deUon kellett
átkaptatniu_L, s aminl Jancsi erurck a ttejére ért, meg-
lepetten lántotta, vi§§za lovát.

Á gerincnek tartott ho§§zanti al,a,kulat in}ább
peremnek volt 16vezhetó. Átig néhány méteTrel odább,
ncm_ sok}al mélyebb §zinten,- kereszt-ben elótte
patak 

_ 
folydogált, nagyjá,ból merólegesen az aszó vona-

láTa, déüelctiól észaÉvusati bónvb]an.

- A §árga-pq,l,",L i -] mutatótt ú pa,§qua,l.

_ - Eogyan ? Ilát & Yellow ennyiTe eltéiiil iilefenn l
Lenn a völgyberr éezakkeletuek, maid csaklem
északrrak fotyü !

_ - Correlto, A ,.Repiil6 B.' völgyága s az
Lözt n)nlló begybátnak a fcls6 vége ki'rii nagyotroük a patak.

, . 
Ja_nr"si_ beható figyelemmel vette gzemü€$rfe az a§z(

elvégzódését é§ & Leresztben íutó pa,l,akvöky;t-. A Ye owpaiek ug.yanc§ak nagy eséssel teLeti mef"ritiet, innen
völgykatlanig, ba idefijnrr ilyen magas u"Üteo-íot. Eiu"
az. arroyo íe|ső vége legaláb-b kétszáz-kétszázötven
Tel emeüedü a, c§önde8-vö]gy szi]ctje fölé, már am
§zemmériékkel megítélhetti'EjnYe, ez órdekeg ! -dolta magáb&n. A hel;zet igazohi lát§zott elóbbi benT
sát az aszóról. De most n"em foglalkozolt tovább;
déssel. Majd _nég_id6t szentel n"eLi. ,fromályosan v,
izgalmas gondolai Lezdett felderengeni ágt;Ü;; :
ba, úgy ítlna a dolog, , , akkor.-..
_ Szinte belepírult, annyiTa ügelomb a hozta a g<_ bzrníe belepirult, annyiTa ügalomba hozóa a gorr
L)e ö§§ze§zedte rnagát. Pasquallal fuyis hiába -pró
beszélni ilyen dolgo-LTól. É8;o§t Dá;-feledat á 'el,'
Ez az elsó ! Mcgtanulta a harctéren, hogy az em
mindlg a, megoldandó kérdésre irónltsa egáőz figyeIl



olejét, meú egyedü ez ilyen összpontosítás biz_
,6ja a jó eredményt. Szél,mizte hát -agyából a fel-

gondolatokat é8 Yée}grLézétt, a p'ata.koolgyo".

- Erre wisz az út SequeToJ felé ?
Ázt már ballotta, hogy §equeros az el§ó l&kott tele-
r a határon tű, Mexicóban, azon a tájon.

- Erre. De mi nem azon &z ösvényen megyün}.
Jim i§ említette, hogy ott órlovaÁokat láttua,

küönben is gyanrls lenae, ha a Csöndes-völgy leló1
lznén}. Nagy keriilőt kell ten]1ijnk !

- Fölmegyiina a Sárga_patak meDtén § a,ztón dél-
tartun}, Maid köriilbeliil §equeros magasságában

iink a hegyekból és egyenesen kelet lelől lova_
r be a íaJubo ! A}kor a Seflor a,zt mondhatja,, hogy
kelet_nyugati irónyban kelt át o §ierrán.

- Honrra:: indultunk ?

- El Paso-ból, gondolom. Áz lesz a legjobb.

- Do ha olyan hosszrt utat tettiink mig a hegyek
a,l,kor a gyanakodókaak esetleg íe]tűnbel, hogy

§átrunl,, tábori ielszorelésiiak ! í§. ahogy vagyunk-,
se hiszi el, hogy több mint §zázötven mérfölde§ utat

úeg !

- Bízza csak Tám e §eíor ! Majd én megmagya,rá-
, ha kell ! Elvesztettiü & máü6sloYunkat ! so§e

en, amíg Pasqual Revillát látja l
Jancsi elmosolyodott. C§aLugyao, ez a talpraesctí,

nem jön zavarba egykörrnyen. Á íorradalrni harcok
!§etepaték alait jó islolót jáihs,tott végig ! Iiavaszság

bau nem loghat ki rajta aüá,rki.
Ilosszú, nehéz rtton heladtak előre. PasqualI nehéz úton haladtak előre. Pa§qual ügye§en

meg a követendő iTánJrt. ösvény, nyomdok nem
sehol. Már h9,rma,allél órája tovagóttat, amióta a

-völgyet elhagJriák. A nap erősen 8útótt, Jancsi



Dár m_o§t c]óvetl,e fcketc szemüvegét é§ íöltette. Lesa,lább
:i'.:':":.'ik, bogy.íolyton .z or.ü l.gy"n. p";;t".'#pá;
::gy\Dqóke.n 

jÁrtak. A begyvonuJatot §za,ggatott, ösMo.
:_,::i1 

b."iiq|! sávjai és--geliagqi álía,láffi ; ;;"k-_á"éi;

ifl,-jii*"T-i!?-,;Ö*:i,ij:"&i",-#:"t",I;j|T.
,, tlzeneg,y óra rúult, amikor" Iplnenot rn.llí víhl/n 1^+1 1 ^^_!llL , ':,9,u,?i. 

végTe Tö!,id

i;i::í.,ilili:illT::-T,},1*i!',",#:Í-,$}#j
k_ötött, a ]cbocsátoti É;:ia"J,',i"Táie"T"r§L' iT:i"-iln"j
,.í,,? ':"*.;^rllg "]vaddt ál]at oáti * 

"ugga 
l.,-;;.il;i

1.",ti11, "9, l"ie".r9" be;#;öi'" iiő',i,1;,1T,
:ifli}f 

,*trT:"T" aka ralá1,. .[&ísküönb"".;;;'; ;;;;
:l1"::,1 ,,9jt é" .t .".i li,""yT"i.*iilö i1#"'"lilT
::a_r.soka1 

járt nyeleg alatL. Eiőszedték.i 
"r"itr.iiiJ:i1,::::.*, aztán jót }rizta,k 

" ,i,*lÚ,Ál'or'l". f,ii-u",, 
io; _i:*:i .u., 

k"p,*ű ;V;i#_"Ö|"; 
^1

^J-.l:cen 1en lárlam Sequerosban - Leszélt P

**1§:fi ,,"1fi fl;,*x'fr;;11#i,§,§,:"f íiT,'lami_t. chihJahuáb",""*oi iö űiuáiffi..ö#
]z^ojj,§|§rt§eweros kornyékénl" Don áanon aL

x"íff "!-ffii:;*x;];.{rití;ixxí'#;L"ű
- Nagyobbíajta helv ? - -".-

_^_._ N:. a. Olya§féIe fészek, mint Eondo Me§a.
i::11;^"ci"^.": 

.:,úcói. Csupa 
"Z,a" 

ta",-.j.ÜÜ"rr#"Ía
*T.§-"iJf t}trf ;Y,"ta;?*t§*,l-"n:

Enddegéliek. Egyszerre Jancsi fiilét íurcsa ne§z
élatt
meg, Mintha vabmT zör!ött" ;;il. fi :öi?"TéIatt. elóTántotia 

"""aö"a 
j"-iátt]"b;;i""::,";
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- Mdldi,ío ! Ezi elintéztem !
Jancsi, odanézett. _Jól megtelmeit kígyó vonaglott
egy méternyire eellette, Feje nem voli'már, de'rán-

íarLa végén Dég zöTögl€k a csörgói, Undorral
testét, hátrább a biiltő közelségéból.

1 - Kis híja, hogy bele nem kapott-a Seiorba ! Sze-
a, c§órgőklgyó_ 

-_rlriembei, dzsentlmen, ahogy
&mericanók mondjrá.k. Nem mar addig, amtg icl nű

é8 nee ád jelt a c§öTgé§ével, Figyelmeztet,
táBad !

, - § ebben_ tényleg kiilönb ,,gentleman'., mini akár_
komisz, hitvány ember !

JaDc§i föláU!. NÓm félt, de őnkéuvteleniil is undoro_
a csú§zómászóLtól. xö§zönetet moDdolt PasqualnaL,

e,z_lal&n az életét mentette meg.
.- N: fuae.que ! _sőt_se érdem61 ... De ha meg-

a Seíort, akkor ki kellett volna ezoplia, az egéíz,ko§ tequilrá,t, prcnto! * frz az egyediil biábs e enúer;
, a tigewiz| Fulc§a lett volna, ha a §eíor

részegen érkezü Sequerosba !

,_Pa,§qual .eló§zedte bos§zú ké§ét, hogy megnJnlzza a
Jancsi meglepetve látta, bogy a exiói legény a
mögé nJni s onnan búzza elÓ'a kést. A tok á hita

a zub_bony al&tt rejlett, E§zébejutott, hogy olva_
ilyesguól Pasqual bizonyára pűpasan Üánü a

vel. a késsel ; észrevétleniiJ kaph'atja eló rejtek_
é€ milt s, legtöbb yaquefo, vil]ámgyorsan. haláIos
hejlija a céIbe. Pa§qual nagy múg[ndda.l }rántotta

, klgyó teteEét a bórbói. a néúii]. bógy ezt felvágta
&.. j,enyi§szantotta a, csörgőkel is és 

-iombrerójáúl<sombrerójának
eósftette, nyilván öadaljelvénytil. A liíg.yó_

azon nodvesen ráhrlzta nyersb6rózíjbói lont lovalló-

. Rö8töD, 6§e€E€.
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- Ez itl.Eeg§zárad. rá{esziil és uagyon g
. Ké§ét néháoy§zor beleüiötre e föiábe,;

nadrág§záráE,é§ visszadugta a, DyeLa mögé.

"^_F:!*",|á} 
útjutat. _-Nemsoúra Pasq-ual úgy

l".ry, ry elég me§sze. jutoitak délriek. 
-Iráqyi"

tattak és egy- nem triLl 
'magas-sJ;*" k";;riülnyugal lelé ,lovagoltak. Amint lefelé ereszkedtel a hc

!:r_: "l"{9M válL a. n.őléDyzet is: vadzsatya
nagy 

,kaktuszok mindentéle váUaja, majd-h
íűve.l telepett gyop"s to"tU"ot i"uiittel tarkebb szí
1.iT!,._i9IT körDyezetbe. Kiíordull ak cgy enybén
yölgyecskébót .ós riagyobb l"pálr; ikiÍ,k.'rtozeperaJaD leíegzete§ rnexicói {alu tú.nt lel. A lavályogházak lehi peíemén a t"tO.""*"á- g""á,
Ilq:,iyilj, elő. a. falakból. Yolt néhány emúfuskö,tiü, !ályogból épiilt ktilsö lépcsó veietctt az ct§ak tsevé§ t'a, vetett áíDyékot a falura, s a házakapró veteményes kerl eL'zöldeltek. Á iapálv voltaké
:::.k_ ló_k:lr,i".'b" voll s.a szem.közti 

"'rd"ia" ""gy,tal óon zöldelő fac§oportbóI terjedeúes ép-"i;il;;;Íin
*.."^_.l" oli^bizonyosan Don Ramoi haciendája !mutatott oda Pasquai.

Ja,ncsi vógignizett magán és Pasqualon. Á
i:l_Y::"l ,és a.s,jt t a61 begyhátakoi eléggé
csizmá j u_L,at. rübájl,Lai, toouit-"UUet u po". -El
D]q', !o_gy nagy rlt á[ urögöttiü. Mirrt valami
rendező, íutott iégig goodolitban minden részlcten]
li^{llii];i. a ,,batás.'. nem leledLeztek_e meg

._ .Ámint a íalu íe]é kőzeledtek, a fölileLen
néhány_ parasztíéle ember kívánc§ian nézett lel
Pasqrral 

,odaszólt az egyiknek és megkérdezte, mfféle
1r:_1_o,,iJTou aztán Jancsüoz lord"ulva. szoigálatLi
megismételte a íalu nevét. rruq""r Á"árr-uJ

,,kellékrdl''.
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dósben Jancsi mögöít ! Jancsi, amióta, meglátüák
mlísképpeD helyezkedett el o nyeregben. El6re-

bizon;rtalanul iilt, mint akinek blzonyos fer_
ugyancsak megnyomofitotta a hosszas lovaglás.
rjrujiotta, tÁbahegyéú kiíelé meresztette. A §zá-

ü íogtá, a, szíjok megcsavarodtak, s együ
,átlandóa,n a nyereg§zílrvon iertotta. száját is ki§§é
görbíiette, mint aki már megelégelte § nyeregben-
í,rada,lrnait és erósen szenvoal a melegtól.

tsetéltek a,z egyetlen utcá,ra. Azonnal láiták, melyik
a aantina. |öbb \6 állt a küötésre szolgáló korlÁt előtt,
l épiilet nagyobb volt a többinél, Áz utcán néhány
icói ődöugött és kíváncsian bámulta,k e jövevényekl;.
Joncsi gonilolatban kere§ztet veteit é§ azt kívánte,
r ne_találkozzanak ismerós T}ollop-lovasokkal. Ámbár

elálcázott kiil§ejébeD, De némi izgalom mégis el,
Megértette, bogyan érozheti mag;t a'keÓ, aki

ban az ellenség badá[á§át píóbáliá kilesni.
J,e9lalltak. Jancsi iigyelt arri, Irog} nehézke§en tá-
rodjéL le a nyeregból s közben görcsösen kapaszkodjék

Pasqual megkötötte a lovakat, azzal beléptek
t, §zétleDűtvo a Iél_ajt ó§zÉrnva,kat. Pillanatra alig
olyan sötétnek tet§z;tt a h'űs helyiseg a vakítB

ííény uián, Jancsi Pasqual,boz jg&zodott, § követl e
a,z italnéTő asztalhoz.

szólt kí§érójéhez, ügyelve, hogy kön},v§zagú,
angolu{ggal és idegenszerú kiejtésse1 beszéljen.

nohezére esett ez, hi§z€D két év óta volt már Ameíi-
és az ulobbi napokban nagyon sok fáragadt bará-
n}ugatia§ beszédnódjából.

- Kérpm. legyen szives megtuda],olni, L,aphatok-e
Dban... hogy is nror.dj6,!... _ Hírschtalg... szarvas-

faggytját, vag,y más zsiradékot. Már megint nagyon
anyereg...



._ Pasqual elmo§olyodott és epanyolul i§Bételte a
dé81. A palró, 

- kocsmáros 
- vigvor.ngvA, né7pti -Io.YigyorogY& nézeit J

1a,'íejét Ázta. Áztán mondott Ő.-it. Pasqual
foldított& :

- Ázt mondja, 
_hogy c§a} birkafaggyít atthai.

, , , - Jó lesz, ho más iincs. KöszOnönii. . Gfal:iac ! -teltg hozzá, minii ql-i ólÁ.ÁL--hozzá,, rri\t,. aki__ elózékenyen úegtenult egy-
az6t az orczág nyelvéból.

- Mit i§rna,k, §€iioleg ?

- Ery"! az úmak *djoo 6ön, mert má§t nem
_a .8}om"6,. Nekem aüa,t jó eIőa aglardíenlet, de üd,egdá,val, meÉ átkozottu] szomjas vagyol ! -

.Jan.§i faléppet álit belyin, műi aki nem éni anyol szói. Pedig inár igen sők §zót tudott és & besz(
:::]T1 nagyjábóI. ki§.zedle. De nagyon yigyázolt.
csak }asqual angol tolnácsolá§át oi,ryo t§etemUe.A patTón tőrt angolsággol szólaÚ- meg1
,,- A §eior beszeúet §ingóul ... pe|dou, ameitroul j§. _Errelelé a hauirszilen so}'an értjiik.

_, Gringo az Egyesiilí, Államokból valók
Mexicóban.

- Thank you. §ir. Szíve§kcdiék egy üvpg gött
A locsmáros ki§zolgálla őkea. Kö;-ben J;nc§i

1:9*:kt: a léüomál5rt és köriilnézPtt. Ma,jdnem

fií""Tji.",,i:'lT:j.#",$;.*pu"ll,;Ín**tl
]l1: Jil":i .az első _m"glepeús uún arra gondolt,
::::3bb,ll is &laku]batott voba a be§zei, Rineiogluh:qyl| nem tartott& ellenségnek i yiseüedése
,Ulolso Álkalom.' Locsmájában rokonszenves vo]t. ll
tega látb próbára t"teti ..il.sil;af;. De Démi rryust
8agg2t Jufott e§zébe. hogy uémetne} akarta kiadni
Ha,hinehard,mint s"5t"ÍÍ",-nr'--áiU.or . . . Eb, mitíábizta ma,gát a somra és a §zeíenc§ére.
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ual a ilélvida,Li emler szapora szób6ségével íecse-
tze spanyolul,

- Tudja, patrón, ez az úí tuilós ember. vaJami
. A begyeket brrjla, méricsLél, firkól a zsebköny_

zongya. geogTaJo. . . De elég rendesen fizet, NŰ
meg. hogy elszegődtem hozzá vezot6nek.

lebard {elállt és az ajtó íeló iodult.
Német ? - jeg-yezI e meg a L,ocsmáros. -Magni-Á_kkor németii.t 

-ie 
beszéúet ! úgy tudom, Sáíor

aíd, a, az úT ott, ért németiii ! *"

Jaucsinaa ,az.volt a benyomása, hogy B,inehard is
fia, keriilni. Ázéri átlt íel olyan hir{Óleo és indult

felé. Dc nem árulhatta ei magát és örvendező
l foldu]t a monoklis iérfi íe]é:"
Ach, Bie spreohcn d,eukab? Das ist dóch unndemoll, !

óbáli loppa,nt németesen be8z6lli, ahog,ys,n a
hallotta a német iisztektől, ".kikkel áykor

álilóíát ! Nem leheteit Litérrei a talá,lkozás elól.

megáJlt és kiilönö§ tekintettel nézett a,

iii n"e"u" Dr. Mei,er . . .
Rinehard.

fogtak. Jancsi nem bírt §zaba,ilulni a,ttól az

l. Aztán mesemelte kalq,Diát :

Es |reut m,lch. Ja, ie i'smechp deulsch , , , 8o

hogy az idegen éles, fiirkésző pillantással mered
üezett íeszteleníil visetkeiln i. ili oehard németü

Tehát ön geogTóíu§ ? Utazó tudós, kutató ?
, rgen.
Ilonaan való, ba szabad kérdenem ?

egy szempillanhÁsra zg,varba iöit, Nem számí-
l,kérdéselre, Villámgyorsan iutotl át agJón,

: 
'!nc§l 
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Pi6

i

l

l9qy.lecjobb le§z, ne o62tráknak motrdja magát. Azkiejtés 
, 
talán jobb€.n ha§on]lJ ", é''";;€Ű;;;;;.

9:T":tr9, hogy 
. 
Rinehard iDkább .t1gy be;#I" 

' 
-ibirodalmi némótek.

- Gráci vagyok.

- Bchőn---
Jancsi az italÁhoz forilult és kiűrltetto

Kényelm ellen iil érez te magát , d e ncú volt szab;;'JŰ
váIt, _hog.y a másü szóla]jon meg,
. J{anem ebben a pi_tlanatban" szétlendiilt az

u]abb látogeió lépett be.
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L9 Mexicóban

A pernou rraweoSÁN, olázatosan köszőntött€ &
5l, amit az kufis, kézmozdirlattal ny,ugtázott. Mexicói
5özépter_metűnél valanivel magaloa"bb, arányos. jó

elenésú férfi. Ha,lmincöt_harmincút évegnek litszott.
olajbarna árnyalata kreolos halványsággal keve_

o1. Kis, rövidro'nyírt fekete bajusz Ór,]elÉ Li tett
piTo§ §zínét. Ilatalmas, öblö§ 

"karidájú, 
hófehér

-:o.TbreT9ja^ alól sűTí, lrékesbe jáiszó íekete haj
tt eló._ Se\,me_síényú, rendkíi'il línom galamb_

szövetból kószült rövid bolero-zeke voli rajta.
bokában szétterüó, remekbeszabott nadrágjának

tán kis c_zü8tláncokjogták ös§ze a {iligránművű
Ebok párjait, amelyek iűrún futottak terekától

aljáig. Xarcsú derekán baloldalt lcc§üggő végű,
)rt, IeL.ei€ selyemöve1, yi6elt, fölötte Ói.aig iu,va,rt á,,süemövet viselt, fölötte póaig Ée_
tőltényszfi on ievolvertokot, áma}UOr'tOÚ'e ea-

t hatlövetű eleiántc§ontagya meredt ki. Iiófehér selyem,
lehajtott gaüérja áiót keskeny bíborvörös riyak-

csíkja hrlzódott ló a meüén, Fílrom fekete csiima
e lábán, § a c§ízmán cizellált mun}Ájrt, ezüsttel díszí-

n^agytaroj rl sarkantJnt c§iüngelr mind.n lópé§ére.
febór szarvasbórkeszilit viselt ; csuklójáról vikony,
kolbács függött le-s rlgy vánaglott- az oldalán,

valami eleven kígyó.



Elsó pillantásra íel lehetett ismemi benne a
csoláshoz szokoti, büszke nagjzurat, a regi spanyol
tttódját. Don Ramon d,e Guaúo g Castuera - ötlött J
agyába a, hangzatos név, mihe\rt §zemügyae vetto a
lépót. Semmi kétség, úem lehet más . . .

Amüor Don liÁmon megpillantotta B,inehardot,
keclves mosol5rra
előviliant pompás

- Soká v
@lfuigo ?tlio ? 

-tőle angolul.

- Nem te§z §eml
Don Ramon, Ebben a
ségben egészen jólesik
vös helyi§égben
kodni.

Don Ramon
tása kérdőn, némileg
készve íordu]t Janc§i

- rdegen ?
Jancsi telelai

do Rineharil

- Engedje beml
nor!, DT. Meiert. N
tudós, itt kutat az

' mericói hegywidéken
Dr. I\íeier, ez az úr
Don Ramon de G
y castuera, a seq
földesrir.

Don Ramon §zivély€§en lao§olyogva szor:ított

a gondolatokat, Rinehard igazolta az ő német

Jancsival. Jancsi németes merevséggel, arcán elóír
udvarias mosollyal hajolt meg. I(özben peüg agya



voha, megtéve§zienio kiejtésével, megjelené8ével ?
kétely feszengett bermo. Nerr értotte a dolgot.
néinetet bajosan téveszthetíe meg a, mag&

... Do egyelóre mintha mirrden kedvezóen
volna. Belen;rugoclott a hüzetbe.

- Nagy utat t€tt meg ? - &deklődött elózékenyen
Ramon. - Büonyára lóradt ? Talán ébes is ?

- Kö§zönöm, ur&m. Nem monalom, a,z út ki§§é ki-
Nem szoktam meg a hosszas lovaglá§t. Aztán

teláliák.

- legyen §zerenc§ém ebédre ! Iláza,m félórányira
, imen. Egy kis dolgom volt idebenn, ile már indul-

Á beszélgetés angoltrl fo\ó é§ Janc§i nyugodtabban
ólt. A íeló1 bizonyos volt, hogy angol kiejtó§ét idegen-

i§, ba úgy tet§zü ! velem tart ?
Nagyon kodves. I{a nem 1eszek a,lkalmat,

* Világért sem ! Ez az ön vezetóje ? - biccentetf
ual felé.* Igen, uram. Ügyes legény, s amemyire megítél,

, megbízható. Sajnos, kellemetlen baleset ért ben-

- Még tegnap elve§ztettük a máIhá,slovul&at, ame-
a §áhakat és a tá,bori felszerelési cipelte. . .

- Tlogyan e§eit ?

- A ló valamitől megaiaalt, el§zakította, a vezetéket
,tott. A vezetóm utána, nya,rgelt, de a bolond ó]lat

nyaktörő hegyolclalakoD éB §zakadékokon töíteteit
hogy nem követhette §okáig. Megplóbált kerüló

elébevágni, do azalait a málhásló egérut&t nyeTt é3

bevette magát a bozótosba, Sok idót vesztettünk
a vezetónek, hogy no kerge§§e tovább-
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maJd Flváüat Don Ramontól. akár keriil6úttal is úsvlogja, tntPzni a bazel,éré§t. bogy közben kilémleliék a?
1.1].'""y:: vÖlgyet. GoDdosan emlékezeüjbe igyel,ezettYesru a kíJrnyezó terepet, e dombokat es lleg!ÍátaLat,amelyek a vöjgyet keretezék,
_ , - Erdekes íormációk ! - jegyezte meg l,udóshoz iüó
|"1o19"Yéc9"|:_. _. földrajzi kutató érdeLfudésével téveerrnercve nezejódéséü. - szefetném áJaposo,n úegszem-lélni azt a heg}.vidéket.

. . - Aiogy parancsolja ! - felelL DoD Ramon. _M&id
aook_on llellé Yala,kit, aki jól ismeri a vidéket_
. ,Etrnek a,zoDbaD Janc§i máf kevé§bbé öriilt. Mi[td&lnel.lett. háLi§an megkő§zönte a 8oquero§i íöldesúI
seget.

, Odaértelr .L nw h6zhoz. Mexicói spanvol éoítménvolt. Tágas, többsárnfi, teljedelnes ,il;;"h;;: A i;párbuzamos oldalszá.rn/s a fó ilt", to.ui" nés.vszöslel-_":::.irl, be, Ez az _rlg]mevozel,t palio,'a spinyol-és
í::l:ó,, bá,l!, elengedhiietteo,dá a ;";Í;;'á"k;r,ornácok yetlék körül,.§.a Ljs Lcrtben oiajfák. nébrsu,dár ciprus._s virágzó bokroL ,.rá"ii"r'l' 

"ra"-a"Tolotl. amplyek a, tér§ég küzepón álló, szín€§ kövel"kei
Ti!1'_1 l."*o vették k;ri.il. Á l,ii tore szépcn mkovácsoltvas rácskelet €melkedett.

. .Közeledtiikrc a patio s"éien vála§ztéLos mruhába"öltözött. igen ciirros riat*r na jereJ-ffi eiszcme fölé taírva trézett feléiiik.
. _- Bl!?nos dio§ ! - inteÍL oda Don Ramon. _

vendQget 
"hozok 

ebédre !

^," 1-1i 91ylt.-ir,:91. csatlósféle oexicói legéDyero es gondJu]<ba vették a lovakat.

- Irogy hívnak ? - fordrrli Don B,amon Pasqual
- Estebau Fernandez ! - lelelt ez habozóá né* Bién, amúgo! Eredj a íickóúai. Majd ell6tnak
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. ._ 
Ja_ncsinak Ljssó kúuyelrrretlen volt, hogy egyidőre cl

L,eü válnia ta Ipraeset! vezetőjéiól. de ném selitheÉtt rajta.
Beléptek a lnáz tágas csarnokába. A Úerendezés'úri
a vallott. B,égi, faiagott britorok, kényelme§ karo§-
ü. közt szép, mexicói inüán szőnyegei takarták a
e lreménla padlót.

- Ohajt kezet mosni ? - érileklódött Don Ramon.

- Dort Ramon. neúldF. igen nagv úr? - kéIdezlc
§i Rinebardtól néoetiil. hogy éppcn úaondjon §alemit.

úgy van. Va|óságos Ui[iriÍy a kornyekcn.

- Régóta i§úeri ?

Kéreín, q,rfui,go mio, - sz6lt B,inehardhoz íordulva -szlves gondjába venrri a clohor urot I Tiiszen ön
van a házban.

Rinehard egészen moilern íiiTdő§zobábá vezctte Jan-

- Eog;me.

- Ugyebár, ön német ? - kockáztatta, Janc§i a
kérilést.

- A beszédemből gondolja ?

- Abbót is, de általában,.. az a benyomásom,

- vegliik úgy, hogy az vagyok. De menjiint, Dorr

Ijítszott, hogy ki akar ténri a biza,lmasabb be§zélge-
elól. Visszatértek a nagy terembe, Don Ramon köztlin

sombreróját, ke§zt3ijét és lovaglókorbácsát, Büo-
ó is megtisztílkodott, meTt fri§§ kölnivíz illata ter,

vá,r benaiirr}et...

köIiilötte.

- Parancsoljanak ! - mutatta, az uiat az ebédló felé.
Két mexicói leány szolgÁlt {ö1. De Jancsi hiába vár{a

Jégbehűtöti pezsgőt itta,k hozzá. J&ncsinak
esetü nehezére, hogy kilogóstalanul hasznáIja az evő-
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érkezésii_kkor látoit liatal höJgv megjctpné§ét. c§a,k
omra volt terítve. ízletes. gczd;g. váÜ§zlékos ótrend



eszközöket, mint az európai professzorhoz ilük. Az
viselkedést még oda,haza, gyermekkoróban tanulta meg.

Ebéd közbcn be§zélgeitek. Janc§inak kellemesebtl
volt így, amikor angolu] be§zélhetett. Ámikor Rineharddal
németiil kellett szólnia, állandóan valarri n5zugtalarrság
feszengett benne.

- Önt bizonyára meglepte. bogy ogy honfitáTsá
talÁlkozott itt Mexicóban, ugyebár ?
mosolyogva Don Ramon. - jegyezte

Ó. kellemes meglepelé§ volt... De El P9,§ólrcgrepeUcB vol!... l
rlgy halloitam, hogy elég szép §záúmal
németek ideát..,

bajunk Némeior§zággal !

Jancsi íel akarta haszná]lli a keilvezó alkaJmat
puhatolódzásra :

-- És ha szabad kérdenem, úi hozt& önt Mexicó
Reinhardt rtr ?. . . h& jól értettem a, nevét.

Iangja volt, De a legutóbbi forradalmi halcokban is

- rgen, a nagy háborrl óta megint he\neállt a r
jóviszony. Elvégre nekiin& sohase vÓlt §eúrmi személ

vett. lzred€§ig vitt;. Innen erod az ismeretségünk,
sebben a bará,tságu*. Ma,gam is szabailcsapatot
tottam s ennak élén harcoltam végig a hábolrtt, B,i

- O, semmi különös. , . Egy kis kalandvágy..
Vitágot akartam látni.

- Rinehard baTátom na,g.yon szerény ! Ó
katona, ! Képzett ti§zt ! Pa,ncho Villa seregében

ezredes volt a vezérk&ri fónököúl -Amikor aztál vé2el-
értek a harcok, megtisztelt azzel, ltlóW velem jött §e-
qu€ro§bá,.

Rilebard arcán mintho valami borongós árnyék
§uhant volna, át. Janc§inak az vo]t a benyomása, hogy nem
szereti, ha róla beszé]rrek. Rineharcl kőrrrrvedén bele is
aágott a háziga,ada szalába I
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_ _ _ §9k4 értlekesebb leure, ha a legúj abb ewópai
}lrekból hallhatnánk va,lamit. A doktor írissen érkezitt

qncsi ú9st elmondott néhány közhe$et a világ_
)rú uáni Eufópáról, a gyózf,es és a legyózött ír,llamokáni lru.ópáról, a gyózf,es és a legyózött ír,llamok

]. Don Ramon éfdeklődé§§el ballgatta, mrjd
meg]eg,yezl]e:

- Nem ütközött nehézségekbe útlevelet é§ beutazó
vüumot kapnia Ámerüába ? öl az Egyesült Államokon
ói iött.

Jancsi hátán bjdeg-meleg hrrllám áradt végig. Zsebé-
ben volt a m8,gyal útlevele. az ameIüái paTtraszáuáskol

ütött bélyegzővel. Csak nem keriil sor rá, hogy eló
szednie ? ! I[iszen németnek mondotta magát. !s egy

igazi némettel má,r c§akug.yan neú hitethetné eL hog}
útlevele németor§zági . . .

Nem. Elég §ímán D6ni. Tudománycr kutatók-
nak. akik csak m_=egszabott idóre jömek ái, nem mint

:Livánilor]óL, kötlyón kiadják a bóutaz6si engecléll,t...

- Persze. De a bevándorlást ug.yancsak rneg§zorí_

odaátlól !

tották az Államokban a hábonl után.

- Ig*. Szigorrlan megszabták a bevándorlók évi
ját, or§zágok szerint. Egyes országokból aüg enged-,e... A hajón, amelyikkel uta,zta,m, sok olyan be-nek be.'.. A Üajón, ame$Éf,ei uiaztam, sok

váodorló-jelölt volt, akiket a,ztán nem i§ engedtelrpeítra,
§zállani, pedjg megvolt a yízrrmu}. . .

. látnak szívesen. küönösen klnaiakat neú.

- IgeD ? Áz meglehet. , , - zátte le a kéldést
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- Az Á]]amokban a báborrls jóIét után most nalty
& Bun}a,néüü§ég. Nem al,arják, hogy az olcsó euiÓ-
pai munkaerő még jobban megnebeiítse cz amerüai
helyzeiet.

- Ilallotiam, hogy a iléü, vagy keteii országokból
nagyon megszoították a bevánilorlást. ÁzsiaiaLat se



Don Ramon és más tárgjrra lérl át: _ Ucvebár. meg_tlszt(' azzal, hogy az éiszalát nálam tölti ?"
^ - véglelen kedve§ öntől, de nom fogadbatom el.Az cLveszeft ló miatt @ár úgyi§ lélnapom"kárba meot.
]::_u]mányuiam,aránylag_rövid idóre van szabva és mégnagyon nagy telii]eteket kell beiárnom...
.. - De bát ön kimcriili. Nem íog ártani egy kispüenő.

^ ..,_ , )kq újonn,vagyol, de bele kell tömöm magam ,

x ]ul1o_"',Tukb::,rFden §porie_mbef tud ja. hogy c,z iÁn-]áz és a, lo'meTiilt§ég l"gbizr.osabb 
"Ú"*rlr*. 

Á?"i'".t-*;
nem engedéIyez magárak bo"szas püenóLet, lranem folv_
ta,tla_az eróle§zíté§t. Félck, hogy nem élbetek kittioteió
vendeg§zeTetptével. Á mellert fontos leveleket váIok_ § á,postámal J\{agdalen"{ ba iányíttettam .

., - _|slréu\ nagyoD sajndlom. Nem erőlletem, de őszil_ 1lin örülnél:, ha.... ---- j
. Ta]án az utam végén még visszakeliiüetek errefe]é. l

- szelcncsémnck larlanáú ! De uindenesetre ké-

i_:1 Pe"lj"r..l" kissó ebéd után. lega,lább a, regnagyú j
do§eg.rdelét töIt§e f.déI a|att. Ázalaít intezkeaim,--hosv imeg{elelő lovat kapjon az elveszett helvell. --' ':" j

.. - De Don Ramon, igazán nen fósadhatom el ... lJjacsak ncm "ngeÜ. hogy rregvebpssem -a lovat. :

*^ ;* j:_. 
, 
ismen' a_,múicói szoLáso](at. dul{tor ! .N: :é*:": meg. kéfem ! Nál.',k-; ";il;Ó;;;r;,";Ükacuu_ a báz kulcsait; ez an_oyi1, ie|nDl, hógy ő oarancsola házban és mjnden az övé, amedüg jelirlerevel mee-':tjszteü a vendéglátót !

. - lgazin nemes. elóL,elő vendég§zerctel . . . Do .négis . . .

. ._- Semmi ellenv€té§ ! Erreíelé a tó a.]]egkevésbbé ii(1rtékes trrajdol. Arrnyi van belóle, bogy é"""" & o"."riik ,egJmek a, biányái,, §őt meg keü engcÜie, hogy logalább '
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kis sátorral é§ a leg§ziik§égesebb tábori íelszereléssel
az elve8ztett kéÁzletel,

- Kérem, doktor, ne bánt§on meg !

- Nem tualom, mit mondjak . . .

- Á_kkor rendben va,n ! Don Ramon ile Gua,rilo y
uera szeTény házát nem h8,gyhatja, el rlgy, hogy ne
ünk meg mindent, omi e köteles§égiin} !

- Nagylelkűsége minilen képzeletei felülmrll . . .

- Szót se érdemcl, § ha, öfömet akar szeIezni, neB is
többet lóla !

Áz illatos, kitűnő feketekávé mellé drága Habanna,-
§ziyarokat kínáltak körül. Aztán Don Ramon fölkelt és
,kalonlogva Janc§it, bevezette eg-y ízlé§e§en berendezett
v.endégszobába. Jancsi közben rtgy lépileli, mini aki

sétál. . . atiót íélt, hogy a rnexicói meg találja
i kabátja alatt a levolvert. Az ilyesmi igazán nem
holmi jámbor német tudóshoz.. .

- Pihenjen le. kedves dol-torom. úlgy nógy-íélöt
jban m.inden renilben lesz é§ útrakelhet, ha ugyan nem

mog magát ailüg ! Auit rcmélelr !
Jancsi ma,gáIa maradt. Püenni ! Amikor csak rlgy

íejében a gondolatok, aggodalmak, g-yanakvó-
é§ kételyek ! szinte paráz§lónak érezte a kényelmes

t, ameb,re ledőlt. Megnézte az 6tá4át: még csak
felé járt. Má8fé1 óra ! Minden erejével nyugalmat

,c§olt magára. Terveket, lehetőségeket {orgatott a
iében.

De végTe eltelt egy jó óra, Jancsi lölkolt és átment
tágas elócsarnokba. Don Raúon es Rinehaíd cigarettázía,

ott, whisky és jeges szóilavíz állt előttiik. Ámikor
birtelen abbahagJrták a beszélgetésiüei.

- De ponto§ ! - sieteti elébe a ház|gazda. - }lát
gondolta Beg magát ?
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- Seior - üdvözölú sz"éles mosollyal Ja,ncsit e
mexicói legény._- Don Ramon de Guardo y"C""to"", ,,toi
ér}retnt len, nagylell űségének hála, 

"u" ^a"'."gio 
i .eúOu-

loíunk,. §átrun-k é§_ miDden, a,mi kell ! Látj;. seior, ez
lYlPxtco !._U?z gran Sehct ! an gran Je!e!+- HaiJgass már ! - szóli rá Don Ramon-
, , - .Igazáa nem ludoú. hogyan köszönjenl meg . . . -dadogott Jen.si és íurcsán ére*e magát, Losv k;nflelon

eüogt dni az. ajándéko! ettól az 
".U"itOr. 

uliiuU"'""U""-
!é9 ,.. Á}oror-nomakarva, ószilt€ ti§zielelet éfiiránta.

,, M"ql,oletve látta_,_ hogy RüehaTd pej lova, is íebyer-
gelten áü az övé mellett. Rinehard mágjegyezte:

- }la _megengedJ, elkíeérem egy óarabon. A házi-a nevében ! Igy Uváoja errefelé az illeudósés. -.gazda nevében ! kí-vánja, eneiJlé az illendóség . . .

,"noá|Jr|1"", 
lehetetleu. Iliggye e! így is végtoleniil

_ ..- Azt hi§zee, odakünn mindon rendben van mrá,r,lgyék mPg bát egy brlcsúpohárral !

, I(jJépiek. a. Énz_.magOtt elteriiJő uilvarra, Pasqual
már fe]nyergelt és vidám képpel tett-vett egy e"ós, moúoyló oldaún.'A vczetékló üátán ílzhaLlarr
takert j^ókola máIhacsomag dagadozott,

Jancsi lemondoii 
"ot"a, 

i t itli,.tuteu"Ot,;e-ü;il;:
te§en hálá§ meghajlással rtwgtázta ." 

"Íaret""yue!ui.D_on 
§amon molege 

" ^Jgő"t" " 
k"iet á *eg?gy"X;

§zívére Lötötte:

hor"il 
N" íelejtsen el megiÁtogatni, lra útja ismét

Jasc§i ú]egLöBzótrte a vcudéglÁtást, a sok kedget és hozzátetto:

. ... 
Munkámban majd megírom, milyen azmericói vendégszeretet !

--. n;*a, rcr", _;€leté§é fóaök.

E
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* Merreíelé ? - tudakolta Rinehard.

- Attól félek, úór nem ma,rad iilőm köriilnézni a köi-
. Legjobb lesz, ba egyenesen úyugetnak taltun].,

eTedeti tervemnek megfelelóen.
Nyugatnak lovagoltak és nemsokára szelíilen lejtő

ka,ptattak föEelé.

- A geIincig elLísérem ! - mondta Rineharil.
Janc§i §zót]anul ha,ladt, Rinehard §em eróltette a

t. De &müor fölértek az alacsony ilombhát
Rinehsrd megáűtotta lovát.

- Kérem, ne i§ beszéljon Tóla !

Ióra szálltak, Pasqual megfogta a vezetékló köt6_
tjét és néhány lépéssel hátrább követie Jancsit é8

ot.

- Menjen csak elóre, arní,go ! - szólt odo Pasqual-

- I(icsit még beszélgetiidr.
Pasqual a vezetéklóval la,§§a,n elirrclrrlt lefelé a hegyhát
) lejtójén. JáncBi ualvalia§an meg akarta, kö§zönrri Rine_
8zíve§ségét, de az vlegelózte és németiil megszólalt:
- Uram. egy percro. No lepődjék nreg & §zavaimon.

- Mit óhajt mondani ?

- öru twm nfuut.

- Eogyan ? Mit gonatol ?

- Kérem, hagyja abba az alakogkoüst. Ön nem
Ezt az e-lsó percben megá,llapíthattam.

-De...
- Nem tudom, mí az oka, hogy így ]épett íel, de nem

tartozü reám. Régen megtanultam, hogy ideát nem
, má§ok dolgát firtatni. Öo neu német, de nem is
, És még egyeü: ön egyike azoLr:ak a fiatalembe-

lk, akü most néhány napja jelen voltak Ilondo
ban azon a c§etepatén. . .
Janc§i torka, ö§§ze§zo.ult é§ szótla,uul, bámulva me_

t az idegenre.



- Katona vagyok, sokíéle cmberrel akadt
fi í.,"k|:| is..Megszokam, bogy élesen szemügyre
minden]rit, akivel asszekári o1, Áz ön álcájá
íl:gtévtszihet ekóIkit, de higgye el, öt per" uút 

"aiáhol látt&E ő.nt azelőtt. -q" ,"'Őo"auri, J" 
"];ij;, ;;ffi:i__!i]ipjl, ha m.o§t másképen gytrte is be. Ítarem,

emclje a kezét a }abátjához t Ri"volver van a bóna
t'ölöslege§. Nem a.Larok összeakaszlrodni önncl.

- De,.. ile...
- Csak nem próbálja tagadni ?
Jancsi nyeit egyet. Nem bírt elszántan, sz,

§zembe hazudni.

- lgaza van, _t'e,lismert. Mit szándékozik most 1

- Nerrr akarok beleava,tkozni a dolgába. CsakLivánok: mondja m.g Oszini enlrtarozot tc D, úri(
P9oJa?t - Eert öE igeni§ úri,<mbpr, -Dol Ratlonirányul az ön akeiójaiakármi léevcn is az?

- Eogy érti ezt ?

_- !sr, hogy ba öonck és tár§aina,k valanj
van Trollopékkal] ahnoz semmi közijm. De ha Don ll,al
nal__keriilnének szembe, akkor - velem is szembe
§zállaniuk !

"_ik;::háa 
mégi§... Pago§a Reil igazat

. , Té"_"9: láthaita, hogya,n intézleln el azt a,

]á]: Ázt !s láthatta, hogY t 
""Ía*,oti"" 

o"ot -ÚJtj
11?T a*á§t.Jn de""il rgy a*te,rL. O" Oo. nr-oo,
az má§. Don RamoD a baráióm. Éúi2 A barátonl,.
köIijlméDyek közi, ,a vég§óLig l Ne feledje el,

- 19 hr. önnek a_z á beiyomása, ho$ akcióm
Ramon ellen is ilányrlhat, "É",-;J ;;á ;;kell hogy lásson beinem .'. .

-.Meg r udom érl,eni, hogy íéffiak, bec§iilele§ íéríiak
szeí! bekelülhet nek egyrnással, ha nirtcs i§ köztü ok
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tlltottem önnek, neú iudok többé semmiTól. Tíouop
n érdeLel. Ami a határon trll iörténik, az az önök dolga,-.

tartgtr;k ful,tlol naguk&t squ,eroqtll és Don naíw;űl.
:t ismétlem : akkorszemben taJálják magu_kot velem is !

- On rragyon otthonos elTefelé, Rirrehard úr. De

es gJrúlijlkődé§r€. A háborrl sem más. Az igazi
§em gyúlöletból kiizd, hanen uert a aeggyőződé-

követi § a kötelességét telje§lti. KöDnyen el tudom
i, hogy ön igaz meggy6zódésse1, becsii]etes el§zánt_

lgal áll a baTátai mellett ó§ 1Yolloppal szombon.

- Tehát ?

- Figyelnoztetni akarom. Én itt elválok önt6l és
íogok leskelódli, merro veszi ez lttjót. Mihe}rt háta,ó

tisztában kell lenlrio ezzal is, hogy sötét üzelmek
ak a Lömyéken ée hogy T}ollop kapcsotatbon áll
Ramonaa.l . . .i,a,mon&,l . . ,

- Eogy mit tualok és mit gondolok, az egyeilü'l
l ta,rtozü. Megmondtom a, ma,gamét. Becsiilöm a

;t é§-elszóntság6t. Vakmeró áologra vállaikozott.
,enc§éje, hogy Pagosa Bed nehézLe§ agy& é8 homábo§
figyelóképessége megóvta ma délután a felisnerietés-
Ea íelismeri, öt centet Dem adtam vollla e,z életéérb |,* §zóval Don Ra,mon mégis egy követ fitj l}ol.

I

- l'elejt§e el, Valahogyan TokoD§zenvet éTzek ön
é§ ösztönö§en bee§ii]öm i§. Do rlgylátszik, ellenkezó
a soalort bermii*et & §oTa. - Mep&zre a, 6í6ját.

ifost öú óra van. Eatkor lovasokat kiililök szét a
oe. rgyekezzék, hogy uo találják oár meiicói teriile.
Többet nem tehetek.
Jancsi egyenesen e kiilöDö§ íérfi szemébo Dézeti I

- Köszönöm, rrram. Tuilom, hogy a kezében vagyok.
valóban tlriember. Kö§zöüöm.

- Ninc§ mit. Talán gyengeség, hiba, amit elkövotek,

Bi}i!y: ilDcrl nyc.oabe grá]l (10) 245
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de nem iehetek róla. Nem sziilottem véTebnek.
nem találkozuak löbbé. Ick hatte dip Ehrc !

Katoná§a! a kalapja szóléhoz em;lie kezé!,
térdnyomá§sa.l 

Tegf9.dijot_ta lovát és elnyargalt.
nesen, szigoni tartással iilt 

",,y"""gb"o] Úoiporosz gáTdatiszt. Nela nózett wissza liibbet,
Jancsi torkában mintha, vala,mi gombóc akailt

meg,. Zűtzavaros éfzé§ek k€ringtek 
"§eUun. W!"tinyaf, aztá! vágtatva igyekezeit Pasqual u.án.
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20 Trollop üzelmei

Jo.vcu, S!B_T!BE- N EIMONDOTT anrrli Pas_
a,melrlyit íeltétlenü szii}ségesnek tartoti. Á me-i lee;11,k!ne_,9séslen belevöröÖdött az izgalonba l_ Dí,ablo ! Micsodo omber ! Dz ugyan jóí küogott

Eo úg5r valarta & íiile tövét, mil3tba lizel nék érte.
: rTo.1 1"T teh_etün} egyebet, mintbogy lóha,]álá-
igyeksziink hazaíe|é t 

-"i,lJapíiorta meg'Jancsi. -
et megtudtur}. jfem egészséges neliink ei a tájék . , ,

a vezei éklóra vitődöit_
- Mit kezdjiin} ezzel ! Csak nem vüetjiü magunk-
.A Don_ jóliczeaúlgg adta, barátnaÉ taúú.,.

rjuk iit. M;jd magatoÍ ha"Úei. --
* Eobó ! Ázt már Eem ! Mágulr.Lkal visszü,

Eová gondol ? Ez becetelóée hnne . . .
Ugyan mál| 

_ 
Gondolja meg a'Seitor, hány száz

,,x Lü§ta E" marba órá9&l -tizeltiirü 
^"§ 

ért" I
izony nem hagyom itt. La guena - está ta {uetra !ohogy mondják: a háboú - báború !

belátta,, hogy Pasqualnak alapjában véve

Eogyan jutun} haza, ?
Most északrra.k kell keríi.lniirrk, a begyel Lözé,
t8zökünk kelet íelé a határ mánten, ila 

"gyszer
Bal

s



elérj iik a, sáTge_patakot, aL}or már bai Délkiil
visszük az Lbánkat. csak az ö§vényen mog & l
juosurrk keresztiil épségben !

- rsmeri & vidéket ?

- Mint & z§ebemet !

* .,q!bu _ejtbetnók azt a kis völg5rtekn6t, abou
Pagosát láttuk Ljlovagolni ?

,.. ,- Feliilről negkárüjiik. Megpróbáiom majd, n
§oze[terü. Áz a, völgy az én oldalamat is íuria ! ,

Rövid vágtriban nyargaltak a domboldalon. párhu
oosan az észak felé nyrlló gerilccel. Félóro, mulva mli
8equtro§i völgy6t északlój lezáró hegrek közt lova,solt
gondosan ügyelve arra, lrogy oe miiatkozzanak s?höi
tetóvonalakon. Pasqual figyelte a ta"lajt, sebol nem lát{
nyomoka,t. osvéDy s€ lát§zott; irdatlan kóbuckák. od
g,o§ vízmo§á§ok közt haladta,k, do a tcrep egyébfr
eléggé jáIha,tó volt,
,,,; .Tq itt, ezen a sziklás gerincen át§urranulk,
ttllsó oldalon lepi§la,ntbatunk a6ba o kjs teb]óbe !
leleztc Pasqual.

- Rajta ! Meg kell Lísérelni.b}. {A vezetéLlovai és a msguk hótasáuatait is n;
sziklák haifiaza Lözé rejtettékfazzal syaloeosan inddd
a gerinc felé. Pa§qual járt elól. Ovatűn láodelt Ps rrrri
görnyedve sikjott keresztii] e szerte§zét h.'veró- 

"""nagyságú kövek közt. Jamcsi a nyomában. Pasqüat Ű
ezelre lFha,sall és intett Jancsirrak, bogy kOvesse 

-peldáfr

Mindketten letették a kalapju!,at,SzinÜ a földhOzie.szű
csúsztak előre, " - --i

- Seior, - §uttogott PaBquol. * azt hiszem. §
& melletü a 8ziTt tbellett Ljkulucs](áüatunk . _ - 'l

_ .._ .OdakrJsztak é§ elteriiltel, a {öldön. Lassan siklolti
elóbbre és a szikkadt kóró s a kótörmelék ú; J#J
zato§an kiLendi}áltak, lelelé a völgybe, Mert Pasqualff
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, Nemioeesze onnan, ahol leskelődtek, észak felól
a'royo szátaz medio vezetett le a, katlanba. A szem_
oldalon röYiil szoros nJd]t a sequerosi völgybe.

meglehetós meredeken eTo§zkodett mélybe a
' 
Janosi várt ugyao valami érdekesoi, de az elébe táruló

mégi§ meglepto. Á katla,n valóságos teímé§zet_
ka,Iám volt - é§ jó néhóny száz szarvasmarho ros-

sziílp közvetleni.il alattuk teriilt cl o Lis teknő,
Ll, ÜPabb egy L,ilolétemél § §zéleBebb kéts"F,z

benno ! Szeme gyorsan végigfufott a környéken.
hogy a bevezetó ösvén;rt és a kijáró szorost gerenda-

itial zárták el. Jellegzote§ kalárnkaput látott mirrdkét
A §equeros fe]é nézó szorosban kis gerenda_

állt. Két vaquolo-íéle logény teit-vett a kunyhó
ajiaja elótt.

- Áz ott a Csöndes völgybe vivó ösvény torkolata ! -toit suijiogva, Pasqual a szűk arroyo nlása felé. -yezel, a,z ösvény a Trollop_tanyától §equero§ felé !
Janc8i §zeméhez illeBztette lÁtcsövét. Az erósen na-

szerszám szinte tapinthaió köze]§égbe lrozte az
szorongó jószágot. A marha parraszos, halk bőgéso

bánatosabb bógéso. Joncsi látta, hogy a legtöbb íiatal
tszott hozzójuk. Különösen a borjak vékonyabb, ,',&

félénken nyomul az alyjához és az anyatehéu szor.
man nyaldosoa a, borja oldrlát.

ett meglátni az állatok iompor6ba égetett jeleket.
össze-vissza álldogáló jószág azonban elfödte egy-

c§ak itt-ott kínálkozott akkora, rés, hogy egyik-
marha oldala láih9,ióvá váli.

- úgy nézem, valami nyolcas-íólo jel van rajtu&,
meg egy négyszög, de abba,n i§ van velani jelzé§ . . .
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Pasqual oil,anjnllt és elveito a látcsövet. Jóideig
geteit, aztán íelnordult :

- Cum,amba l Nyolca§, kereszt dobozban ! H
hm... Furcsa dolog.,.

B,endii]etleniil figyelt, majd letetté s, lá,tc§övet.

- Vamnso, §eior / Gyeriid< ! Eleget láttun}.
Joncsi ugyan még szemlélódött volrra, de eszébe juto

hogy mrtlik az id6. Nem sok hiÁnyozhatótl, már a kitűzi
egy órából .. . Ténylog, idejo lesz tová,bbá{tni !

Nagyon laosan, a talajhoz tapadva húzód,tak há
útközben Ielszedték kalapjukat, s végii1 elérték a
c§oportot, ahol a lovaikot hagyták. Kantárszámál
v€zették ki a,z állatokat a kövék közül é§ csok lejjebb,
torephullám úélyedésében száüiak újra nyeregbe.

- Mi a véleménye ? - éTdeklődött Jancsi.

- Látta a Sefror ázt e §zoíító_íéle
a teknő együ oldalán ?

- Látta,m. Mit jelent az ?

- Á völgyben átbélyegzik a jószágot. A
összetere]éseken többnfre csak boljakat kell bé|ye
s,zokcl lariattal egj.§zerűen leTánrják a körmiikról,
felnőtt mafhát bajo§ így kezelni. Ázt iendesen ilyen
tókba terelik, § a szúk korlátok közt 1átják el a bél
jellel.

- Vagyis ?

- A tekn6ben fóleg felnőúü állatokat bólyeg,
És az ösvény egyenesen -odavezet a Trollop teriiJeí* ETtem i- Tehá,l a,z a, jószág, amit látt

- . . . az ,,x Lusta E'!ról keúlt oda ! §
- De a jelzés ?

- Áldolgozott bélyegzés mind valabány !

nyalták_falták arrnyiro a tehén-Oramák a bocüat:
a maguk combját ! A tiize§ v&s fli§s nyome
§ajog ám !
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Jancsi egyszerre Degért€tto az egé§zet ! Iíigzen nan_vuago§abb volt, a r8,y8,§z fogás, §zinte beleizzadt.a
.".9:l".S* mirrdeDnek " iyo.e"" jutortak kéml
lukon ! Álapjában géve bálát aüatott & Jói§ten-

;. szerencsévol jáTtak. C€ak niost meredt aare ierjes
|g§*^I"ry ":lr:képpen milyon haj§zál,yir; k;;ái;legnag5rcbb-veszélvh 

";: 
_ _ -'-" 

..aJlaqúJ4@ LrruU

._9j:}l, tr'*" tóIhettt el,_ seióta 8 !ö|g}toknótólvolodtak. Pasqual 
"gy"" O"rto"utru^';'fÖ;,,;';

,","i::^:r"j:r j:_végii.l ogészen lla§§ú lépési; fogt;t. Jancsi. meúé rúzOaótt eJ s"ttogva';;;ii"'," '-"-
^^- 

lvt] ndlárt elérl'i_k az ö§vétryt é8 a, Fre§co_patakot , . .|9u _oy!Ia, a, §zeméL meg o iti]ét, ser]or ! 
-

,,* It:r_r.:":::!:,o"i iü egy eiég meredekeo lejtő
s már jól lál,ták oaaleni, nag;_L, elótt, az ösvényrvjnalát. &Dr int dél felól elókanyarodva mind"-

ba,n kö_zeledett a patak oedrébez. !;zen a darabonmr lodözég Dem leplczto közeledtii.ket. ElóTe_hátra,
ec.ettek, .kí+9ltók az ösvén;rl,. Néplelen volt.Az utolsó kó}uckákról u"J"""*jJu" lezökkentek az
ir:: P, r:s,ln a, ]egTövidebb riton igyekezett elérniúakpedlet, hogy lovaüat a vlzbe terlive, 

"" 
n.gy;"_

áruló_ nyomokat,magua mögött. A nyugvóra íoiárlló
la|os, fi_osszan 

"I"yűt "Oroi 
u"ge"p;J";?k;; o"iil;

t volgyéb€ é§ a távolabbi meredok szirtehe, amelyck
o_ és a SáTga,patak egyesüésén iá-Ú"ri"ál"t
JaDc8i, tudta, hogy rltjuk legveszélyesobb szalra-z érkeztek. Eiszen Űirrap'Jim 

.és-Pasiual 
megálla_

.1_ _h.c{ i" ö§vény bo§szába,n órlovasot vigyáinak.
nak minden_ el§zántsága, ós bÁtor§ága .eu"Íi is egy
:.P"Y,l1".d9b:g,*' oizív_e. Nem aóyira önmagáé'rt
Dtt, mint 

_in_L,ább attól félt. l.gy Ía, táiiá"?;k
11.,:cs, io".l:u .véllalkozás ros§zul végződhetnék.

]
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Már elérték 8, patakot, letértek a mederbe és
lépésro közeledtek ahhoz a ponthoz, ohol a Fresoo
torkolt a yellow vüóbe. szótlanul haladiak és
den idegszáluk megíe§ziilt. Még harmino, még h
lépé§ és el6rik a Sárga_patak medrét ! Úgy
hogy onnan kezdvo nár kevesobb o kockázat. Még
1épé" . . .

Ebbea a szempiüantÁ§beu éle§, turta hang hasí
a fiiliübe :

- Föl a kezekkel ! Megállni ! Kiilönben lövök
Ria,dtan pillantotta,k íel. A két patak

tű, a néhály lépéssel elóttiü kiugró szirtlal mögiil j
az ellentmonü§t nem tűIó fel8zóütás. Keziü önaényte-
leniil a íeg;rver felé rándult. A szikla mellól lövés
és a go§ó kettejii& közt süvltett el.

- Mondtam, hogy föl a kezekkel ! A köveikezó
elevenbe ta,lál !

I(i voltak szolgáliatvo a láthaiatlan
Minden kísérlet csak bütos haláli eredményezett
Lagsan válluk magasságába emelték mindkét
Jancsi halántékában kalapá,lt a vér. A harctéren sok
pillanatot élt át, ile ott ozrekkel együtt vÁllalta a
koclrázatot. rtt n&gyon személyesen, közvetleniil m(
azenébe & halálos lenyegetés - é§ mindnyájirk üg}o,
barátaié lorgott kocká,n. . .

A kiugró szikJapart mögiil lovas lépietett e16
revolYoTéi mereveu rájuk §zegezvo közeleilett a patl
paúján. Jancsi megismerie: Ruí1 volt, a szálas
lovas, aki azon az eitén B,inehaTddel mérte össze az i
Janc§inak e§zébe ótlött, hogy a lickó bizonyára nem
mefle m.g ór. Pasqualt meg valószínúJeg §ohe§em lá,
trIegszólalt, ós még száodékosan is foLozta hangjá
bizonJrtalan remegését :

- }íi§te!, nem értom, úit óhajt ióliink. Béké§
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k, idegen erreíelé. Ön. .. talán. . . hogy ltgy
aú, a pénzemet kíváDja, ?

R.{l_ kemény a,rca, minthe kissé megrándult volna.
- Nem tudom, kicsoib maga ós miéi mászkál erre.

annyit tudok, hogy velem íognak jörrni, ahová kísérem.
janak lassan előre, ki á paiakból, az ösvénpe.

Reuolaeit heleleb rőiLk szögezté

a keziüet pillanatra so ele§§zék le, ajárrlom ! Nincs
l íigyelmeztetés. Áti gyanús mozdulatot tesz, golyóí kap.
Jancsi pillantása Pasqual lelé villa,nt, aki balra volt
A rrexicói felemelt jobbkeze mbtha a nyaka íelé
t volna, szinte észrevehetetlen lassrlsággal. . .

- Mi lesz ! rnduljanak ! Elóre t

Mindketten köyették 8,z utasítást é§ sarkukka1 indu-
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Iásra nógatták ]ovoikat. Abban a pillanatban, amint
két állat megmozdrrlt, Pasqual, mintha a tormészetee zi
kenést ellensüyozlá, jobbkezét közelebb ránlotta, a, nyl
hoz. VaJaTi villámgyorsan megvillant a vörös napfén'y
s Jancsi füe még jóiórmán be s-em iilegzette a rövid st
neszt, omikor_ Ruíf felorütott. Megaándüló jobbkeze
rántotta revolverének Tava§zát, de'e lövés magasra
§ a._fegyv€T szinte abban a szempillantásbán ki
kezéből, nagyot csörrenve e§ett a k]jveL közé. Az
olyan hihetetlen gyorsen ment végbe, hogy Jancsi
c§aL azt lótta, hogy a 1lollopJovás bakózévet a joÚbv
hoz kap. Vállából, ponto§en; kar iövében, mélyen
dott mexicói machelc nyele meredt eló.

- Azt a Leserve§... - §zi§zegett §ápadtra
a, meglepett Rufl.
. _. Nyugalom, anigo ! - vaLkani reá Pcsqual. nd
kezébcn volt a revolvete é§ moccanás nélkü eredt
fickó meüének. - Nem illik ilyen udvariatlanul fogadai
idegenel,et i ]ío§t aztóE lá§Ú, nit idézett a íejére !

Rulf magatehetetleniil káIom}odott diüébón és
da]nában.

_ _ - §eíor, - szólt Pasqual Jano§üoz - §zí
§akkban taTtani ezt a, homlrét, míg él kissé lekötelezem .

Jancsi már az elóbb előráritotta fegyverét és
kemélyen_célbavetté a lovast. Pasqual köinyed
tal vi§§za€jtette ha,tlöYotűjét a tokba, 1eoliloita lasszójá
nyeregról. szétrázta a. tekoTc§et é§ gyors leodiilettel
nyakába vetette a hurkol. Nem éplen barátságosan
totta meg_a kötél végét, rrgyhogy-á hurok egy
ö§§ze§zorult a fickó nyaká,n, s á- szome kidüfiedi.

ban nagybec§ú pályaíutásót ! Csak most szerepet
t}4. ryueu jön veliink, ahová invitáljuk. Elóre',
A Yellow_meüo lelé !
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Pcsqual 
_a ,bolilogtalan lovas mell6 nlgtatott é§ ki-

rtta vóllÁból a kést. Az tornpán lelhördiilt , aztáll bal-
t rá,tepa§ztotta, vállára, §öitt vérloli kezdett szétte-
i, ingén. Pasquol kuDcogYa törölte meg kését Ruíf

Yg;,I", pr:4 e|ógedetteá yis§zadugta -nyaka 
mOgó.

la,§szó.végével rálegyiltett o TrolloipJegeny lován"ak
Ta,,, mire ez horkantva qegiaduJt. Pasqút Lönnyedén
iolt a, úyeregból és íelkapta a TrollopJovas el"ejtert
veréi, m&jd íölegyen€§;deft és ö;ébe durá ;

- Vamps ! Gyeriirr} !

§erény tompóban igyekeztek a Yellow felé, s elérvo
patakot, a !,lzben léptettek föüelé, az ár ellenében. Á hab
tjtékozla veTte köriil a lovck lábát.

- Siessiink, - biztatta Jonc§i Pa§qualt - az öB.vé-
L meghallhatták a lövést !

-_. I"T !"j.- Egyotlen 1övés nem jelent §€mniit.
is ilu&a,nthetott a homlre. Úem volt nyug_

ító lövöldözég. vészjelnek §e vehették, mert az kéi-
lövés szokott lenni_ egr-.rnÁs ntÁ,h Li§ i.lÁLA.h.-lerrni, eg;rmás után, kis időközben.

azért nem órt, ha igyeksz-Únt ! Netán a másik órlovae
,cmereg és nélkülözni találja kedveo cimboráját !
Gyorsabb iraora öszl,ökéite lovát és a küoszitett

ToD egyét pa,ttintva) i§mét meglegyiütetle Rufí
tompoTát. Janc§i ótvette Pa§qua]lól a vezeték]ó

és a m_aga nyeregszarvfua hurkolta. Elég a
: a, fogoly gondja.

. Janc§i nyugtalanu] hátia_hátra tekintgetett, de a §árga"
iak kanyarrrlata mihamar eüölilte a iYesco-völg-yet-és
,ösvén;rt. Feüélekzett. Most mán rsten segítségé;;l baj
Lkiil eléThetik az aEzót !

_- Ilova visznok ? - moldult fel a 1}ollop_legény.
- Mii akarnak ve]em ?

IÁtozott hajlandónak magyará-
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íljol|at §zo]gálni,l. Türtóztesse hát a LívdDcsiságát. Á,Bulonben §eü1 mélló felnótt emborhez.

- Prt megkeseriük ! Ea Trollop rÁjön . . .

_ _ :- Nu aggódjék roiattu*. Ma;a ÖUntÉzzii-t a aolgotI!ír. Trolloppai.

. Végre elérték az a,rroyo peroúét. Átkaptattak a naii-kot 1" 1:r.o íelső elvégzódéoétól elválasztó 'peremen 
és ie-erc§zBecltejl 

_a száraz vízíolyás Dc&ébe. R uíI folhorkan-
!oDl, mrnt afu egy§zene rádöbbcn a valóságrc:
_ - Eell r fuszen magu_L, az ,,X _Lusta"E'' íclé igye.keznek !

*r"n""r.E" 
ez ta,láD nelo ÚetszÜ ma,gának ? - vigyoTgott

- Y"gut a Dugan-tanyához lartoznalr ?

,.- (1.4ien sabe? ! Va,gy, bogy gringóu] beszéliek:
UuoJa ] A végén milden kiderii.l ! Fó á tibelem.'

*9_1 :"F:,i""..*rttoáilott ;ehe;etl;n mérgébon.
P:y}e,l:lh:m4,1y keja"tt 

"at"""r,l 
, "ÖÉ",a közeigó _lódobogás'ra .ti* e" Ct""il" áOt"&' 

"ár"Hetló l, H]e ó, Oreg fiokó l H,ala'iut"o.r"t, o."k"- ,f1e!o j laello. i
hogy itt vagytok már !

- Eelló, íittk t

B,oífo;. 
Eá' ez az rlriemtrer Licsoda ? * bámult

- Nézzétok osak meg iobban !

, " .- * áldóját l _&iszÚ'ez a mrrltkori öLöldvó
{oze§unk egyik ti§ztelFtreméltó részivevőjo l

Ru_f{ a fogai közii.l naordu]l Janc§ira:
_ Fil -""cr,.1 ? r r'""., u. iu-""t" volna mog.&i9 {"$tt lórdult l - Uii aj<arnat tótem rmerészeltek idehurco]ni t
Jancsi keményen rászólt l

- Csönd leg}en. Ittajd mi kérdeziirrk és magaA kéL legény segítségévcl bamarosan lenye-rg
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*qlii.;i].,iiii!#§,;""JxT*#i:lr*$f"áTi*
,.tpJl|.::lj"*:_,.t"""*e""i,"ii.i jJJ#iTii;"r"T
irú, t _tra,z íe!é rgyekeztek vole.
- ö_reg. eimbÖ i rr"gy'.g;OOt,"
: _llo"dluT én, Charjie, hógy nem kell őt íélteni !* : "rH"J!-j""á,*,É;;ffl&ü"& ifi# fiffi; ;

csit !; vP]?:"!^*^j:ienért, hadd frlvom ki magam egy
: i, +*á" o". 

"",.k "ngá-- ii-,;p"ü""k i'ÍrH'i;u&r nrnc§ velen, sohasem látfái;L .^l-" ;--^-- l, 6oha§em láttatok volna viszont !

_!::,,"?oir*q,i,t''uti"-ti;"toít;; ji;ffi J;fiil:
líL S^_t:.|qry tgeÚ' 

"rog"Űi"" 
yigyoígott,

; {p""_\:djii"} ;","í" í..",i ii;k;;; i'a"#;#Charüg Rűfra.
- Küallgatju}, aztán ma,jd csak találunk jót zfuótló)t o ré§zére.

- No csak belelé ! Ilész a v&c§oTa,. Már jóideje

J,anrsi ,bűtványára azonban clóbb leültették RuJfot,
l'f}-,::':^:^:. :]:*l véIrel,válláboz ragadL i'get, go;-lD kitisztoga,t l ák, . 

"e- 
o"ták é. j ódá?;;"--. ó"t l Jri'J-

:".;.T::,::::l".ilryn belötöxék. jim aaott o"il [y"rmaga viseitesebb .ii"iroi. ú7g r"i i"';.i;,]:'f,l-#ti:]
.l|jo*r"]"ll mert 

_a kgkisebb moccanásra js beléhasitoiiiba az éles íájdaloÁ,

- Látja, nena vagJrunk mi olyao íene cmberevók !

.J:ry:il1,-"c t"""*"-É"aO""it-"irii. _ De maga tud_

i:l: ::9fl_9:i.,"Pú9'e kártyát,osztott kj nelrünJ< a-drága_os.gazdája ! Mosú magáű pa 
"a 

, 
",rá. 

a"}"ái?"_
JIr.e.: a_ ciEboníira is sor LeriiJ, Trouoptól Palotl!,étel nélkül !
Rűl motogva, íelelt, do má,r kevésbbé úegái&lkodott



- Á ,,B,epiiló B* kenyelét ettem, hát e g&z
kelleit szolgálnom . . .

- Gu§ztus dolga - szóli közbe Jim. - In!,ób
éhenhalnék, semhogy lboüop-íéle alakok kenyerén
gódjam !

Asztalhoz telepealtek s helyet Bzo!ítottek a iogoly.]
nak is. Ez ba,lkézzel evett és tígylátszü, a ka,land
áított úeg az étaá§rar$k. A tele pohár tequi]át
mál rnintha egyene§en háláva1 íogadta volna.
nem emberevők, gondolta magában büonyÁra.

De vacsora u[án biztos beiyTe l,eltéL. cbafüe a
közelében Linyitott egy ala,csony, roz§ilás vasajtót,
erós gerendakeretben & merólege§en emelkedó,
hegyoldalba vo]t i]leszive, Szű}, csá.kánnyal kivájt
nllt a.z ajtó. Tgy_két ócska láda és néhány rozsilás
szám volt belrre.

- Ezí az odut valamikor régen Davo bácsi vÁ,ja
ki; valami bolonil öreg apnyásó vetődött efre é§ telebeszéi
te nagybátyám fejét, hogy arany van a h€gyben. Robban,
tott, Yájkált az öreg fickó, DaYe bácsi emberei is
tek neki; egy kicsit mjldenkit sikerüt megbolondítania.
Tudjátok, hogy van ez: a sálga éro goudolaia még q
legjózanabb koponyát is megszéüti. De nüamar kiderüi,,
hogy &z öreg hiába keresi erreíelé a ,,sárgái"
füebb a karámban telálha,tott volna ilyeimit, a lovak
alatt,. . . A 9én prospect4}r \égtd is hosszú on al odébb állt.
Dave bácsi akkor c8ináltatta, ide a vasajtót; gondolta,,
jó lesz, ha §zükség e§etén erós, biztos óvóbü áll Tendel-
kezé§Te, ha vala,mi érték€sebb dolgot akar lakat a,la
ta,rta,ni,

üm b€világított a vüarlámpával az oduba. Pasqua}
é§ Jenc§i nekiláttak, hogy a lim_lomot küordják. Jancsi
íelkapott egy ki§ebb ládafétét, vagy na,gyobbacoka dobozt,:
de Charüe ial€ge§en, sietvo rá§zólt:
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- Yigyázz, Yunc}tie ! Le ne ejtsd azt a alobozt !

it yan benne !

- Áz &dögbe ! - kiáltott fel Jancsi é§ olyan ti§z-
emelte mege elé e dobozt, miDtha c§upa, törékeny

i üvegholni lett volna benne. Ilogy keriil ez ide ?

- Büonyosan az öreg aranyásó hagl4a itt. Sokat
tgaioti a környéken. Ailcl csak ide, beviszem o
ba. Yeszede]nes portéko ez !

Kinltotta & födelet és belekuk}a,ntottek. Ki§ doboz
acs, aztón gyapotba ágyazva egész rakás ilinamit-

" volt benne, gyertyaíornájrí szliíke rudecskák.
oba&tározott pu§ztulás ! Egész falut romb& lehetett

dőnteni velo... Charüe óvato§an el§záütotta &
bozt, azál visszatért. Közben kiiirliotték az odut,

ual óthozott a hálóházból egy ócska, poros szalma-
)t, meg egy-két vedlett pokrócot. Korsó yizet i§ be-
tettek. Ügyes kis közópkori vóTbörtön keletkezett az

uból. Rufftól leoldották a kötélbéklyót é§ bete§§ékeltók.
Meildig akarnak itt tartaDi ? - kérdezte nyug-
a hosszú legény.

- Mig össze nem toreljii]< a cinboráii is. Atkor aztán
költözhet velük együtt a haydenvilei dutyiba !

Rácsukták a vasajtót. Kipróbálták, jó erós, sziláril
Hanem az óc§ke, tenyémyi negy§ágú lakat zárját

b meg kelleti ola,jozni, hogy a kulcs meg{oraluljon

- Aki órségen lesz, az kiilönben i§ szemmel taftja,
wJ,eboai,t, vagyia dutyít, ahogy Mexicóban mondják I

jelentette ki charlie.
Á legények visszatértek a házhoz és letelepedtek a

lépcsőjére. Jancsi most részlete§en elmondta, mi
e§tek ái, úit tapa§ztaltak. A íiú} meglepeit

kfuérték az elbeszélós váratlan fordula-
Janosi úija nag;zszerú eretlményekkel jáÉ ! rmmár
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k_ét§égie]e:iil, trebizon5nrli, hogy a lopott jószág
i.€,n19n _bllokárg, keriilt, oii, a rejtu* -,tilgyi;]Qo-
ban átal9kíLották a bélyegzójelet, azrán eÜdák a
Mexícóban, Jim szal,érrö módjáIa miodjárl meg is

:*"*".?l""r"n, 
milyen ravasz eljárást esz'eltek

- Lda nézz, Yulchie - tömpo ceruzát
z§ebéból é§ a deszkapadJóro rárajzóll,a, jó na
voná§ok}g,l a ra,nchiik jelét i

X,t
Don B,amou vagy 1Yollop
,,íuitató vassal" szépen

- Látoat ?
a megtíize§lteit
jelei . . .

emberei
ótraj zoltá,k

A .runni,ng iron (tallÁ'ájrn) Irözörrséges
mellmek végét iúzön vörösre iuatjat. eU.r8-.ata'"is használják, ile_a rendes jelet Úélyegzóvassa,l
az á]lat_ iórébe _9g9try; " irO],yeg"óios" végén a,z
ranch jeléi formálják ki hajütoii ;§dalaboiból.
esetén hevederkarikí;tal - az i. n. cinaluá-ya|
szo}:tak bélyegezni, a megtiize§ített karikát fadara
hevenyészett fogóval tartj;k. - A 8 

'+i 
jel olvasása Z1.1

erosa in a óor. ,,Nyo[cas, kereszt dobozban'.
Jim folytotta:

__ - Páx vonáo elég ab}oz, bogy az ,,X Lusla E''
.,Nyolcas. kereszt dobozban.' jelteletLezzék! rdo nr

Néh6ny vonással megmutaita a rajzon az á

Xr 8m Bm
- Átkozottul eg5rszerű és átkozottu]

dolog ! - ismerte el Jg,ncsi,
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- Don Rauon persze már elege töívétryesen beje,

tette odaát a,,Nyolcas, kele8zt dobozben" bélyegzö-
;""i;;;J-Ú' ie ;[i, s, keíámban taTtogatni a

e";1Jg a, r.i.*i éget€tt §ebek begyógyrltak, azián
haithatták a úarhát.--":"N;; i"űi"iiu*".oi az ilyen c§alóst ? - érdekló-

Jancsi.]" ilogy""-. Csak ép_pe_1 nem. üan "9ry::]f^:
. Ű';;trfu, oagy lo'Ée vágni a gya,nús áll&tot"

Í;;;r;ő ;id"Ú ,nágoűn me§iátszik, me§ik
Í;;;iln"g-;"ég"i"ti jelzés, ;' mi az,_a,mit utób! éqel;'i";:'Ár;iál'fiú;,' -""i u" átals,ütó_ Toná6oka,t,

;;;Ú ;;;;;". méiyen, bogy a gvógyulás ne tart-
.,'i'"&ei*.-dáur,"* Ü ni o"irág g}ioálodlék odaát
.':'.'--:'';. , :'_,-^^ ^-^_ 

-.'rlx--aLpn hasonlót,"Ö^ir,."y""Jlilos azon'a'ÉörnyékeT liyl^ 9
.rJ,}" U"rárl"". i", senLi sem töT6ük azz&l, honnan

i'.-.l", t, 
"gy,t 

t örnyékbeü mexicói gazilánaL sem

,nvzik az áIlományából !

'-,lot"jll eubei ke ett hozzá, hogy ilyen ügyescn

ék!iúIJ§^ :

] Csak a"t Dem blrom megérteni, hogyan ádh&lta
jly;;i";Í;;;;,;_;ly,""íon"_y"'"Ét,1]lj._?::

! - töprengett Janosi,í,".i. - rri"""" úáskiilönben
;1";Í#;i,""T;;"lii,,'aawua,megnyerőíetlépésú

ntrer !
|1§Ű"" uol"t : vetett€ köá€ P&,q"iL.. ál'T.1-

-, irli"áiii" ""t 
Úosaságot lá,ttam'odaát, Még fur-

ffi § t"if,"T"ir"""Ut aotgotit i", lo" R,aúon,iáboínok
iT, "il;;;,il; ";;egiv-el 

vett részt a barcokban, Eja,
"i"lia"i.""tu- sok'-iod"-" ráLop *z ember, amire

"á"" t O"iit.eno"U. közt neú adnÁ íÁ a íejét I- Pasqual nyiiván taposzialásból !:yélt],:i,T"il-ht"lffi 
""á*1,1-i"aÁ 

reitelme§ebb ! - íoly-

tt" ,rríái. - l'"]"-* tJrrnem ie, irogy az ő keze nincs
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r,,,i

i

i}:,.ili*iT"mH}##":i3#:1"#""#i
*",. -9;,nk;*,t"*:1iíf}ö,§#ji? :il
}ffi ;íí§ü-?Él.trjl*ffi#**j;lí.,?"d,-*

fll[a;i[}i}-ii*.#:Ük"H;íb,-"},rJí
igia:nx*l,".;#.fl;ri*":tffiíffi*

;o1xl.j:rj"*,_,^.l_:+ van 
-.hagyta ró Jancei. -*xn'x".:r, "* :':§4d áS* 
"i1*,".x;fxi;n"*- -",í 

-ii 
""ölijit"?*r'§,':fiérdekes idehaza !

töriént-e valami

*..;#;,q",ó:;l'"T:,'r*-.fr :iifJ;",i"t*}ffi .i:
JiE veite ai- i sztt,

""*" ffi f-'Íj:Íi'"?,* Úiókáriyájái. szöge§dróttal
- lvíeDnydi'€6§ 

,i§l,eDnyiláü ! cl§ak trem?

*,ru;t1$"fi *""{*:lm:yH-t&*:t*

**t*l,p,$nary"$#,*.+"*::-l;
trxrr{iitr*#Hfl^amti"ml,-,,i1'yiT



; ^rrúj l:!"íTe voLra ? Kilovagoltunk. végignyar.
i"^f :::i':_r, _d,e, 

miodenütt tau"t""t t,ielt3"i-ui,t* ;a_fickók, azok i", "tir, --üüt ""ég;;;i,:[fr:#i5]::ff:|:'Fk ^":*,"9 
Ooo köztii_k v;lt irtó"".j o" , iei

ffi?i:"öő"Tií"Tr."T,ll*lTffi .tf*i"";,',fiii

fi ;fl-r;;."';l':-"$"tp",f 
i"i,:,"ffi *'-""TT;;l

- Mitévók lesziDk t
,;._Ch,artie, !orá1 leggel mindene§etre belovagol Dave
::1, U:.]ffi.u"í1, nincsen_e valami i"e" i riJol,áról. Bár nem hinDéú, hogy T.ŰÓ rra.-it is knn-
i1,",_Tl1_ Bizoayos,. ho§- aká" 

"áe.' eÁ' iiugyan lrá§os t izonyitetot "Ía"t a rcrÖ"^.-'*' 
* "

,.-,]::l1,l*:i:]e"k a dologDak! _ dohogott kivörö.tt képpel (harlie. uvtrvéUlU NYUru-

; 
"E" 

*11_"^ "-^ 'lgunk 
sommiléle ellenbizonltékkal

l.,.. l*í": , lo*e! ."^*-.",ü"i";;'"#ilTii
: t?.p,.?::r_::1":"d:be, meane az egesz átlománj i

.iJjm aj;ideig néúá""éa;;ö"lé: ## ii',ilTf.;laTozottan mondotir, :

._ ;. ElélF.e,ze1,| a yég§ó leszámoláo ideje. tost oár
iío'Í"T,JÍuooH"*. 

*n TYoÜopék elen t Á narhalopáii

*;"*_:lr"_ 
=arsha.l, 

vagy a sherifr hajlandó lesz,e
:\!i,,!""","9d"i á 

^8i.i"ai n-il"i!i,*.r r m_a büonlték odaát v&tl, Dem a,z Egyesiilt Állomok

ke-.#f# -*ir*rj*. De kéiségtelen, hogy mo§i már

. - Tée{"o, - az egész Trollop-baldával és Don Ra_ron embereivel szembe]r ?

- Mindegy. A gazemberek mindíg elkövetnek valami



hibót. §okszor egy ilinnyehéjon elcslisznak. Csolekedu
keü, leszámolás elé keü kény§zeíteniin} ókot.
nem tudom még ebben a perclren. Majd kideliiJ.

Megingathatatlan elszántság pattogott & kemény
gény §za,vában. JaDcsit is elöntöite a felháborodott har
Pasqual he§esl6en bólintott. Charüe hángulata íelól
lehetett két§óg.

- Reggel majil elővoszem azt a Rufl íickót
jegyezte meg Jim. - Talán lehet beszélni a íejével.
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2I Látogatók jönnek

. Jar.rcs r N\.UoTAIANU L TöLToTTE az éi§zakát-
*"^:T1! lip 1_"ePri"i. é| a. köYelüezó napoL sLiLlyos kér.dé§ei nem hagJ.ták aludni, A láradtsástól'ba er É 

"r,-rr_:l:9|. .i!i.*J"Tadt és a gondoÉtok ;gd;Ji;'"
8enék agyába,n. Es foiJrton újra-felötlöti b"#"";;;s;
,r:::::_-^:t "kk* ,íogaúzoLL_meg Iejében, anri_kor !on-dosan szemügyre vette"az a§zó .i"'ég"djili. L,i"'lriii_,: P?":9 Jutott e dirraDd],, Arrnyira izgalomba hozták cgoD.tola,tar, bogy íe]iijü foLhelyén. Alis várts a, ha,irralt.
:99I J-a.§qtlal be§zóljon érte. ügy volt.-bogy a mexi,"óira
lé,j,íé,l, _u_t1:, 

e:llókor Éeriit so" az%.tOáesU",,iiral p,n."i"
f"_rj:."9]Tlt ;, utána aztán Janesi ve§zi át az őrségei,l,ál :§I v€§ul á! ez orseget.
Tervet_ lerv utátr szótl, § egymá§utáD elveteltc vala-
:9TJnt:. mindegyüben voll valami hiba, valami keresz-

" tiibi}etetlen résiiet. De á-it oi'ru"qoát l;sxh';;;,
. már nrintha alakot kezdett vollra öltó 

"gyaUu"'.1""l
] *:g:]9:._T9*"rt: k ment,.megnyergelt egy r3i-rt é" ü;"i""
, LöTinúy€.Igaltq, a ranchót. fon 

"i,g"ri"'"g,z 
'áá""ÜX:'Ji

, Yzó, |elé nyriló völgyágban is, azún viÖafordult és a
l.:!!,1' :::F"lly,Ö áe igy;k"";tt. Valahányszor űja
a, Iench elótt vil,te el, íigyellmesen úOegnézte a vasaitótJkndben voli. tríár erósen reggeledetti A sarkantyrihoz
kozeledve Degpi]]antotto a §űrú- c§ordába veródött jó§zá-
got. Pana,§zoson bógve, horkantva toto"gt"r. 

"" ,i;'á"ái-
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1
l

,]

.

Leriiés meDtén. Szomjasal, vollaü. Mi lesz velíü, ha maid
beáü a nappal rek!,enő hősége ? Es mi lesz nrásnap, bar-'
madaap, azutt4n ?

,vjs§zavágtatott a ranch-házhoz. A völgyág torkában
úegl]J! 

9§ 
a qls1lob! ter_epról végignézett "J k8rai, en}no

lap!ülq§ben ftirdó Csöndos_vötgyon. Kere§eit
Á_mi_akkor ötlöti e§zébe, amikor 6gnap az aszó
bíbelődött._ Vj,jjon orrr-" ,ryo-r, io6|y valamüor réges-
rógen vízfolyás szelte végig á vOlgyet áz aszó felól, a
Latlan úéiyebb táján keieszttili'És a szeme
egy szé]eq zöldeló csíkon. Miútha a, eagas, de soki'elyüti
riikás íú ezen a messzenJnlió csíkon'súrűbb, üdéÉbeo
zöld .pásztát foglalt vokrj keTetbe ! Most, hogy é
llgyelle a terepet, szemébe szököl,t a frissebb, §űrúbb
fűvel borított c§ík. A völgyrr5rűvány Lözepetájáról lá
l0ágazni é§ kissé kanyargó vonalban kjgyózott
ho§§zan eln;nllt, élea sitig6eo LOzeütve a-"Sárga_pataL
pldlébe . úgy bárom kilométerrel lejjebb a zöl-dcl8 sár
belefakult a, köTnvező Tétbe.

_ _§emmi kétség; régi mélyedés, árokíéle hrlzóilott
végig a völgyön, A mélyedesi a,z elúult §ok_sok év§zí
e§óvíz-hordta ijledéke r.sakncm egészen feltöltötte,
azérl még mindíg elütött a környezó teleptől. A ha,rma
általában minden nedvesség á ándóan Ódabrlzód_hatot
abba a bosszanli mélyedé§be", nely a Csördes-völgy I
íelét lát§zot1, kettész;hi több k ómóteres távon,-bz
az oka. bogy a fú a szárazs.ig ellenére is sűrübbeu
élén]rcbben zóldell azon a csüon ! Ki tudja, talán
c::,l az,ítélete_: Tégesrégen - miLoí, csak az isten tudja
állandó vízfolyás -száníott barázdáí a völgy talajába . .

Szinte fáz íogta el. Nyugtalanrl nyai-gaUszott
oquj ho.c{ íe§zengó tettvágiát' l"vuzesse.' Yáge
a báz. A legények kiinn á[iák mar a tomácon. Jancsi
Yágtatott hozzáju}.
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p"há";*, ió 
iesz Pecosnak ! De nekem adhatna, egy

iö[:i:'j,i,il';íf,T:{i-:H.".'ö,?"::ö""";Hl"
;:ilff 

,f*,Jfr 
,*1íl;í; j:H{-i#-", "ffi fl#ff

i:öi,*rTí::3:"11i;"t"f &:":".tröi:"# 
j'l:,,,,T

iir 
j*,;"*mxl,t{:.á;:T:i,Ü"ö#lú,f"lx,

,Xli;,,..* i1 
m;;;öi:f,:"',T!"§"T'J:g$r; * ni;

"t'p;til{üix[§JÜilt}{rtr*","-"T:,1*
a*i* 

"Í,*Íi1'* 
Ctrarlieval Eondo Mesába. Nagyon

*.1;ofl ofi'r1"l'.'*r"rl**,Hri, látoga§sanak át
újoülan érke-

"*; J"fS,* 
igazá! nem jutottunk hozzá. De Charüe

;rT"*H#'fi'*jTT :,uu go'djuk van. }íost; i,Tj1,",, ffi."-;:i i;:É:;i iö 
gb,, 

-jiÍJT JfiJ,TJ,lh" jö.Hfl":.:^-,*1ffi".,;"?'.',;:i,Til[H jxf
,et"",tjak, c.i-áL_i,offi :fi:'"ffr,', ::
*r,*,Y,f, "il;;,yf 'l {.h*tTÉfrl!, ; Láttah, ho gy,íi,.i*Tj}; :r:l -"* i 6fi € .'itrri T-,{ettót sem 

"iadt viiáj"i
, *ni jffiT ;'íí;:*i"i:e"s"j*= vag-yunk. charüe
#,áTn:*,óó";;.,ir,l;ö"ffiHil;,fl#,1.?lH::

;9:i:1.:ry ogyt lt". Drake felközölúeá veÉ* Ig"u,, pap, küdOtt át urrg".

it .d

volt háborodva,

Pecosszal, hogy



megmonaljam : §zálTh hatnaL TénL, l Ea nem sÜeTiil

;iJÜ;;-;; ils/et hamaro§aÁ. hejtsák át a jószágol, a

-.Kör D" legelóiére."''' 
-" Xti"fi"iiil,. lgazán jó szomszédla vall az ajánlat,

D. ""- 
-;li;;-ilk 

vi'*s"a u jóságl ],-kal, úgy haüottam,

Í*r-, ,,X". O;,nek meglehetós nagv az álJománya,

i"tiiaü"'irin "erra"v 
száz íarMt bajt'ali a lcgel6jii&Te !

ttl,rid csuL áeqoldjuk a, kéTdé§t valabogyarr,
' - I(omol-van t No qverekegkedjenek, tll§zen a_lo§zag

ncm maradhat 
-napokon ai víz nélkiil ! EbbeD a me|egben!

'^ * *- 
M;t,l meJEriuk. De iqazán csak a legvégső sziü,

ségben vesiziik ;fienyt. sztvesiegiüe!, Mindenesetre úeg-

;'f;;;:;; ;", ;";den kötél ;akad, erre sámítbatunk,"'-"-'ri. fÉs vc,lamit, Peter§on ! - szólali rlreg jsmét

P""o. .á"t. ] ú, k"rryCrtO.eu"" kefii]ne a dolog, ttgy

i,i.-. m ár.* tuiarr* ioptoo^i a levegóben, mi is itt
iuel.unL I E" és vagy nyólc .,Kör D"-lovas !
'-"-'-xo"roojt l, r '"öriii *" ".b"" lelke. hogy _ 

Bég
ilven emberck is vannak ! De nem szabad Mr, Dra,ket is

i*i*a"*.r"l "il"-" 
U*ou""ae"t,, Elvégre cz a magunl

nrivát üsve.
'"'"--rre:; epészen. T[a Tiollopot nem süeriil oegzabo-

ra""i. 
"ralU-rl'Oilr, -i iu 

"o"r" 
úcrülnén}, A tüzeí akkor

i.ai'-"Ái"""i, 
"-i1,oT 

fiég nem barapódzott el túlsá,
posan ! "Szom-szédok vaglrurrJ*, Drake úf és 0"Bryan regl

Íjlr*i"tl".rg".rt iu'"u" á,"g Dave barátjának szá,

úíthatom l-"-]--irioa"rr"""t"e elmondok mindent Chalüenak,
Dola közbevágott :-- És mondja- meg nekj. hogy taTtsa _il,thon.azt, 

&

holdviláe képét, ;eikoi bölgyek jönnek a lólogatfuáTa !

M"e boiy eivárom: adja vis§z& a vizitet hama,rosan !

De rnaga i§ ! El ne felejtse !

-'A viügért sem, Drake kj§a§§zony !



,lun| E"uj', ne Drake kisasszonyozzon engem, ha jói

: i,1! H'"HT":-""Y 
! 
o- 

úo§olygott Ji"",

- lttüDteté§neL veszeo, Dora !

egészen oag;nárosi lag} r"ti i"iOi"fr i PuJZUel cleTel e§

- Hála I§tenncl,, éo nem veszem é§zle masán !I|ora_ ö§szeráncolta szemöldökét e" rt iprli".' ,--"'" '

"ki;'i","1X'",hTl',ffi:JX*'lJ:ií["|x.j1,""n.",

;^l"_"*::_ ""}l .ri- r É,"jiJt va,gyulk ?
jl""i""* 

=qs":{rt 
a, . i"ge"y i"*.itl Öut f"tt 

"tt.A íérliak is t.ÓoaUtoi.

: ffií#;"iT*re §zii}ség van otthon.

*}"1Til!iii;;},l!;iiii,"iffi i"f 'fi l.1"J,T,!-"T?{

_,_ . ,]:t"" órizz l A vak Íe ü.Üu. bogy .to"tt, {ino-lalo8i hölgy. Igazi keleti dáma ! '
_. - .Várbsi öema r Seee i] Eókásan nyelvet öIfötr

,rá. -J(öszönöm ! ördogöt vagyok t"r"ir- ái., l"il"g

- *ii,ió., E" m.rgam se tudom, minek tarü§ám l

"._*, 
r9,clpk Do"" i,g.yok, ;;,ffi-döl'i"ÖlT;

*3T :*-,. T:,*T i";,,;ii;ó#i;i"# á'il#rf;'":zék az otlanj nölgyekkel, ML;};terson l
__ vlvq_U uur8Jcx].e,, !l1L6I4l PoteT§on !l],l.T lrérfuan behúzta nyakáí, és íöleú(elte két kezél

- Mogadorrr ma,ga,m ! Kes.velem !

- V€lem ne;A n"Á},atl^- r^i^'^_, .
1e1 nlObg.tjon_teieielni semmiíéle jött_meBt

, f;:liJ,' *9_*r_Td"t ;É; h#;;;-##]iff ffi :
,dentivel csok .€Jz 

" -Ó;"ból i:;fi1;De amint. ilótte elí, UÚoov- 
"?i)'".. trogy lolnézhe§s€n a szálas legény

hítlaszegle a
arcáb9,. Mnd-



ketten egy§zerre nevették el ma4kat. Az öreg Pecos
surryin somo§gott a bajuszába: ,,Adta liataljai ! Ezek
ugyen háúar bsszemelegedtok !" De nyilván helyeselto
a dolgot, mert acélszürke §zeméb6l uagy melegBég a.adi
a ki§lány íelé.

- Viszontláiósra ! - n]rujtott mégegjr8zer kozet
Dola JimrreL.

- Ne felejtso el, amit monaltam ! - §zólt még yoúe_
téko§an az Átéző. , IIa baj van, itt e hózuk mögött a
legmagasabb ponton g]^rjt§anak tüzot. Már peÉze, ha
ar,:nyiri sitgói a ilolo-g. iügyehi fogjut a tetői ! És a
jószágot szívesen látju-k !' 

§yeregbe §zálltak, de Jim nem engeilto volna ol,

bogy ne a két ös8zekulc§olt teoyeIét tart§a, oda Dorának
keigyel helyett. hogy abba lépjen, A lány lámosolygol,t :

- 
qrand merci, lovag rlr !

- Enyém a, BzelencBe, Y6lkí§a§§zony !

lhyaigaliak. A kislíny visszanézett ós kesz
kezéve1 még egyszer Jim felé iDtegeteit. Jim meg
a kalapját. A két lovas már jó messzo vágta,tott,
a legén} még miniüg lödetlen fóvel áüt ott és utánuk

Pasqual elgondolkozva tuTkált &z olaába,n,
sokat jelentő úozdulattal legyintett. Persze Jim háia
mögöti. Az küIönben sem vettó vo]rra észro, akármit csinál.
úgylátszik, §emmi §em éldekelto jobban, mint a,z az eg5re
távolod.ó, las§an kic§iny ponttá zsugorodó lovas. , ,
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22 charlie diadala

T
J ANCSI ÉS CEARLIE váglatva, baladtak végig a

Cjsönd€s-völgyön. Csak rlgy forrr, benniü a harag és a
íelháborodás, amint a patek mentén végign;niLló vadonatúj
8zögesdrót-keííté§t lÁtták. Al&po8 mun}a volt: a be-
nyúió dombsarka,ntyrla kezilődöti, olyan magasan, hogy
a jószág ne keriilhesse meg a hegyen át, &ztáu csaknen
nyílegvenes vonalban íolJóatódott e §arkant}ni végétó1 a
völgyka,tlarr kijá,ratáig, a,hol & p&tá,k úg]mevezett nagy
kanyarjának keleti vógét &intette, de azután i§ még
v&g-y két kilométeren tovább futott, mái a llondo Mesa
íeló nézó völgyben, majil szinto derékszögben megtörve
nyugatnak forclult, á,tc§apoti a patakmedren é§ a nyugati
hegyoldal együ t}eszög€llé§ében érb véget, Lát9z,olí az
egészen, hogy Trollop jóideje késziilt e patak elzárásáta,
hiszen ha az irányba esó íákat íelhasználhattálr is a drót
Eregeró§íté§ére, azért jó aéhá,ny sáz faoszlopra volt §zük-
ség, s ennek kitormeléso, előkészíté§e, §záütá§a tetemes
idót igényelt. A sodronyanyag is eJég pénzébe keiiiüet€tt
Trollopnal<, Nyüvónvaló, hogy a játszma, na,gy tétbe ment i
minden áron üj akarla, t úínj őket a, vö]gyLól, rákényszeritve
az .,X Lusta II"-t, hogy végiiJ is adja el a terii]etét. am€ly
víz nélkiil egy§zerTe éItéktelenné vált.

A dTótsövényen ir1l, a patakparton bizonyos közök-
ben Itollop-legények lovagoltak íel,alá. Mindlek puska
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::ii *l":lu": y.:g: .,lj9ái.,sd."!g k;izel vottak, kajá_
;:l}if j:í::_ry:::g_:;,",é,tik;_üf_öIi j"r1'"1i,i"ffil,

_1ií.oj^".u."_.--,j*",,á,pi&űJi;éöJi:fi T#Jii:*i::
i&'ji;_Tlff :;:o},.*;1gy1:", j,"i;;fi ill?ffi ,':'i;;;,*,,§hT-u11*i^l":lr;ig:it,i;l;iil:"#,iii ji"T.pcdro.,kunyhójánál 

''"8filffil ;"1;öö:,§ T.,lelóbújó a hózbói ." O*g i"""iil.i

i"'

- Buenos dia,o, §ei'ores t--'
- Buonos días, herm,ano ! Mió c§inál mosü a nyájó-val ? Hol itetja ?

-, 
(atambo. az a Trollop elzárl,a a vüet ! De inrrennem olyen. nagy dolog odáig ha.itani a rirtet, anátlieiia_ke té§nek. tgaz, bo§y az o"tt m'ár nem ; §;;"-Ö;i]#;ornoka,, de amíg 8 _Hondo Mesa_beü li"toto.ol 

"á-oii"]tetlen_kednet, odajórh&tok its,tni
_, l|emegyünk a városba, Dave báceihoz; ul,ánaakarok járni a határ Lérdésének_
. -^D. iabln ! Ámióta az eszPEet tl]dom, a patakontnnen O_'Bryan-birtok volt a, völgv !

.-,Majd meglátjut. An"vi iLonyos, }ogy ha széo§zFrével.lrem meg-y, aLkor eíotl.r]roúl ."g§Jor"Ú"l "Í
legyverek.

o^ ,l.N" Ielejt§e el, §eior Dugan, amiü úOondtem !na bal Yaú, g},ují§ana,k jelzótiizet !

h"""á;k5ff *,l,y;"i"ff":oo:i"'il,ilrt#i,l§j.i,x*
D&c§lt, e§ a m",Tsbalt, eztán vágtasson ki , .;"J;lÁŰ;;eg]méhány deputv-val ! ttteri 

"r.i.or -ei-ü;-;.liö;Ítudulk 8zolgálta_tni a, törvérJmek !

- -oret. §enor-

- Ád,ios !

- lrJios, §eiores :

""#oi:í'l"",""l.?ji[T,íi,,íli*ij;#,6il"""J*i*tT*
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}1;t t::,l;i:f. 
ta,rüottak é§ lovukat megkötve a tornác

i;::J#"",..:n"::r j",r_11.o::"lveliik,doamikor
r#,iöijíij;;i*}",ií1l j"Í"Hj#íH:l*;*ffitr
arclít elöntöíte,a pir_offi
ua"tilt*r"""t"a.iái;u"'H#fr j;*";*rui[li*i"*x-;r**i:ü,:"fu 

Tí::
öff T ;x,h**iyjb "$T";.,i ;,h"Tí,HÍ;*r*,h:"Hgr;;:;fr ,":."#,.nJ,Xril:f 

;'"','"o,.j'?tt valami búzlí{ t

n",il,;T'lá§§""Tii,ffi*'#Tl*ii:ti,j*Hiij;r#
: ffi;j1";TáárH"i,i,T;:í_!:l,:::*""e okmány ?; l*:l *,.;ll,s";,:_-bl fiH:fi Hj':.:H':J";

;?í":l":*l,::xQii;","f iTi#,iiti",-*
;-',T-álT,;,J'"H;';"",ijl_il?,?i"ffi T#jJ

,ffi*fi #,fr;jiláí}::{i:#ö*;T["';':'.i",.]i",:::lT"l:.,ii:,jí,i§"i:i,ii:,§TT;#:?:ftj
f, §:ru*;fr,"J,i{#j"#"itT,"*.i:tT"l1i"-,]y"i_^l*:] 

"l"""' Ji"#í"íiff, .*.

rr?9+ ?,tc!r 
§zerezhetett Tbotlop valami hami§íiott o&_

q'TííJ;*$.;;:ir,-*j**toLi""i,,,o ji"ti

r:l*pni;a"klHl#rillm,;*r:;t

***npx;$;-rnlt*#hTilí".T§
&rtlrj Jecsr nyd€sbé sréi (ts)



- Eái így álluna !

- Es Jim azt áJJltja, hogy itt a, marhalopásnál íon"
tosabb dologról van szó. Do hogy miról, a,zt még úeú
tudju}.

Dave bácsi előkere§to a, sálgult papirlapot, emelyeü
anrrakidején tásba íogla,lta a, Miko IlutteT-Tel kötött adá§-
véieü egyes§éget. Abból büony Dem deriilt ki sok. Lá,i,;
§zott, hogy nem agyafilrt ügyvéü ésszel fogalmaztá.k.:
A határvonal nem vo1l, ponto8an íeltiintetve az fuásba4
c§ak annyi állt beme, hogy David o'Bryan megvette e]

Csöniles-völgy keloti íelét. A jó őregelmek bizonyára o
se jutott volna, hogy valaha is yita kerekeaüetnék
tok ügyébon. Charlie zsebrevágta az írást.

- Megyek Eaydenvillebe !

- }Yed bevisz Bádog üzivel.

- rgyekezziink !

Mlg á suhono elóállt az ócska Torddal, Charüo
Dave bác§i 8, há,iár dolgót háD},tók-vetették. Aúi
aztán a, zómök legény ililulni Lé§ziilt, Ja,nc§i meg§z

- Ázt hi§zom, íIaydeavilleben semmi
nemvehetod...

- Nem akarsz velem bejönni ?

- VoLra, egy és úá§ eüntézni valóm. Leveleket
kell írnom, aztán be akarok szerezni néhány sziiksé1
holúit. Ila nincs Táú sziüséged, b&ább itt be
amíg yi§szajö§§z.

- Csakugyan ninc§ feltétlen sziiJ<ség arra,
veleB jöij. Remélem, hamarosan vi§§zatérheiek.

- Ákkor hát viszontlátá§Ta, ! Sok szeTenc§ét !

Charlie lelkapaszkodoti a kocsiba, Bádog Lizi a
kásoe teketóriázás után eündu]t és tova,porzott a,z

Jancsit ki§§é bántotta a lelkii§meret, hogy neú
sérte el a balátját, de arra gonilo1t, hogy IIa
a, tapasztalt njruga,ti fickó aügha keriil olyan hol
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:t§,i:i-x,i,ff l--tö$*:i!#gffijr;'{"#íí 
{,"fi"ii,,i,ffi" |#i:H: il,;;Jfif iJ;i*J:*";;ífi ;,'i;g'#;il"1"?u j"n

*ixrf".".ö*;xí',"',i.TT,;"tí::Tli:.;fl
ilíY, jj3#-#rr" ;; ;jöö1:, üru.fr:i:,*:

-"fiffi ]t#|*;;g ::""í'":,,,-1,;:"T"r""o j"

,yti:,ri;iü§ii,--Ü-:#t:Íim"***:ti.l*ai"tltiló"r.úffi *iíi#,iá-,i."ill,r'i],-ri.'|i
,i." _,"í,1-1.^li . ,hangzatos nevet viseÜe, 

.bolotT

!"*:L{iüiite,ru:r:*:t-;"*tll"l*:r
ff 

,.",J:*-#.""1*;1i,b,,l"T;t#:lt"#}#f

;f "l:f;jí;,,llí:l"l:**{|{#sT*?f 
ít$#

-§r*Ér*%ffi"Ti"H1*"n'
_ H":gyTI9., a tgru"ot't -'ii;i i Elsórangri gyárt_!. Mennyit pr"u-rr"uol r
Már _rakd is; pul;;; ; dobozt.
- -t\eD állottak ?

,*1't?r3r$Xoiu3l;u"*", Te§§ék, itt van

. 
Jorrcsi kipróbilia ," 

"Üá"|* és kiq{Ja§ztott tizetr_
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- Nem lehet olyan könnyen beszaladni a városba"
ha kifogl,rrak az elemek ! - magyarázta Green{ielitnek

- Jó, ha ven otthon ilye§mi.

- Lámpa nem tet§zik ?

- Kö§zönöm, van odakiinn néhány ilarab. Ilanem
willanyvezeték-hrrzali, §zigeteltet, azt a,dhat.

Níilyen célra, tet§zü ? - Áz ilven kérdé§t 8oha§eú,
engedü e1 a kereskedók. Mintha nem volrra egészen mindery,
hogy mihez kell a vevőnek a holmi !

- Csengóberendezést akarok c§inálni a ranch-házbói
a, hálóh{zba. Mostanában úgy §inc§ egyéb dolgom.

- Mennyit parancsol ?

- I!{ilyen hosszú egy ilyen tekercs ?

- Kétszáz láb.

- Kérek vagy hét"nyolc tekerc§et,

- Olyan messze van a hálóház ? .

- Eadd 1egyen elég. Kellemetlen, ha az anyag ki-
íogy, mielőtt a munka elkészül. Es adjon egy-két
szigetelővásznat is.

Greedield szorgalmasan szedte eló a kívánt
Ja,nc§inak egyszerre §z€mébe ötlött egy rakás
vászon házicipő-féle, Ilirtelen gondolt valamit :

-- Adjon egy pár ilyet ! Jó lesz ház köriil,
a, lábam nagyon beleilagadt már a, c§ümába !

Kivála§ztott egy megfeleló nagyságrt párt, A
hozzácsomagolta a, többihez. Janc§i kilizette a
hóna alá vette a c§omagoi, éB elköszönt.

GreenJield hajlongva kJsérte ki :

- Legyen máskor is szelenc§ém !

J&nc§i hátra,§zólt:

- Nézze csa\ Mr. GreenJield, ba Dugan rlr
ne §zóljon neki a bevásárlásomról. Senkiaek !

ié§úek 8záúom a berendezé§t !

- Kérem, kérem ! - dörzsölte kezét a boltog
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iT,,l]*%Hi,r§f"."trí€,vegye§keTe§kedoszoktaoda_

,xll"n::"*:r,^.::1']":."r:uaÁmikoramal§haJ
Hi*"lf ;jí ár, r"* {t;iÉí4.,:i;.H.H f" 

",T1,"fl
ifl t i"Hrx 1]li}i ií11,;t,"*tx;:l ITfi jffjl
*,":L^&:í**i"l,,,^íi{:"d","ö.iH§:ff "'?;Y.,i]LTtT:m,Hr;6;""í;ö'iTiJ,l,t*íaT;.},";"l.;a,§ztal melleit állt.

- ,1:1uj^ j'"i*"-]er ! Mi jáIatben vsn ?
-""Jra".p-r, lt. ú"á".'Ö"'ÍáliíÖ ffiatog,to-,

]*Y,,l1"1'ríi::,n;É"s**l$*1*'i§ii','-á j[T:
,r,1.11;",.iu, 

jí,:"_T"Iii$ü1:]hai.i!ll.HlhlX'f 
l;

*,",*".* .t "rg#*i: iffi 
'T,iJ',TTÍ:nl jt- 

_";;"".111,.a.u iffi ;i"í§
Ja,nc§i leiili.

vfuez jó
azéket, tmaga alá !

*r"*}:,,§#;s:L*,,* Ml, Trollop elzárta a

ij';r"f il+*,i:"i:,r,,#l*:b,?"Ji:tlJ"xTixTl*:";ul"::. ffi ;.l"ffi **t Tg}tril #n:ff i
*rÁ,T.T"u1l"i§o;í i; 

;ffiö "ffi l""ű", ""r-,
,**,:,3911'ái".:t#]*.*';*lei.f iiidnJilvántanó

- 9i *Ulq o "-*"t" ,cr vor ezelott,

ffi ryt]:T,H{:i,,""i,t"i,txj*,T:Jlxi:íi*:
,.,*,?"x,:rT#;i*;i;i§,T#l"m'*.,tYl",",*l"l

|nlette hatámak !_ /lz |enctett csöndeg mpge!.vezéA i
,"""iT;i",1,,lxli:,o:;ö;í"'-"*:'rT#;'öfl ,':ir'.,i:a régi időkből 

".to 
ri"Éot-I*JJ""§#áff?Íil,f,
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f-ehet- hosv úem skaít n&gylelkűnek lát§za,ni, a,miért s
parakot aióngeai. ör<lög t;aja, hogyan volt. De az ok,
mánv beszéi !'- Megbízhatom önben, Sa,íter úr ?

- Eogy a íenébe ne ! Miéri !

- Ön'i tOrvényt képvi§eü, s a sheriííet i§ Eo_ndo

rr"t"Jr., n.gÍ r"oUopék valóan }opkodiók az ,,X T,usta 1I"
jószágát, Űzt is megmondanám, hová vitték, kinek adfák
le és ho] béIyogezték át a úafhát ?

Mesában- Mit szóh; ahióz, ha büonltékokkal szo§ál-

- Eell ! beak nem akarja mondani,..

- Ujonc vagyok erreíeló, ön-t gem iem,erem,

oktalanság, hogy-igy í:ü"dgT ,1 bp"*: 
.1", i:9b11

i;nben. §aj'ái sz-eneámel gyózódtem meg mirrdarró1,
áüítok. Tantl is van rá. -A.-iopott jó§zágot SequeTo§ba haj,
totiák, a pa,ta,kúealren végig, ott aztán Don R,&mon d6

Guardo birtokán átbélyegezték.
Janc§i leTejzolta, az átalakított jeleket. A

savanr.d kéooel vakarta fiile tövét:
-1 Er"i'o"dog... Kellemetlen históúa...

val huzakodrri !

- Ninos mód rá, hogy hivatalos minőségében
vizsgálja a dolgoka,t §equeTo§ban ?":- 

i*t"rrt"i"rrilt bónyolult tigy. Elóbb át kellene
és engedélyb kérni a m;xicói h;tóságoktó_l, hogy
kOzegik Úéretében köriilnézhessek. Addigra, még
tgy -a is a dolog, ahogyan monilta. neszét vonnék
sóni áruló ovotnot llem talál-rláol !

- De háí napnál világosabb. bogy gazság
Képtelenség, nogy 

-a 
torvenf tehetétleniil nézze, mi

itt &z orra elótt !

volna, amely az államunk teriilerén- Mondtam má,r a multkor : ha üan bi
n qmolrr q,z 6.]1A,mflnk ta"iiletén ellenőrizhetrizhet6,

ha,ladékta,h,; íölléphetnénk, De Mexicóban !



F,ígé*ii,s, nfü;#i É a btogatásomról

völgybe !

ta""otiuo"ytletu"t",i,ffi 
d-,ffi ;,,i,f i:;i"fl.Íj,liii_

;"T.i"lg"*n*l:gor loryen nyugodt l nemcsak
§il,ii3"#"Hl"#:f "s-"H,'§trffi 

i#..:#,üX"."""ÍÍ
"'{"ffiH_:*r**,i]l*itin"ii1; j_ffiáf,l[ji;

;"*::f f H {"q9T1,;1;ilffi il":í,lrffi ,i,ffi :is,"L*.T§;í_a"'t"Áöá"fi-#i:.töi,§,ffi ii:lj#]
ifiil"'.Xfi fi í:*#ii,;;T:#.J*,rfl::-q,T,íí^,*,ui]]:,
ilx',l"-"1,x|T,."g":;":11":1.1.i1,!;öi,T*Yffi 

"ir"s.*:.*"f:c:*,,,}"i,'jt,!á"J,.l;*Ti*"1,:',iH'"1p,t 5oI"* oiáa.1;.ffi;;;ffiJi

- Jól van.
9:_}11r,** om_}or, legalább annak

#"r"*lffi4-Hiy*#i::##,í*#li*hldj

- Eelló,
berátai ?

o".,J#fi,tfi :*rcí'"-ío;::y;:l*iih1_1i_l"l",,

iffi íilrytr-i-t?;"d#;*fi ffi:{i*iliT
*t1;í$#$_i:.!ffi iifr "§ll,xl:",;ii"

ií*"p#p":i*;;.$l*tffi 
",ffi Í"#:i,d,i.t

íffi19,öiÉE**rn,l;*,l*:il*gl"§
§li jíi#,lf,#t"li:f -JJJ'"*J*mlifu;

,;x":"H,f-{;ffi 
i,*ffi th"#txl*}if #

lí,",i'r,; jíT,,r;rff ]d;iórt,líáislTiJfrXtÍ'llii*
,{:T"'orTfl u*,ff-ruf"íllífj.,,3ín |# oj."ur*,

uram ! Mi az új§ág ? I{ogy vannak a
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- Elég lesz máre - ilörmögirtt. - Átkozott ros§zr
jár a lap. Ilyen}or jobb, ha, nem erólt€tem a BzeTencséi,.

MÁr rtgyj§ hatvan dollárom bánja . . .

- Ugyan - szólalt meg a rosszképű alak. * Máefél
ótáig ezótakozotrt, az is negér valamít. Játsszon tovább,
hÁthe éppen rrost forilul meg a §zerenc§e !

- Köszönöm. úgyis lesz mit hállg&tnom az allzolfy,
tól. Es mogu}nak feno szerencséjiü van. Elég volt, no.
De legalább egy italt lizethetnének !

Tölkeltek. A kéi idegen zsebregvúrte az a§ztalo4
íekvó pénzt.

- Dgy köít ! - renilelt a sunyiképú ember.
A putt íelé meniek s a két kártyás közben jól szem-

ügyr€ vette Jancsit. Összekacsintottak. BoLgoD betöltöit
három poharat, ittak, aztán a helybeü ember, megbökve
a kalapja széléi, el§oúlordált.

- 3oc§ánat, Mi§ier, - szólt oda Jancsinak az id6-
sebbik idegen - nem parancsol egy játszma pókerú ?

Ninc§ peTineTiin} és ha nincs éppen okosabb dolga.,.
Ja c§i ki aka,rb l&rlt az aj6nlat, elől, de akkor eszébe

jütott, hogy clevelandi ,,tanulmáíyai" óta nem kó!rtJaá,,

zolt, Itt az alkalom kiplóbálDi a tud orúányát Nyugaton !

Unatkozott is. Végignézte a két íigúÁt.

- Nem bánom. De elóre kijelentem, nincs elveszteni
való pénzem. Áz idótölté§ kedvéért jáiszom 9gy icsi!.
Kiteszek harmioc dollárt, s ha elvesztem, íelállok. Rond-
ben van ?

- Eogyrre. Eiszen mi §em & nyereségért iát§zunk !

C§ak a 8zólakozáB kedvééít I Teg§ék.
Az idegeúek odamentek Jancsi asztalá,hoz és letele,

pedtek. BoEon oda,vittp a csomag kártyát. Ja,n.§i Liíakoti,
baga e]é harminc doUfut. EmelteL, hogy Li kezdje az
osziást. Azzal mogildull, a jÁték. Bol§on odaállt kibiceloi.

Janc§i óvato§an já,i§zott é§ élesen íigyelte partneTeit.
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§andor" úr _mesterkedéseiből annakidején §okat tanult.
^l"_.:_keilább,:cy:lőre - a Lét fic.kó, ,rfo rrtiat, i"",*.§€gesen ]át§zott. Dc ana5;it hamarosa b 

. 

észreveit },^*
,o§§ze v_&Dnak dolgozva'' l amüor az 

"syik ;;;;";;:iLk:^zgjí 
uci!álni,j új;bb é§ újabb ,,hí"ásű;i,;;;l;;

5i:."1! , m. á§ik egy-lét emelés után -i"aig l"ilu"ált]klópett a 
_ 
ját§zmából és bagyto. t 

"ey "T"&J"Ö"áJitegye.b.e a bívolt téteket. Do ö ebő hr;:.y"il'i;;";iÍ";:;Jalrc§i kétszer is búzott ki 
"teg 

urap tu"J.ei, 
-poai|",ll

]_o]! 1,1111"s"to..g lapja. A p;kerjátéktun u" irL"n?ei,Ü
:cP 1+ 'ehutatnia 

a lapját, ba ez gyengébb. I*;"lií,;Dalo§ kitanu]ni, bogy milyen lapra ticiiál. ju"".ii?!o"rri"
:.,.l,"l"":c oe!. §zéÜtette meg. Azt má,r regi tapasztaÚ-sábol -{,udla. }ogy a hjvatásos'kany;.ot 

"t"Tnt" 
'"ori"l"--r,

lyerni engediL -az 
,,á7dozatol::, traa r."pi". t"a""i.

i:ri"__:_:ü* beleme|pgg2ik. -"gt.pp*,ffi . i."iii.;i§_ óvato§a', 
.szerényen- jáf;"Ji:-píi;;;i1;;;;#;:

nog-y éIt a pókerhez.

H?dy.i,:*:Jö,i'-3íiJlT;**1il;*-H",Tff i:
ig:Y, 9":p,l"p.|ka,l ve§zített. A kövelke;; félórábanraa§a,nElnt elú§zott az elóbbi nyereségo, aztán & §aiát ki-a:e§zlrctt^pénze. Végül már csak hat dollár feküdt;lőt[.- EDrlékeztetem önökeí,. h;L ézt elve§ztem, vége ajátéknak !

__ ; Ugyun,, De legyen Licsinyes ! Eiszeu az elóhbpompá§a,n Derrt öEnek ! Megint áhzedboti a penrii"r"i i
, ", .; Nh"u szárdékombanl Moodta-, 

"saf 
'ilőáiá.

Dol iat§zom.

- Mi i§!
A fiatabbbik

vette, hogy annak
ficLó osztott. Jancsi már elóbb észre_
vékony sebhe§ húzza kissé íerdóre aszáját. Eglrszerre az,az élLéÉe támadt, hogy már láttavalahol eii az 

"-l""t. rurá" . -Ju-ilJt i":§á h;fi fr;;1



tudoii rájönni, Meglehet, a vonaton ker'űtek elébe. Nem
ealékezell.

A sebhelyes arorl éppen kio§ztotia a, la,poi és úindenki
íelszedte a Áaga öt káttyáiát, amikor a,z a,jtó erélyo§en
befelé csapóilott. Cho,rüe lépett bo.

- H;Uó, cbaTlio ! - Útett feléje örvendezve Jancsi,
Bol§on elébo sietelt é§ kezet úyDjtott e legénynek,

charüe arcán sö!ét ámyék boroúgott. Amini megjelent az
&itóban. a Lét idegen lölpil]&ntolt. Miltba kissé megrez,
zlntek volna. Rüte"]cn össievi]lant a szemtü. Az idősebbik
alig é§zr€yehetően hulyorított, mintha meg akarnó nJrug-
tetni tá!§át.

- Kártyázol ? - szólt oda Charüe,

- Vabáive1 agyon alraítam csepni az idót. Mindjóri
ké§z vagYok. Aztán úebeliinlr ! Folylassu}. urak.

Chirlie szórakozott arckifejezéssel Jancsi mögó oldal-
gott é§ ki§ ideig közönyösen nézie 8, játékot. Egyszeel
isak elórebajolt."Szemo kidagadt a egyenesen a íiatalabbü
lickó elótt f;lhalmozott pénzrakáBra, úeredt, Az fölpi]lán_
toit é§ nyugtalaNl piBlogott.

Chariie szempillantáB &latt melletto termett é§ tenye,
Tét rácsapta, a, pénzTe.

- }iegá,llni ! Iladil nézem azt a pénzt'|

- Mit akar ? Elment az e§ze ! - tiltakozoti 6
polgári ruhás.

- I{ajd kisül ! C§ak nyuga,lom ! Ne mozduljanak !

Azok meglepetten bámDltak rá, míg Cha,rlie azéttlíta ,
banlrórakái't. 

'Egy tlzdollá,rost kj.húzott belóle és
sasra ernelte :" 

- Hoorra,o veiiók ezt a pénzt ?

- Honnan ? liát a, n4iénk ! Fene tudja, hoDneú
került hozzánk éppen ez a bankó ! Do mi baja va! ?

Hallja, ne z&va,rje a játékot !'Charüo 
úgy bömbölt, mint a, veezett biL& :



- Eadd látom 8, többi ba!_Lót !

, , Á polgáIi ruhá§ a, kabátja, §zárDYe aJá nwrllt_ .íqnnpi
a,er Dem^vette.le Tóluk a, szemét, elesen rásált l - ' '

_- fiaala, keét az a,§ztalTa ! M&ga i§ :

P*i,üliö i!il"lif 
,l",&m,,"H;n" 

;"öi*i,::
&8zTal lololtl éa mereven szegezőilöit a két ide"[en ktize,Paránl_ mozdulattal bfu @eli}iü f elé f ordíthatia,

- lYD ez ? _t'o§ztosatók ? - háborgott a polgáriru}ás alaL. de kezeit szép-eo visszalette az a§ztalra. A má§ikcsa,kjyelt egyeí-kFtt6i é§ kövPtte tár§a példáját.
Charlie sorra lapozta az asztalon fekvő Üa úó'csom óka t.
-,.rYric eey ! - üvöhött fel diadalmasan. 

- Ez márnem véletlen l

. E:.1 két íigura elé tartotta, a bankókat. Jancsi is
:*:":ir"lr:"._:::_-,ui 

.gy p rn;Ú -a 
u,"iipb."t""'iÖ

olv,asható lrás§al 
""ut1 s'rÁi i i.t, ..Cczell & szavak álltrtk: ,,Gyere vi§sza éskiildd el mélyeo tisztelt rokonságodat is bozzánk !..

_ J:,rt:rd, *i+ sakktan e; a 
'ké,t 

jóúadar&t ! -*ljf*i*"*:_1T"1 l,.gF 9+;ű; ; ;"§ö;fió,i
H":::":.^=,i:.::_t"q,iiu aorg"Á,-l".i". :.i'iÖ;#
kis rovancsolÁst tarbÉ t

Ne1 égyen ki_ méletes kézzel e§ett neki az idósebbik
l1?9:*."^\jjx "]ó1 

Lir. antotta a reiolveret a" "ri.,iji"ti",::3:_b"]:lpr,.,,|"}jib9,_ "".' klf.;;;fi. ";#il;";;
1,.,"r"*h:_1!l} ,1rt Ftl!, rot ioi*, ttitJg"i""k#"fi;
jló:_T"9."éhó"lhD]ladék,p;p'.d-'--,.'Őilffi"ci:;'J
zsineg, miegymás.

;,Il1koío_n!- horka,nt a ro§szképű alaL. -Mirlrabolnak fénye§ nappal ? !

-.logd be a szád ! '-j 
orűtott rá Charlie. Azzal a

f*:*"fi:n*.:.l :*:tlu -,gát. Ei, ;i,,t ói;;il Ő;1:lanatra közéje e" .r,"".i r3gyo""i'tt;?iil#il, ff;Ü,Í;olrla,lához kapott é" -"d;;k;iti1u"oil";á."ffiffi;;
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Pat Bolson, aki éppen mögötte állt, &zon nyomban akkorái
v6gott olda,lt a poíacsontjára, hogy loíordult a szék161.
Charlie mindjárt odakapott, kirántotta a fickó revolveréi
és Pat kezébe nyomta. Á máskiilönben nehézkesrrek látszó
kurta legény csoda serény lett, müelyt a,koióba kelleti
lépnie ! A mási& alak gyors pillantÁst vetett Janc§i feló,
de láita, hogy ez keményen Bzögezi íelé:e .! TevolveTt.
Meggondolta magÁt és nem mozdult,

Charlie közben máI & fölilőn iekvő, durván károm_
kodó tickó fölé térdelt és végigtapoga,tta.

- Pénzesöv van az inge alatt ! Leíelé !
Nem nagyon nézte, §zakaal-e az iog vagy a ruia,

egy-lrettóre jetépte róla az övet.

- Pat, tart§a, 8zemmel ezi az ipsót, mlg én belekuk-
kantok ebbe a horilozható bankba !

Az asztalta dobia 8,z övet, kiúyiiotta és előkotorio
belóle a bankókat, Egész rakás bankjegy rnaga8odott már
az asztalol. Charüe rlgy turkált beDliü, úint aki ogy
halom gyúmölcsből keresi ki a hibátlan darabokat,

- Iit van ni! Még egy! Talá,n ez is véletlen ? -rüoltott nagyokat bósz diailalérzésében. N!ír vagy hat-
hét megjegyzett bankót §zedett ö§§ze, - Va.jetok c§ak !

van itt é§z ! Amüor valamelyü rodeóu ropogós, rlj
ban}ókötegben fizették ki a üj&t, löljegyezgettem a,

bankjegyek szériaszámait !

Idegesen kotorászott a z§ebében é§ kopott kis jegyz6-
könyvet szealett elő. Egykori ,,pénztárkönJryiü" volt.
Tellapozta.

- Nézzük csek ! Iit van egy csomó fri§§, ti§zi&
bankó ! No lÁm. Nem mondtaú ! Nézze, Pat, müélo
szériájuk van ? Egyezü ?

odaugrott é§ Pet elé tartott& a, pélzt meg s íiüetei,
Pat áIrnélkorlva bólinioiti :

- Ördög ha.llott i-tyet !
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csah úgy dönéöx a leiük!

,... _9:Ü",J9:uuft' .a PénzL az aszta,lra é§ ös§zedörz§ölveJre! nag,y vöfő§ kezét. i§zonyút bömbölt l

,"_,;§T*T.ff J"_T*"t,#".,táá",",iar.?!}íegf ogad.
Pr;o_.,_*I.,|i"*"ö"rui,"-l"t""uíü;á;" jliT,Í*T;

pi.i_jí !

.,,__ Töl"g.91l a_levegóbe. minr a qumilabda, jobbkézzeleuiapta az, iiló.alak nyakát és lprániotta . ""eÉai.'Sli"i":fl,?,17T'.if"d,rlette,l _lcnJarJt és masik k"zerel ilie-
:":*l:.. tdlaön kupo"gó }iiú'g;ilö;"lT. il JilT;
'enezelt volna, 9M.Fr "rót . l,ná t"gÉ,}uOii úöiÉ:a reDáborodás és a diadalérzet sok§zorozta meg erejét,Ue üg'y rántotta egynás felé u te' oyrrurye"t, l.iy iiit
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tornpa, hátbopongató csattanással üiódött ö§§ze. Azok
negyon üvöliöttek kinjuJ<ban. Do Chalüet uem ha,tottá,k
meg; újra meg rljra, §zétiÁúa, karj&it, egészen úgy, mint
aki a zenekaTban a cintányéroka,t kezeü, § újra meg újra,
öB§zecsapta a boldogtalan c§irkefogók koponyájót. Js
mirrdegyik c§attanásra, febiaoltott :

- Nesze nektek & fejbevágásért !

- Nesztek a rózsaszínú levélért !
csak úgy döngött a fejiü ! c§u}lotta,k, könyörögt€k,

vi§ítoztak, höTögtik, káIomkoilta,k, bömböItek, - do
ha§zta,lg,n. Charüá most üadalának nagJr pillenaát élte.
Nem c§e#lt volna Rockefe]lerrel ! Nem 6, az egé§z vüg
minden kinc§éért se adta vo}na ezt a boldogító, úagasztos
élményi !

Az éktelen lármára megjelent az ajtóban néhány kí,
váncsi helybeü polgár. Pat Bol§on pár §zóva1 i§meíiett€
az előzményekei. A nézóközönség szenmellátható élve-
zettel é§ szakértó helyesléssel íigyelte a nagy fejkocogt&tó
olimpiá§zt . . ,

De hát semmüéle dicsóség sem tart örökké . . . Charüe
ka{a belefára,dt ez élő íejekkel való csinnadratiázásba.
Eanyag mozdulattal eleresztette a, két fickót, Kókacltan,'
!_ápogv;, jélig alélia,n, véres íejjel csutlott&k ö§sze a paüóD.- : Mo§f peüc visszük 8ket a ma,T§halhoz ! úgyis
minüg ,,kézzelíogható" bizonltékokért nyaíog ! No, ez
csak elég bizonlték lesz, Tanllkkal $llyo§bíiva !

Janósi szeme az alztaba tóvedt. A kiszórt üm-lom
közt {elöt]ött neki egy elha§znált vasrlti jegy. Megúézto I
Cbeyenneben váltotiák, egy nappal az emlékezete§ e§et

ulán. santa Fé-ig szólt. Újabb bizonlték. Elneve[Le ma,-

gát: Charlie iényleg üadalünnep€t iilhetett. Tökéletes j

költői igazság§zolgáltaiás : a gazok elvették bünteté§iüet,
az erény €lnyerie jutalmát ! IIurá !
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23 Jancsi dologhoz lát

Coe*"rr KEBLET
gagztotta.

biisz&esog é§ elégiitt§ég da-

297

._ - {ó eldjel ! Az elyeszettuek hitt jószág megkeriilt !nTzem, bogy a rancb dolga is bamarosan ÉtisziLr] !
, .& 9"Lk, Forddal igyeieztek Life]é a ranchre. darfebe§zá.rolt Dave bácsina1 és Jancoinak, mit vegzeti i]ai_denvi]lcben., A Jöldbirf ok_hivatatU"" iá"vr"g' ri"?"riiiíta DeJegyzett adatot, de abból az idóból] "iiÉi r".iiáimegvef,rc a.,,Repüó B''_t Euíter örök.JeiOi t"" "-táiál.úeny azonban Denr jelentFtt sernmit: a, hivatal neÁ
_oPl"l""J"á, birtokosokat áltáJáno§§ágba,n . o".i"r".taÖ
:1. belecye.zleij:_.a_ jogigényét, o"t "oyl"ant."iártar.,' alDe.T ec{. {écl időkbeü gazdáoak 

"."Pi" "" iuioii, ioJ
i"Tlyl1 bejJódjék. Dáve bácsi dúÉi,ll;;"';;;i;k;;i{
11fl_ir_:,biry bami§, bizooyáre ADaenon iigwea tooe]tcll.el valatu su§ku§t, 

- ,.az €, Totba,d! poliiúrrs,,_ a,t ""..z oregúf 
,neve_zie. Do bizonyítani balos lett volna, ."

*..ri_"í{!lffi -i:ö. it*l ;#sx:, &1;"#lallitúe, tra á dolgok ocláig fejlődnek, l.!y l"r"Je-rit^r".Űkell idézkedjriü, vagy hlit a'dniuk a marsba]nak. A lova-kai a koc§i högé_ kötöiték és la§sabban hajtottak. A lov'alel€inie igen ti,ltakozl,ak_a búzölgő, pu.fíogt a,"iJ' eiiÖ';;az@! me8n).ugodtak. Most vi§szafilé i"o"t jOr ieiin{



hogy áz új ilróisövény beíorduló oldaláu, a patak bal.
partján, nagy gerendakaput is emeltek; ezen ker€§ztiil
közlekedhettek Trollopék a város felé.

Pedrónak éppen c§ak balát§ágo§&n intettek, amint
a Locsi ejpöIögötl a L,unybója el6tt,

- Beszéltem a sberiffel is, - úondta Charlie Jancsi-
nak - clmondtam neki, mit fedeztél íel Sequerosban.
Nem kételkedeti, de {olyton azt hajtogatta, hogy Mexicó-
val nem bajlódik. Ha he\ri bizonltékot találu}, szánli:
hatunk rá. A fene ezekbe a kényelnes ,,Törvény Jáno-
sokba" !

,,John Law" - Dzsan Laa így osűolják nyu-
gaton a csendbiziosokat.

- Sebaj - biztatta Jaucsi. - Valahogy nekem i
az az érzéEeú7, hogy ,,a dróma a Yég]<ifejlé§e felé
leg". Ha eddig a magur& beretvált szakállára ilo
tunk és eredmén;ri értünk e1, ezentű §e kell segítség
Ieg{öljebb a nagy zárójelenethez hivuna shtiBztákai

- Az a vi§szakeiiilt pénz egészen íe]viütott, No mE
az is, hogy elTánthattam & két aka§ztófáyfuág nótáját

Végro a narshal i§ kénytelen volt
hogy ezutial,,bizonfitékokat" szolgáltatiun} !

- Ördög iudja, megelégedett-e volna en:ryivel,
nem találi& mep a körözólevelek közt annak a rosszknem találj& meg a körözóleveleL
civil fickónak a személylelrását.

- Ötszáz dol]ár tiszta haszon !

- Igen, eDnyi volt kitűzve a fejére, Shark
nek híjják, megTögzött hamiskártyás é§ tolvai, De
eltaít egy ideig, amíg az ügy végigjárja a hivotolog
Nem baj, moBt rrlár várhatok !

Elégedett vigyorral ütött & hasára, amelyen
pér:r,ze| bélel+,,,holdozha,tó bala" fesziilt.

- Jim §e fog többé c§űotd a szokásomért,
,,veráz§igémet" ráírom a bankó}ca !
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Jim jókedvű eüsmeréssel vefegette hátba
tö$ón-
a kis

_, -,f:,,é1, -.Uu,,ur' bjitem. bogy az egész fickó nem
:_ry,_Tl'_'_r1l 

! 
,No," 

njD 
,vag"yo\ aég tök{Ieteson meg.ve az eüenkezóról, de ÍÓgabbb"némi két"i' 

-Lá
:ni benneú .

Eanc,m a, szgn6. 1618zott, hogy szeretettel é8 büszke_
léregeti,zömök _p9r4i;at,""e megkeriitt pénz -_e§yr,íllny +oltá,r hiián az egeíz ehabú Úzeg

;9€*§, 
ho.ngulatba- Iing.tt" á r"ge"YlkJ. Ú;J'#;;;

hety,zetót is ró"saÜínúbb 
"lÍefr"tá"Ür" 

btták. ön_
* "]9:"" 

megnövekedott. A e'*"";"u", rtgylátszü,
úo§olyog !

érte otthon.
hogy Drake Dora lótogaiása

valóban. Amüor hazaértek s elnondák a

íottad D mit ér a ,,Kör D''-ranch ! Te -

im közbeszólt :

: 
'e.c.l 

ry€l4Bbe .,Árl Go)

j
, :]i

i]

,i

:

- Micsoda lány, öregem ! - lelLe§edett Jin,
- Caak igyázz, te me§zeló ! Bizonyosan már ki-

t]

Jim' ftrlén;e§kedve kaeago1,i,, de ki§sé zavartnak lÁt-
o "",PTjbl &lig é§zfevehetőon elpirult volna,,,
- Majd, átlovagolunk hozzájud. csak legyen rá
."].;l:!"t"tp kj Charüe_ Mirrdeneseá meg_ő:,!:q u öreg Drake felajÁrrlotta a támogatásái.

t€,r§a§ág az !

;,Ti'l}, -, jegye_zte meg Janc§i - rtgy érzem, hogyke 
_8, seg{tségii-ktröz folyamodlurrJ<.

'* Mór.pedig-nen toaŐ-, -i "t}"U"t tehetnénk !rd a boldogtalan jószágot a, LefliK mentén,? Most
.*::"]""*bj:P bóg §zomjábaD, mirrt reggel. Nem

ez így _sokáig, víz néIl,üi. Kéuwelenok le§zün}, ál,-
a 

,m.a,r_hát _& Quintin vöIgybe i



- Pasquallal csináltünk egy kis vfuíelíogó
ki i8 béleltúk ócska deszkával, amit a íélszer t
szedtünt ki. Igaz, hogy &mi Yizet e for!á§ egy
szolgáItet, az arulyi a úlar}ána}, mint egy o8epp
getbe, d,e mégis tdbb a EemminéL Máí van i8 íegy
víz a medencében,

- Nézd csak az egeí,'! - muiatott íöüelé Ch

- Úgy látszü, minthi esó késziitódnék. Erreíeló
ritko áoloc ilvenkoT ! ÁmbÁr ördög tudja, sokszor
nagy dOrOábObst visz véghez a_vüar, de vizet nem,

- Gondolod, hogy vüar lesz ? - kérdezto
lódve Jancsi.

- Űgt lézelt. Dave bácsi is emlegette, hogy
idóvrá,ltozáá ven a levegóben; olyan-kor rragyon
a háta.

- IIa esni talíl, az is szapodtja & vüüíkei,
töltheti a södjöt !

* I[a" ugyan esik, é§ ha elegeDd6 esik !

Jancsi észrevétleniil ebokte & váro§ban
holmit a kam.ában. I(önyörgó tekintettel néze,tt az
á láthatáTon lassan onelkedó §ötét fetlegekre. I{a
iönne ! Az siettethetné a tclvének kivitelét. . . Neú
'senkin"k arrót, mit forgat a íejében. NeE vo]t bizí
a süer íelól, Ea süerii], arrnál nagyobb lesz a meglel
Iíagában sziate imádkozott, hogy éjszakára álljon

Este rövíd idóle megint kieresztették s foglyot,
lelegőzzék egy kicsit. Iiui{ mogo.va képpel,.szó
nézeit maga eÚ. Nem tört, meg. nem voll, hajl8ndó bes!

Jim már nem i§ eró]tette. Bizott abban. hogy még

vihar.

felíedezést tehetnek Trollopék iize]neire
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akkor aztán majd meggondolja magát & íickó. M
tató volt, hogy Trollop, ha keres-to is_ az eltúnt
nem kere8to i"etot. Ánta" meglehet, hogyhe
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*Ei*1**_=l"§ü:1T#,-,-*

;§iq[T!":,il,ifr *-:l**tl§*lti,'::*m
,ryt,*,";m"l"tl"Y,t§*1{i{'*e""fff íf y:

iT**"**i*:+pt**ffi *t§*t:
*-T,pi:}=$i-f tTtí,qT,4t}i"i,",:l,i

*L-í:*,*,:tay,nl:j,:;.J;-f,*
!;i1:*r;**rlt"i,i.,i§i#tr"fi ,"ÉíHli##i

t#rt,^:"",*[:§*§:$xi#*,:Tl;l,:,fi f :ml,ga követLezné! t;-lai *","it"'f,ir'T.lt Tji
- Y:p13sie t Szívesen vállalom.

u"uiTá"J...;_Oi":19. Ti t" DegLéTeE!. hogy ha

iftü, #rif *,,"*,;:;?," 51§:.**jfl,§f
,*""sy*b,:§_,:5o1acolii".iüI"i"íu"f -li,Ti"]iiT,@..l__Yúlaro§, 

e§ő§ éjszakát, ."e* io"ril.i],' 
.i1?

,,ü^Yl§zex ma,gammal.

- §efror, nem"szabal tudaom, mire készül ?
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- Kö§zönörn, Pasqual !
Pasqual megnyergelte ]ovát és la§san ]éptotve a ianch

kö i], hozzálátott az ótszolgála,lhoz. Janc§i gyorsan fel_:
nyergelie az idegen bélyegzésú lova,t, mál ismerte,
hogy megbízható, jó hátasóllat. Nyeíegtari§znyába, Iekt6
a városban belzerzett holmit, egy villamos
zsebrevágoit, csár,kányt és ásót orósltett a nyeTegre, azián:

- óvato§an kihozta a kamrából a ilinamito§ dobozt..
Köriilnézett, de Pasqual nem volt {! közelben. A do
egy pokrócba c§avarto és fel§zállva maga elé yeit€
nyeregben. Yigyázatosan kell bánni a, ve§zealelme§
úaggal ! Ázzal lépésben eündult az arroyo íelé.

Meglehetó§en söiét éjszaka volt, meít az eslTe
ben előgomo§gó íeketé íelhók elrejtették a növekvó
§erlóját. Csak nagyritkán villant eló a
közül. Do valami igen halvány kis derengés vonta be
tájat, úgyhogy Jancsi legalább a terep tömör, sötét
máit és a cserjék, lák fekete íoltjait megkiilönbőzteth
La§Ban haladt fölíelé az aszó bevágóilott medrétlen. IIé
}róba villámlény cükózoii ót a leje fölött és
Dély, dübőTgő ilörgé§ mola,jlott az éjszakában. J
hálá§an nézett íel az ége. ÁnD&k is öfiilt, hogy legaláb
egyelóre még egyetlen c§öpp esó sem hullt le.

Végre elértó az arroyo lelsó végét. Elózó nap menet
jövet o\ran gondo§an, olyan ré§zlet€§en megíigyelte
a terepdaTabot, hogy e §ötétben i§ bütosan táj
Lóról szállva lerakta mind & magával hozott
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- Nem, Pasqual, kéíerl, bízze ráfi'|
szer hangsttlyozom: §enmi veszély nem f

- 
§zen más valamib€n töröm €i fejem, fia, sü€
Drti ? Na,gy tét íolog kockán, do veszte.ség nem érhei'
minl<et. Csak nveresés. ho minilen iól mesy ! iIet. Csak nyeTeség, ho minilen jól megy ! 

'l- Neú tudoú, úi lehet az, de hiszek a Seíornak.':]

még
et!
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::lí:ln }i§''ffi 1#lováL 
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!,1\!te7,"11.áp,"ű'á##","rfi u"Tí.T#'lj"rJ;
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ffiT,.:_#,i,i#ü,"TiT}l :iH:T"á i l#""Ti:
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í:1?.._ l:: 1,1' neb eze o t o"ea ezó 
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kó]ii # t""iiJ,i.-"Ti^"-'"Í
y1íi,l:*l"__"1o,:, elkészüt veliü. M*; ffiil;i;;; ;
,*1H,, j.f Tq:;*;éj"il_:]$3y9"iil"#JfrT:íi'"'":ifj1l l",1, gyur"""okar-. Megpróbátta részl"te"en' oiis-ro'-luFznr emlékezelébe, hogyan áolgoztak 

", erteát,.á.]_
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kor ütegállá,sa, ré§zéTe a déltifoü hegyek közl, telet robban_ ,

tottak a §ziklókba. Mint íiatal szikaszparancsnok, ellen,
6riztc az árkászok mun}áját é§ szokásá szerint mindent
éIdeklődéssel me#igyelt. Most aztán alka.lmazta az akkor
t&pesztalta,kat. Bizonyára nem voló egéozen szakszer,ú,
amiü végzctt. de bízott benne, hogy lesi íoganatja. Eüe"
lyezte & din&mil,ruda}.at, rájrú, eiósitette a" gyuiacsokat,
mindegyikre jó erósen és góndos Lörültekiniásssl föLze-

ket.pedig fölhrlzta arra a tótőIe, ahol a lo;át kikötöite.
A sifu vézetgkpárt egybekapcsolia - ennek a rnikOntjJt.
a tábori telelon révén tonuita meg annakidején - és "az

ö§§zcs lezelé},eket egye§íl,ó huzaliórt felvorrtal,ta
val oda, a,ho] a lová,t hagytu.

Mo§t már néhányszor olyan er6s dördüés rÁzto
a_ levegót, mintha, egé§z ág$tsüteg szalvéja lett
Néhány csöpp esó is hrrllt i'kezérj Nagyszerú t -dolta ma,gában Jancsi és szíye §zinte uáált izgalrná
A huzalból még futotia, eloldotta hát b;át és áég
szebb vezetto Jöüelé a hegyháton, Ámüor aztán eÉgen
n_ek jtáte a iávolsÁgot, tóvát ismét jó erősennek lteite c, iavolságot, lovát i§mét jó Prősen megkötö
Neki]átott a zseblámpaelemek összeszereléséhez,-üqye
egymásután 

_kapcsolta rövid huzalda,robokkal vabmJrinyi
hogy _egyesíisék ára,merejúket. De a battériacsopoioi
egyelóre csak az egyik hosszlí vezeték§záJ]el kötötteA urásü,huzal végét jól letisztogetta: ezzel íogsa az
átanol zó"rli, ha, itt lesz a,z ideje.

Leűlt a lova melló és cigareitát c§avarva, rágJ.ujtott"
Vártü, hogy a, vüar eróre kapijon, Nem kelleti soki-várnia.

rclte a, szigete,li vezetékpáok leti§ztogg,tott drótvégeit.
Áztán sorra,jól betömto e lyu}akat, a kiágazó vezeúke-

A cseppek mind súTűbben oi etrúbben kopogtak &
ján. F€lhrtzta e§óköpönyegét. Dgyszerre eróJienyű
hasított á! az égen ée szinte nyimban rá hauimas
dülé§ dübörgött végig a tájon. Ez máT jgen !
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|,L 24 Veszélyes kémsze

Jou- n pATAKvöLGy ToLöTT, a
ban nagy kövek és rneredező szirtek kö_zt leszóllt é_e

gonddaiLOtOtte lovát az egyik sltlyos kókolonchoz,

iáí u ny"."g""u.*u akasztotta. Azlán elószedie€ D

iu.iurníetOT a városban veit gumiralpú cipót, Ezi h

fel csiima helyett. Esőlröpenyét ráborította a lóra,
ujíbs,n indult Üfelé a lejtón. Nem bánta,_ ha
aiit. e szet ugyan húvös volt, de az ej:llP "gy9l
nem vált hidelgé. És kúlönben §err] iiiróílött mo§t
i€lentéktelen dolossal !' Oouto"un, lábíval tapogatódzve bsladt előíe.
a mcreilek, sziklá,B oldalon; kihaszuálvo az óriási kőbör
takarását. Gumitalpú lábbeüjében nesztelenii1 lépdelt,
a fokozódó fergeteg'zajs egyé6ként i§ jótékonyan elny(
mozgásának Úl1dón ne""éi. A Jóisien_kiildte ezt az i
Mináen t,ekinteiben segitségére szolgált.

Elérte a paral,völgyet és a víz szólét, níegó,Ilt, és

satódzott. Semmi moóóanás, c§ak a patak hBrsogol,t,
Esó vert és a §zél ztrgott. to-L,ább a vi-tlámlri,stól L,el

tartania. A víz szélén törpe c§eríé§ §ötétlett, ez elá h
doít é§ az ágak atait a völgy felé le§ett. Taláú t{l.p(
heveThetett átt, kö"b"r, hÁiómszor is villámlott, ilörgö
Ekkor egyszerre kis íénypont vi]lan-t_ íel_ §zer_nközt,

patak túÍJó partján emeliódó hegyoldal fekete
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pislákolt, el,elhalványoilott, megint íelcsillant,
kialudt. Gyufa volt, valaki nllván cigarettára

jtott odaát. Janc§i sejtette, hogy T}ollop vo}amelyik
p'emo húzódott be ott egy előrehajló szikla véilelrnébe
esó elől, Nagyon lassan, a bokrok és kövek íedezékét

kúszott tovább, lelelé & patak mentén.
má§zhaioit igy, amikor a túJsó parton sötétló
köziil néhány négyszögletes fénfoltot pillentott

,-A ,,Repüló B" ranchbáza ! Ott va}alj ébren van,
ablakok világítanak ki az éjszakába.

KiváIt egy viüámlást, § aüghogy külín$ a kékesr§Yar! !5J

i íény, belegázolt, a paiakba. Itt lák á[tak mind a_ ké-t

.]paTton, 8 a lák tövei &özt alacso4 iés sötétlett. csalrrton, 8 a lák toYel kozt alac§ony c§eqes §o!euel,!. U§ar<

o e1 a másü paítot, mielótt újból villámlik ! Már egé-

szen közel jutot1 a parthoz, amüor felvillant a ciktázó
fény. Abban a §zempillantá§ban belehasalt a vízbe g alá-

A patakpart különben is árnyékba borult, a fák
ia, itt a medeT löló hajoli.' Yizesen má§zott ki a parii bokrok aIá és elhevert.

Yáít, míg a, víz nagyj6bó1 lecsurog róla, Revolveréból ki-
: úzta, kiiltjta a vtzéi, lztan megkózdto a lassr1 előnyomu-
lá§t. Jó haíminc-negyven mételrel a tanyaház fölött kelt

: ái a patakon és a,zon igyekezett, hogy a íák, bokrok taka-
Tá§á' fetha,§zná,lva elérje a ház mögött emelkedó domb

. atjót, aúüet elég §íIú;BeTjés Bötét fóltja lát§zott borítani.
Tudta, hogy ez a logveszedelmesebb rész, ilyen közel a
h.ízhoz kerisztiiljutni a táguló völg},torkon. Nagyon óva,
to§an hala,di. A]rol nem volt bokor, hanem szélesobb nyilt

' ierepen kellett átke]rrio, elóbb egy fa vagy cs9rje tövében

-ngoá.t egy villámlást, aztán a rákövetkező söiétségben
surrant a 

-iegközelebbi takarásig. Torka némileg össze-
szorult, a szííe is gyorsabban dobogott a rendesnél, de
a váüalkozás izgalma elrryomta aggodalmait, Jancsi soha,
scm kérkedett Í,zz^1, hogy,,nem i"'-".i e íélelmel". Étes,
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kisütöit. Nem lótott sok&t, de anrryii kivehetett, hogy
, tágas helyiBég va,n odabeut és - ember ember

tá,n szorong a he\riségben. A menrryezetról alácsüggó
lagy petróleumlámpa világította meg e §zobát é§ a, b€Dn-

Nem vo]t valami erőe Yilágítá8, de Jancsi 8őtét.
éghez szokott §zemében szint€ pa,za,r iénJmek tetszett,
obban megnézte az alakokat. Fuícsa,, §zedett-vedett hÁ,r-

:saság volt. Es mindelJéle Tuhába,n, Többnyiie egyszerú,
§6t kopotta§ polgáíi öltözetet viseltek, s Ja,ncsi észre-
vett€, hogy az egy-egy csoportba veródött emberek nagy-
jából hasodítanak is, mÁr ami a úegjele é§ii.k álta,láno§

ieuegét illeti. A_kadt köztiü egészen rende§en öltözött
lolgári foútájú ember is több. Ilanem az eg;rü sarokban
rostokoló társaság ugyancsak meg]epte : íéhei§rnerhetet-
leuül Llnaia.L vagy jopóniak lehettek, Jancsi nem tudt&

t a két ía,jtót megkiilönböztetni eg},úástól, ahogy álta,_
csak azok ismeri.k fel könnyen, me§ik a kínai és

ü & japÁni, akik gyakran érintkeznek velük. Az ilye-
llek szemében & két íajte jellege leltúnően eltéró. Elég az

Ja,nc8i é§zrevett annyit, hogy keletáz§i&iek. Néme-
másodrendü, olcsó európai szabású ruhát üselt, de

.nagytésztü röviil vászonujjasban, bő bugyogóféle nad-
tágba,n é8 va§tag nemeztalprl lábbelitlen volt. Mi a csodót
keTe§hettek kínaiak vagy japániak a ,,Repiiló B" tanyá-
jrá,ll ? Es a többi, szintén nyilvánva,lóan nem nyuga,ti,
vagy eg-yáIt&lán nem amerikai ligura ?

. Ja,rrcsi megvakart& a íii]e tövót, Fel volt adva a
llecko ! Talán mun}á8c8a,pat ? Amefikában helyenként

a lriseen bevándorolt, tapasztalatlan idegene-
Let, a,kik még ,,zölilek" s ezéIt novot§éges díjazásért
bajlandók dolgozni. Megesik néme\rkor, iogy az igy
ö§§zeverbuvá t tár§a,ságot kírrréIetlenü kiha§zDálják, ki-
zs§,kmányolják, abban bízva, hogy a ájékozatlan, sok-

,, szor még angolul sem tudó boldogtalanok ú8ysem tudn&k

303

íi:



[l-i,,",?#í}"},._?ú:_tÉil_;i:"i*üxö:í,iii:tt"i
i]:ül"Tfu ,xt,x'dfi 

,*ixií;*í ji*iq.:#i

s;1;":$#;;**ffi::r$:,a"liT"';'í"H#i":h;f, il
;nT: :.!"Jff *,:,,,;,,i§":ii:§",fl§.í"iíii t#
:':p.ll:,k;"* jfi ifli;'."J"';Yff ;i"ff :'"rlH'í*

ihíi?**.--rlx;:i:,íí:;it{n*tTJrát*,
:er"._nadoná8zott a Trollop,lágénv olra eiótt. r" 

"a.e""Íi;:#'iT:iTíeti'i#]o"ri" ú**t,r,oá"iti" .lliö
::;::'itl,:_"_i.":",!"31i'h*liít',"oilT j:i:ii:":,:e§o ]§_íD. rn lba gyeDgült vol_rra. -A" becsu_kott 

" 
lÜ r.á, ii 

"'r".i1i:: "ui:r,*. 
bírt,megballani. t."alU nruj"iiei a, ,"iiil.naz tele aulr&nt. Iláthe ott több szí

ip;t*llüt,#ált*§rt*,ffi
:,:#"" *ift: i'f " 

j;'#ll rxru"lr*- t *," ::T,*e|eim tenJ.pászfa,etódötl, a,"i.;.a,. r"ti.*rit.rllii

*,á;r*i-áfi**-fffi
304



h€ va,lalri ái telÁl menni a közelben, úegláthatja. Janc§i
lto§ü azt klvánta. bár zuhogna megint eiósebben az eső.
De már c§ak §zerr]ezetí. Á vüar miotha elyoDulóba,n lett
volna. Még csak az kelJene. hogy ]<isü§sön a Hold! Akkor
iga,zán kelepcóbe kerii], , ,

El§zántan az ablak me]lé §ette!&edett és a szélén
bepilleútott. IIárman voltok odabenn é§ Janesi elsó pil-
la,niá§ra, íöüsmerie óket. Áz íróa,§ztalnál Trollop terpe8z_

. kedett hátradólve székében, Mellette Pagosa Red támasz-
kodott a íalhoz, Trolloppal szemben pedig eg,y széken -Don B,amon iilt.

Jancsi az ablak széléhez nyomta íiiiét, de nem hal]oit
8emmit. Peüg mit Dem adott volna éIte ! A szél sem zú-
gott már eró§en, Szerencsére, meú ha, nem iil el, hamaro-

, §an tova,kelgette volrla & felhóket, Így abban bízhatott,
hogy a Eolil még jóideig nem §üt ki.

Ámint lopva i§mét beleskel6dött, lYollop lölállt é§
az ablak íelé jrldult. Jancsilak torkába, ugiott a szíve.
Gyorsan odébb hlízódott, a ía1 mellett, a sőtétbe. Egy
pillanat mulva Tecsegó ne§z hallatszott, alDint T}ollop
íelhtúta a, ablakkeretet. Es mindjárt rá a szavát is
hellotta:

- Átkozottu] fülle<lt a tevegó idebenrr. úgy lÁtszik,
elült a ciJr& idó ! Eú, ile jó íTi§s oilakiirrn l

Ila,ngja távolodott, amint Yi§Bzam€nt a helyére.
Nyitva hagyta, az ablakot ! Jancsi hálát rebegett magá-
ban. IIa valahol olva§sa, ezt a histoíiát, valószinútlen ki,
ialálásnak taítoitá volna, az rlyen szerencsés íordulatot !
De hÁla rsftnrrek, a való§ágbaú i§ történnek hasonló várat-
lau, íurcsa esetek. Á beszédhang gyengébben hallat§zoit,
de Jancsi merészen közelebb bújt az ablak §zéléhez és
nagyjából éúhotóen követhett€ a bennlévók §zavait, Don
Raúon Bzólalt meg, angolul beszélt:

- Mondom, Ilrollop, nem szeTetern ezeket a dolgokat,
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&mjk mo§t legrrtóbb_ tórtentek. Az az áütólogos
tudós, eeg e _mexicói kfuér6je, mint ,rro 

""ggui1:i T""t iovább aTT&feió, am€rre elindult. Nagy
viylakanryr9d_t_a! és nyóna,ü a karám_vötg;i
& Sárga_patak felé.vezetiek. Eo *uga, iu u"t fiÓ"ájr"'
tegnep este óta eltúnt az egyik embire, aki éppen á
és a §árga-pala_k ósszeíoÚáea üíján volt ÓÁoorler"

- Iggll._örddg jlg.ye-az egéaiet'! tr ojomet teizem
hogy cz ,.X Lusta-E""iickóiD;k a kpze van a dolos
Ámióta heálütott&k, minden feüavarodott !

- Ilár volt elzárni a vizet elöliü ! Ezzel csakjobb&n elkesedtette óket. El§zánt emberek azok.
azún ók is Lenyérl,öré§re akarjáü vinai e dolgot !

_,, ,,,v:_ &z egy€i,len módja, hogy elkergessem
Víz nélkiil nem--boldogulhatnak, r;Íí""dri ;-ma"háj
vagy §ebtében tttl kel;dniu_k a j1szágou D" "; k;uÉ
|"_1l"r."*, .:,:l sem. Áz_ 1 _hiszd, 4] reti au h;ry -h;Ú_
zetüL tartha,tatlan, beadják a dereL,ulat és
tólük & területet.

- Ncm vagyol, olyao bizonvos e íelől. A oasa
su]< úást.bizonyít ! Nem akarom bevárni, migt
fejtetóre áll ! . Bonyoütsu.k le a közö§ váltalkozá;ün]rei
tegyünk pontot. Elegel kelestünk. Nincs értelme továb
is kockáztatni. Rinebard is erélyesen o Dlellett van, h,
vessünk véget az egésznek

Pagosa Red rekedt hangj& közbeszólt:
Áz o Rinehard csaL b;jt c§inál ! Nem tart vel- ,Az a Jílnen&Td c§a,k ba]t c§lnál ! Nem t&Tt velÜnlA mu.ltkor is azokrrak a fickóÜak a, pírtjáre átlt ! Job

lenno tűadni ra,jte !

sen negbízhat.
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- Hagyja békón Rinehardot ! - mordrrlt rá erélve,
een Don R_amon. *_ ],ehet, hogy neú cimborázik magik;
kal, de mellettem hűségesen kiiáú. És jalesi} iudrri,
van az ember me ett valaki, egy íéríi, akiben töt



- Bennem t&lán nom bízhat meg ? - kérilezte éle-

Trollop.-] rt"t u""at va,n szó. I§métlee: a,zt a c§oportot,

; kikötóból holnap kell beérkeznie Sequerosba,

{tr"arutiű iÁ pont', Nem c§inálom tovább a

- Fázik a lába ?

- Ugy6"io- a'nyelvére, Trcllop ! Don Bamon de

nerll tú. el Bértó szót !: &Jt. 
";em iogi-k O"u""o".,r,i r ! .]{é.zle, Do1

""* 
p""*"t.-an t. Talán nem volt ió üzlet, amit

,eltem é§ meq§zervezteú ?']"e,mi 
a Li"'s"ete"L és meg§zeTvezé§t illeti, az.inkább

e"a"""o"- -t"" volt, MagátóI'aligh& telnék ki ilyen jó

ötlet !

- Ne vitatkozzunk. Az egész akció mégis az én ke,

zembon íut ösgze. Ön minden 6ecsempészeti beváldorlón
meqkere§ett íejelléDt Degyven douárt ! Eddig legalebb
tízúer dotlár ütőLrc & maTkát !'-*- Ü""r"rtr."" maga minden becseurpészett alak
után hatv;n dollárt vágótt zsebre !"* '- Ügl;r, ugyan l" Elvegíe ón vállatog a_srlJyosabb

kockázatoi"! ön-csak kjviszi az enbeleket Mexicóból,

"u-J"t 
oirat ""--i laj nen órheti. De én,_ amikor bevÁn-

ÍJikai """-pau""t 
az Egyesiilt Á,llamokba, aLkor a

.rO"""an; ti;"ie"yt szeged-meg I Tudja, hogy ez mit
jelent !i Az, hogy melles]eg egy kjs. marha,-szállltBss&I rs

i"r"r-il"xrá. -i"oli oor,"t Í" eióget bozott, a konyhára -
""i-Jag* 

*irery"eg az emberóempés*]l* }í!::t l^1
#"l"i",aa"á.r- t, 'ugy*n 

"á. tudrrak bizonyidni, leg,

rai"tU-'a, Á"*"i 
"t 

i"irret eÉb. meg a b joú és ]eg,

rosezabb eeetóen is pár éwil T.ri""láT] _?:^_-^:,::*il. .', ; más ! O[i az ünió törvényének egé§z Bzjgora

cs-ipno le rám - peT§ze, csak ba kiderüne & dolog,
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dorlókat a teherautóin, ahov6 szokta, aztán leszárnolunk,
. kifüeti nekem az utolsó jára,nilóságokat és vége. Akír ne
i§ ilmerjük egymást többé. § oz ielmészetesen a jószág_
8záJlltmányokra, is vonatkozik.

- Fel a,karja robbanta,rri a,z üzletiin_ket ?
, ___ - Eszeljen ki móst az ügyvéd oimborájóval ! Do

Trollop hangja anlúe sziazegett z

- Don Ramoo, ha el akar válrri t6lünk, aL}or esv_
úttáJ - lelejt§en is el beDniilket ! De végleg ám l "

- Eogy érti ?

- úgy. bogy ön - Degyon eoká,í, l,ud !
Doú B,&mon hangja rigy c§atta,nt föl, mint &z o§tol-

c§apá,§ :

nélkii]em.

zon magára, ! Utoljá,ra figyelmeztetem.

_ Eaüa, Trollop, c§&k n€m a,zt akalja mondani,
hogy beeúgóna!, árulónak va,gy fecsegdnek drt ? Vigyóz_

- Ne fortyanjon í;1 ttgy, Don Ramon ! Világért
8e gyanúsítoo. De. . . a hasorrló ügyekben minüg kényel_
m_etlen &z & tudai, hogy o volt ,,Űeitárs'' k ép;it a iég-
b6l és már nem azono§ak a,z érdekek. . . -

' Ha,llatszott, &mint Don Bamon hótrateszitj a a Bzékel,
és íölkel,

- Elég voli ! Nincs több mondanivalóm. ldl'oo .|
lépések, ajtónyitás belJgzol+4 a,zí,6n az ajtó bec§a,pó-
..Jancsi a söiét íalhoz tápadt, ávolabb az ablakiól.

a hóz móglil lovaí a,bk §ötét á,rnyképe jeleút
m€ é8 átvágv& a h6,z e a pata,k közti nyiti teisegen, a
aequerosi ősvény felé haladt.

Róvid sziinet után a szobóban halkabb hangon meg-
szóla,lt TYollop :

__ - Pagose, azt hiszem, a holnaputáni elszámolá,st
elkeriilhetn6k - . -

- Eogy érti, Mr. Ibollop ?

aúhy: Ja!..t lyEésbé !!41I (2o) 309
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- Úgy, hogy ha akkor eót Dem
számolni . . .

- Aná !

- No, csaLhogy már fog az og.ya,

- Rileiarddal együtt ?

; Nj*;3i":a. 
.M3gának rigls a begyében van azfickó, És ltinehard t8uu",it efiir. óoi"T,u-orre"t,

ug}€n Djr.n akadályozná rDeg a... Liküszöbölé§ét,- Blzza, rárn. lr4r. Trollop. Men_oyi lesz ?

;^Sll_k u" O*Tq1et.a ier", _a-ií itleo módon meg_takaűtok, ha nem ,kill 
"b"a-áÚ- ooo

- oké.

szaka folyamán,

lelne kbd,

^_,,,; |isr"li.n most..Folnap estp még befut egy ember_

:::lliuiy, §"9i:"o§ból. .Hollapután 
-estefelé'az 

egészl,ársaságot továib§zá ütjul. ttti"O rr ti."-'-t"i"r"Íiá
"b:"1|]'i1,_b: 

keü, kétszór_háromszor forduJhatnak az éj.

- Hová yig}.iü óket ?

- ljcuróbb Bisbeenél rslíüík le a, csbhét ?
- Uhüm.

,,l.nj9"i sokkel iöbbe8 lesznek. cÁoportonü.ént té.gyc,k.,lrr óket, egy rés_zt tátolabb a vasúttánal melleti,, a
1ö.b!jt még oiőszebb, tet.ta"á. ;;;;;;ffi: l1tÜi";Uj_Mexico álJs,tn rerii]etéo, ne ArizonáÉan.
,_.___l N:c,y"" békéllenk;dnek a íickók. Követelódznek,
:a]^oji_o9nak,,.mindegz.ik a_ mago nyelvén karattyo|, oszóvólóik pedig azt*mond;a k.' hogi*;;"p#;"Ük;
rn_ em ]re,nyelme§ §záütást, jó ellítá§t igért"k nekü, amiko'letrzették a őjat. de aztán gyalog bJjszolták át óLet ói-azaka.a patakmederben, Dco§lékot kapnak enni. aszonpváÚ.mFg hogy durván bániak veltik. §e vége. se hosű epanaszoknak !

"^.,_:ll"ldPp -fu, nem kell kímélrri a rryavalyásoLat !§zalonvagni. a,ki vartyog ! l\lennykő üssön a sok- 
"ongyos
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be, dzsepbe, bohunkba, dégóba l Mind.en vágyü az
hogy bejuthassonak az Egye§iiit ÁIlamokba. útlevél,
i engeilély nélkül ! No, most bennvarrnak. Öriilje-

hogy egyálta,lán .élnek. Menjenek panaszra, ha tet_
! A}kor elóbb lecsu}ják, aztán kiioloncolják óket.

a, pénziik i§ odaveszett ! Miudíg mondtam, ez a legsí-
;bb, legbizto§abb üzlet. Jobb, mint a marholopás és jövo-

b is ! Örclöge van Andersorrnak, hogy kieszelte.

- ígaz, Mr. I}ollop, Crag bonajá,rt a vá,To§ba,n és
hallotta, Logy az a Dugan fickó bement Haydonvillebe,
ütánejámi a birtokhatár ügyének.

- :\nnak utánajárhat, míg töYig neú kopiL a kuíta
l lába ! Árrderson intezte a dolgot, jól megcsinálta. A nyil-
yániaúó hivatal vozetőjével egyútt. Keriilt valamibe, ile
megérte. Minden hájjal megkent ttck6 ez az ÁndeT§on,
Kíváncsi vagyok, mit szól, ha megtudja, hogy Don Ramon
íelnonilott !

Janc§i eleget hallott, Nem várt tovább. Épperr elég
időt töltött az ellen§ége§ tábor kellós közepén. Percet sem
kockáztathatott. Ugyanazon az úton, ame\riken odáig
§urrant, elkezdte az óvaío§ visszavonulóst. A ,,vadrryu-
gati" rémregényekben ilyenkor elengedhetetlen, hogy e
hóst az utolsó pillanatban tettenéljék és lefii,leljék. . ,

De a valóság sok}al baráiságo§abb volt. Jancsinek sikeriilt
baj nélkii1 wisszajutnia a patok jobbpartjóra. I{eglepetve
vette észle, hogy a üz megc8a,ppant a, rnedelben ! Meg-
dobbant a §zíve, Sikeriilt ?

Kúszva, óvatosan kapaszkodoti fel a hegyMt szitlái
közt éo végül lihegve, kaümpáló ezíYvel elérie ]ovát.

Hirtelen zápor zlíilult ekkor elá. A vüaí utol§ó
íelvonása volt, Jancsi örömmel üilvözölte, hiszen a súrú
eső elmossa, ha óvato§§ágának ellenére is nyomokai ha_

: gyott volna e ,,Repiitő B'. környékén, Bár megnyugtatta
az is, hogy &z ö§vénJrt oilaát bizonyára ö§§zevissza ta-
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8zedott_vedott,
lÁbbeüjei. N}eregbesJfii, ;rúil.

:láUt. A r;hók i""fr"U-"'""ÜJ"rt"r.
F,!ii"ei;i"J-;[j;*f "ffi ;"i?ii'-#;"1";,.'TtíJ;
!:1|^:_cl, 

f"g,] volt ez v ágósabb o í.t"i" "áiliiÖŐ]Í"á#'T"ó,Tiffi H'flHT:YH,]:ereszkedést i mere,

, Yiátságos harsogás 
-ütőtí,e""mog a íiilét, amint a

li:{*i!:l,rj],".'cljlt!he" 4o""tei"tr. t"g"tá,t"egai*iaug Dui máf Eagával. végre leérl a hegyol"dal tövé-bo...
.., nz _"ggko, qaifuz a.szóüölgy m,edrébii austmoó. hi;--

?,2,!!:::!ort Dó9lalnft !_ Á habo.k a bomályon ai ii .,ii".
f::^::_:"loc"i q:*ngtek.Jancsi szemébe. LÓoa horkanioa,
lJ::ez,ve, 

engedeít a, térdnyomá§nak es a sarkantnhak_

i:"""í:'Jo:oil-,l'o1r,,T":íj,"; jrt5ii3iJ.;,oi",1H*:
8zuletel,t patakban,

_^._.e:::i felujjongott. J§üárt a k!íjet az égre és köszö-
"T*, ._.:"1::.t ,l8tennek,. Á na,gy terv u'ikoilt t A"

*S"';T tH#r3j"ft["t,l-;11,Tifr,s;,
:l

,.1

j
.1-l

§
tl
:i



25 Tiszlul a helyzet

A r<onorenver, ekő szii}kiileto titokzatos, sej-
telmes megvilágitásba vonta a tÁjat, mire Ja,ncsi az új
paiakmeilerben leért a kiszélesüló völgyágba. Kikaptetott
e Yízból és íághatva +,etta meg o hátralévó utat, Közben
a kékes hajnalderengés fohól fokTa á,tadta hüét annak
a tiszább, élesebb wilágosságaak, amoly a Nap keltét

. megelózi. Jancsi végiglLézett az elébetáruló yőlgyön. Az új
: pa,tak lenn a katlanban szélesebbre teriili és kisebb-nagyobb
.kanyaruleiokka,l §ieteit & Sálga-patak régi ágya ielé.
Még nem vájt ki magának végleges medret; egyelóre csak
a völgy legmélyebb fenekén - ázon a, büonyo§ sávon,
amelyet a,zelőtt a súrűbb és üdébben zötileló iú jelzett -kere8te útját, Lejjebb, köfiilbeliil a alomb§aTLs,ntyú végé_
vel szenben, Jancsi jól láthaita, a, joszágot: mohón, bol_
dogan élvezték a két napja nélkiiltüött vizet, térdig álliak
az lij pata.kb&n és újra meg rljra beledugták orTu}át az
áldott folyaitóLba. Jancsi szívét melegség áIasztotta el,
oébren felsóhajtott. Nem a süerokozta kevély elégültség
volt ez, hanem az a jóleső &zéqlrcgy nsgy, kornoly §zol-
gála,tot tehetett balátainak é§ úinilrryájuk közös úgyének.

Mire a ranch_házhoz közeledett,-széles, boldog mosol-
, lyal fordultak leléje pa,jtá§ai. ]l{ár minil künn voltak a ház
elótt, a csodamódra §ziiletett úi vlzío§ást bá,mulüík,
mutogatták egJrmásnak.
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, - Heüó, öreg fiú ! Már aggódturü, bogy mi vanYeled !

- Mondd, Yrrnchie - íoíd!]t hozzá Lomolvan Jim- mit t-|]1§z erről a dologról itú ? - i;; pJilffiriial
:9'.t, - y:" fejeeet t€"szeE rá, bogy van vatami }ö-zód bozzá, !

*jiT:]i9g az egélz^- lelelte szerényen, mókáeni,":*T"]"i_l::tlY"űi?r*eri",."j'ö:;'i:bfitr;
.Mózest ját§zoitam.Í !

- Hogy érted ? Vagy azt a na,8y§zakállú Móze§lgondolod, aki .

- Áti vizel, fala§ztoíí, a sziklából !

,",*J,.;f."l"r* akarod mooda"ni, hogy ezt a patakol,

xalÍfl,r"""gx","T-"",:"xT#ffi 
*fi:ff 

"y,,J{ffi l;
A legények körüvetiék, íassatták I

. _ - l?, ne tréfálj veliink. öre; íiú ! Be§zélj é§ mag"ya_razd meg ezt & c§odát-

gg§p"mT;*fr l#n:"rs"x'lfu i$ii:íxszemügyre. vetto és még inl,ább ;"r;;;;;Ö;;i"i;[levé§ének helytálló voltáTói.

^- 
Most, átalakulok Dr. Meier német fddrajzl,udó§sá !

* #,.fiör "l;[:f-:l, ;"*r"t *l"i::í*l:la,z arToyón. Lereszt ül íoJyt ló a C"araJ._"'t ffi". e"ilr1.01

iá+jlE§Éil,*. !T".""#.j;,', 
j;f nl,?: 9,}1xi*

:ozDe,n 
egy íadarabbal kezdetleges ta"tepoarutot 

"ul"-o
a.porba.. - . 

Látjátok ? A Fresc8nak,;lÍ;;kl"";;il.éi:
uzo, ez abban a, szur:dokban csoraogalt, ;?"Ü;.;J;



, íelsó vége íeül lejt a Fresco betorkolása felé. Dz a mellé,k_
patak a I'resgo aizét gyaíapltolte, de csak rövid ér volt.E11"1 1i idók íolyaíán i.i"a;o'ltr" b"^éilt"tt";;i.
grlt js tetlq;jee esrro inkrá bb hátravd,gódot;. Végül -igcn hooszti idő ábtt"persze _ ae*" "ril' p""Li, ?i.r ,
§árgé_pa,tak fels6 sza,Lasza eüordult és a ii arro}ónkonát folytatt& títját. Riz_onyára, íöldrengés oto"t"] nágY
ez€rr a ponton & terepala,krrlásban hiTtelen változás áJ]t bŐ.
A.Frescónak említeti mellékpatakja, ilyen módoD - föld-
rajzi,szakkifejezéssel élve - 

-,,lefelezd.' 
a Sárga_pat&ko!,

enaek íelsó §zakaszát elhóűtotti. ettar roÓ"', r.l"á
SáTga-patak oz t,gyLori kjs mellékpatak völgy3n keresztül
folyt&ita úiját és nagyobb vízttimegévei" szélesebbre,
Te|r",U9te vójva, a, völgyeL, a Frescói a mago mcüék-
vüévé fol,ozta le. ő maga pedig a .,Repiiló S.'' vőtgyagan
át vágtatott a Csöndes_vöigybe, A regl meder kis"iariat
é§ azontrl] csa,k az e§ővizet vezette lefeló, Így keletkezetl,
a pu§zta a§zóJölgy. Ériiték !
. - Eíi a,_ fetc, - jegyezto mog Charlie - de az a fő,
hogy tp_órted ! Azért úoégis csak csoda volt az egész i

, -. _ 
Iogd be az eperajkádat ! -szóltráJim. -Éoly-ta§d, Yunchie, ne töíődj ezzel a vakarccsa,l. Egy év alait

se tudrrál világosságot csöpögtetni o koponyUiába.- Te talán érted ? -lorduli íelije 'kételkedve 
a

zömök íickó.
_ _ -_ Dereng elóitem a dolog. Folylasd, YuDchie. Eal-
latlaDul &dekes, amit be§zél6z-!

. - Nos, amikor mindezt megáüapítottam, e§zembe-
öllött a goódolat, nem bitorol}ainám_e kjssé az iatenek
§zerepét ? PIóba, §zeTenc§e ! Ámikor az odúban meg-
találtuk azt a űna@itot, szirte l§t€n ujját, láttam ebbei.
Kész volt a tefvem, csak e Liyitel voii halra..Es a jó-
szerenese.továbbra is kezemre ját§zolt. A vihar. a menny-
döIge8 elleplezhetto & robbanós zaját. trláskiiiönben azt
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i
e §zömyú dördiilést s ,,Repiiló B'' tsnyájáu is meg_hallották yolns,.

- S_zóval robbantással vitted véghez a csodát ?
_ _- Úgy van. A part két oldalÁn áeredel,en emelkedó

sziklafalat könnyű lolt úgy lcdönteni, hocy eltorlsszolis
lel'elé a pat*knedíet. Az a,rroyo felsó peróiében se voit
nPbez DJrijá§t.robbaDtani. Nem nagy e§et. Éppen csck egy
ltlcslt atralzolt&m a moxicói határvidék iérl,épéL. Ennl
az egész |,

- Ennl az egé§z ! Iliszon te csakugyan varázsló
vagy ! Megmentetted az ,,X Lusta H''-fj Keresztiil_
hriztad Trollop egéaz azá,mltáaát I

- De nézd cgak ! Ili§zen Yunchio csuronrrlz !
Tetőtól talpig ! Fac§a,rni lehetno ! Siess, gyero befelé,
ö|tözzél át. Azorrrral lesz íorró íeketekáyé ! -'
_ _ Charüe elóreszaladt a házba, hogy reggeliaészítéshez
lásson.

- Ellyo, e c§oale egé§zen leloglalta figyelmemet -begetődzött Jim. - Eszro so vettem. úilven áJlanot_mentegetődzött Jim. - 8o vettem, milyen á,llapot_

nem teit többet, úint amemyit régebbeD nem egy ,,ho§§zú

ban vagy ! Ez mirrd a robbantá§§al járt ? '
- Várjatok csak ! Van még raktóron m6s,,csodám'.

i§ ! De l§ten látjo lelkemel. most igazón lóg m,ár a nyel-
vem egy kis forró feketekávéert !

Rövidesen reggelinél ütek, Jancsi Lözben ledobólta
átázott_ holmiját, megii§ztálkodott és száraz ruhába bújt.
_ A hárorn legéoy tátott §zájja,l hallgatta Jancsi szavait.
Egyszen,e világossá vált elótr,iü ai odáig értbetetlen,
titokzato§ helyzct. Most már megértették, Űit J'elcot"ttek
a,ZOk a, Iurc§a, gyalogos lábnyoúok odaferrn j sequerosi
ösvényen, amelyeket Jim fedezett fel ! Mesértették Don
Ramon szerepét és az egé§z körmönjont.,-vállaüozást'',
ame\mek T}ollop voló a 

-YégTehajtója, do Ándersoo ügy-
véd & mozgató §zelleme. Don Ramon alapjában véve
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hurokkal" dolgozó gazda vitt lég;hez, § az ó §aját§ágos
erkölcsi foüogrását !émileg meg,magyarázhatta foííadalmi
pályalutása is. Ázok a bosszri évekig drtló harcok, amelyek
Mexicót lenekesiól felforgatták, igen sok er:rberben meg-
lazltott{,k az ,,enyéú és tiéd" foga]nát és az erőszakosobb,
haialmaskodó teTmé§zetú férfiakban, akiknek erejiik is
lo|t hozzá, látrrakapott a fclíogás, hogy amiú egyá|ta,láí}
véghez tudnak vinrú, az egészen rerrdjénvaló is. A hará-
csoló rablólovag-szellen klséitetjárása voli ez a, modern
idókben, amikoi az alkalom és a körii.lmények kedveztek
az erőszaknak és a gyors meggazilagodásnak. }I€,ga e
tény, hogy Don Ramon voltaképpen idegen állam_ ltárára
foh,tatt;'üzelmeit, mexicói §zempontbó] §zinte,,kjlogá§-
taÚBná" tette n]agatsrtását: I\íexicóban sokan nebez,
ieltek az únióra, mert a íorredalmi belvillongások vége-
lelé erejónek nagy tű§űyával beloszólt a szomszédos
orszós iicycibe. 1- Tro|lop'és Brég i-O,L,ább Anderson volt
az igiri Íűobs. a menlhe-tetlen gázember és rabJó; még
az orpviüoeságtól §cm riadlak vis§za !

] erulyiminttra mário nyaku}ban volrra a hurok !

- ielentette L,i komor arccal Jim. - Amit ell,öveltek, az
srtlyos L,ű-ntény az ÚDió §zövel,ségi törvényei ellcn. Ez már
neű is a maisbalra, vagy a megyei shcrillre tarrozik,
h&nem az ál]alrra ! Ea i'üoenixbö Afizona íőváTo§á-
ban - meqtudiák a dolgot. azonnal szö\etségi maTsha]o-
kat kiilden]ek Li, sót me3lcbet, ka,iona§ágor js idevezé,
nvelnek !

- Nagyszprű ! .- lplke§pdcLt, Cbar]ie. - }1icsoda
cirkusz 1esz itt ! Huu-pii-jü-jí !

- Ne óbégass, gömbö; ! 
'Inkább 

azoó gondolkozzurr},
hogyan lissuni doiogboz. Hopp ! Pasqual, hozza csak
ide a foglyot !

.Ruíl nemsokára Pt6ttiü áut. Még sajgott a válla. de
s ti§zta §ebkezeléB § a gondo§ kölé€ Degindítoti& a gyó,
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gyrlás Íolyamatát. Pasqual összekötözi,o Lozeit, de azért
::1:.tú :,"i." ba.kjs_sé tigyethnül is. Mohón, éÚ;á;inyelte az eTCi§ JPkelét. Jim beszélni Lezdett:
...",; lff,, figyeljen ide. Á jáfék !égetérü. Ponto§atriuoJU§J mrvel Ioglalkoztak magu_L, odaet á ,,Repti_ló B rn.
,,__:" "olo,"l, b^alározottan elsorolta müáazt, amiü
:::._1_T",4"d:it., R.uJí. abbahag;na a" eoP"r es kjŰ.;"dj8zernmFl bámult hol Jimre, hol Jancsira. Ácümcsutt,i;"je-ler mozgott,. aBint nagyoka1, nyelt izgalmában.

mrt"L|i'briT,i*|:%,ff i"ff :*t.,,Jíi"J.f"'fl H:zoo,k, § a.lJ u_k át akkor a törvénJmik, mint l€fi.ilelt bd;,Tésze€t ? \'agy ppdig bajlandó teljies. töredelmes vaUomást

I*]*j:::"i1l_T:g a sberüf elóit? F.cltárva az egJszügy minden részleút ? Tudja, h"' 
"bb;;;1""',"b";nnaga.le§z. a íó terheló tanú iársai ii"", a" 

" 
i"r,"Ü'iÜ-

íllhjP,,b l"_"51e":l szabadu]. Cinrr,"ráitgy'; i"""b"i_,hagytáL. öt, percet adok , ,;lr*til;.-' 
qéJl§ r§Ervr[-

" _5*l ":l1^,:Ytettel, goDdterhelten horga§ztotta fejét

í,öili:Liíl,í::l;*,q;i",r.;xÍ*:.till,ii#i
- Kész vagyoÉ vaúo^eut tÁJ.-.'.---"*'*" 

*-':
_- Rendben van. Ez a legokosabb, amit tehet.m& bf§állltjDk a városba e aÜaluk a ma.rshalnak,
Rufíot ü§§zavitték a bönön;düba,

, ,, l ,Azt hiszem. - szólt Jancsi - nagyon óva
1:l_ 

.]lí-"+, rrebogy Tlollop neozél, ve§e a kév_eszedelemrlek. }l iszö akkor ij"iet". 
^"g"'Í""tÜ 

ei.'"lti
*::::j." ]:,t :t"_,-. gogy kiiráoer;"f".;; ;;;;"J"*mondást, amit egyszer Jjő" ."illt"ti-i l."""*"^.t ""iis
bos§zú köte]et a gazlickónak, ak}or mcga dugja burokbia lejét !"_ Iga,za,rJ van - felelt Jim.
kiíogtunk rajtu} és vízre tettünk
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tereli minden egyébról. Kiilönben sem sejthetü, hogy
Jancsi révén tisztábá, jöttüD} minden iizelmii&el. I{add
bonyolíiBák lo az uto]§ó ,,üzletet". Nekiink az a feladatunk,
hogy e közben tettenórjék óket és kézzelfogható bizonyí_
tók tárnogassa -ajd B,ulí vallonását.

- De ha beYi§szük a, foglyot, Trollopék neg talál_
, ják orrontani. Nem is ériem, miéit nJ.ugodtek úgy bele
Rrrlf eltűnésébe.

- Azt hiszem, a magu} feüogáso szerint vél€ked_
tek rólunl< és trizonyosra vették, hogy úgy bÁntunk el
vele, mint annakidején ők a szegény Gila, carverrel. Ezérü
tartottók jobbnak, h& egyáltalóbarr nem firtaiják a dolgot.

- Lehetséges. Ruffot majd késő este ü§§zük be,
elrcjtle az autóban. l-egjobb lesz, ba egyenesen llayden-
illebe száütjuk és a sberiífnek adjuk át.' Ebben ma,radtek. Reggeli után Jancsi lepüent. Meg-

éTdemelte a pihenést ! De Jim és Charlie nem bíít nyu-
i l felnyergeltek és kilovagoltak, hogy végigkísérjék

a csoda fol;rtán keletkezett tlj pa,ta,kot, Mindene§etre puskát
i§ c§atoltak e nyereg alá. Pasqual ottbon m&radt rrigyázni.

A két legény bü§zkén kihúzott derékkal, vidáB!,
bizokodó hangulatba,n nya,Tga,lt az új patakmedef úentén.
Amüor a mé§ mindíg yizet-ólvezó gd}a melteti vágtoitak

charüe odákióltoti az állatohúk :

- rgyatok bocikók ! Ne féljetek, amíg min}ot lóttok !

- Talán amlg Ylrrrchiet látj6k ? - vÁgott oda Jim.
Vatljuk be férfiasaú; mi ugyan n€m tudtuak volna

i rajtü-k !

- No, végre egyszor té is igazat beszólsz.

- Micsoda íickó ez a, mag-yar ! Á Jóisteí igazán
mosolygott, anrÜor utur}ba bozta.

- Ámen !

- Es még azt hangoztatjá, hogy ujonc, hogy ,,zölal" I

esz ez mindayájunkon ! Ki hitte volna, hogy ilyen
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vákmerő dologTa vállalkozik, - IÁ,onnyen 
,ott lusybiltt ,.,^" 

" 
*;#:|:' ellenséget ! i

^: 
r.\lm olyán_ fábóI faragl,Ák Yunchiet !

u'.,ff-l'ro,"Jif"rii:,""q"í#ff r,ítT'.rtT$ifi .j:;frT,:'B'"§:il:lly*Ti:-""r.rya."gÁl,I-í*i

*:,"_,_T::"l 
-;a;"§,."ui:,'d#i""'":f;"'i 

T' ;:fi:*
;;'",§,.lX',T",ii".TFff í;,*;"rTo,a,u,"i,igyi;-ii

,,T;Oot.a,z ul patak a sodronvkediés vonalát át!ásta_az el§ó eró§ áradat kjmoaott nébá"ny cölöpOt, 
"-, 

*á"""a""Íi ,

i::É[*,öü,;jí, i""í'í;Ái*:H*xtr 
;

n:i'"t Íá',,9rT.** 
Ps ket nÁsik iicka. jimd;;;.i;;; ,

_.,,,-.,Hé,mir c§inóltak ezzc: a, vizzel ? ! - tr16,11611 ,raJL]k Yagosa R"d. - Miíéle mesterkedés e)?

cho;. '"".r"'urrvunlva ! Bizony ]sten ! - íogod_kozott

- Ne beszéljenek ! Talán az égb6l jöi,t ie ez a patal r ,
, .,,,' rlnan__b]zony. lmádLoztun_L vizéa, ani aztán |:
leJott a_z öreg }íózes és vizpt íaka§ztott ."ki-k;";i].r;: lból !*]uerl az igaz embert nem bagvia el az rst.n t---- :

_ ragosa aklorát káromkodotl irre, bogy szinte kéo_ llroves lett tóle a levesó.

oro;Ú;a "rrio;ul"J'ro;,.,Uu, ! - íenyegetődzött az ]

; JiT. ou"o9r' elegpt a mu|, kor ? _ kérdezte Jim. ]
- rla o,ilaltJá. Iolyblhatjuk ! Jöjjön csak áü icle ! 1

*.o*j}io'"'j'""Jiji'J*"ff.- találkoz.i ! - nordolt,§

- Ittindíg megtaláli i
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* Yalami disznóságot c§ináltak a, ylzzel| Ez a
magulr múve !

- Ha nem tetszik, menjen pa,na,§zra, a sheriffhez !

- Yagy menjen a pokolba ! - tódított rá charlie.
Pogosa Red keze birtelen az oldala íelé lendült.

De Jim gyorsabb volt: szempillantás alatt, miút Yalá,mi
búvészmut&tvány, kezében terúett a revolver és rásze-
gezte az idonlta,la,n alakra. Áirnak megállt a keze, mielótt
elérto volna a feg]rver ogyát. Charlie elórántotta nyerge
elól á, winche§teíb.

- Tisztutja,nak ! - kiáltott a c§opoTtla Jim. - De
ügjre§en ám ! Tart§ák fölJelé a keziüei, míg jó messziro
nem kerülnek ! No, rajta ! Nyüjanak az égbe I

Ilárom pár kar emelkedott kedvetleniil, le§sa,n a
magasba.

- Mars !

A három íickó t6rddel, aarokkal megfordltotta lovát
és elkocogta,k.

- Ila valamelyüiik leereszti a kezét, golyót ks,p !

A puska úessziTé ho.il !- 
- Megke§er"i.i]it még ezt, úeg a, régi tartozá§t i§ ! -vak}aníoti vissza Pagosa. De azért íolytatták út,jukat,

§zaúoTán távolodtak a, ratakól.'Ji. éu ch*li" megfordultak és hazofelé lovagoltak,
§zemmel taítv& e Tro Ó,bérenceket, amíg csak lótávolon
kíYii] nem jutotta,k.

- Jó volt ez a laÁlkozéÁ - jegyez*n meg Jiú, -
Azt hiszü, bogy mo§t Dadar&t lehet íogatni velüDlr, amiéít
viziir < von rliia. Esziikbe se jutna. hógy úás gondunh is
van, Bíznak ubbr", hogy csak a marhalopósról tudun-k,
de arra sincs kézzeüoghátó bizonyítékuak, amit a sheriíl
eléÉnek ta,láIna.- 

- Hadd ólta6§áü úagut&t t Torku}on van úár &
madkunk !
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, , l"u^."l l,clt az idó. Nem volt tennivelójuk. Fontosabb

"":ií"i:":1qlí,o:_Tllt 
a legéDye}el. tv"gy-i*",ilÖ *

g,!: 1iöi T:i#,, j:;l*,',{,-";;ii:,%Tffi :íj J;

- T.Í9 ":- egészen._ Eátra yen még a,

,;_S,9 "1""_q 
h".g,y OnáJt";,g?Ű.i,Í -iíés gazfickóinak a hasáiú I

.., , ,C:uk aztán uehog} te i§ útjába áfljgol_yónek !

"r,+ 
}'i-r#ffi"lTl"Tuff§,,", " *","u,,

'^:*1"i* 
vagtattat es-nalmarosan hazaértek. Janc§i :még aludt.

- S"kg: ia így c§iná.loal, nornsokára etrbenlgy c§maroo, Dom§okára ebbeo is le_plpál8z bénnünket ! _ veregette vállát Cbarlje.

, , 
Ju?9.i aette,;u""í t";"*" 

-eiii"aT?i'.;ot""o"o 
oyu;to"_

!9d,"1 l94".L,! ki a tornácra. Mintha most latra árdi"á",újult.érdeldódé§§Fl és örömmel nézeft oegjg a, ,i.j pai;Űialjt lJl §óltsdil, r§zapo§an kavarogva. §zorga,lnasaE váita,méIyebble Dedrét a völgyön k.r"esztiil. -
__ ,",;_E_1 

l:,,P}Iut"ác, férfimu_rrka volt !,' - ötlött eszéboó. lqvze(. volo§lDarty §orai, o,melyeket diákloráLan olva-sLu,,{|§zavak, nagy_on jl]ettek a ténybez é§ az érzésébei.
, 

_ELKez_e§ ut&n JaDc§i.kimenl a ház noögé és kirakos-g1llta_ cólpontokat. ez ibs§ bódogdoborol""t. ."g ;iuu-
:11in"gll" tr'iz_ötl, burgolyaszemelet; Ázzal n"r.;l-eioii.gyakorlá§hoz., Paj tá §ai .belye§eltet. Sir""y. Ú"^"p'".rOl
:"^T.1"'g,,i5: 

|11 lesz bebizonltan i, nit- tan utt i'.lan-á
;g::í^:.lr.ir, "l_övöldözött, 

íelvá]tva a tet rovol""Óe'i.
il:Í.i§i;"iÍ,'"X'.i*,1 

feg;rver gyors előrentasát g,yakoroIi;.

- U§febel,§ég. . . - tettc hozzá Jim,
, ÁElkor azfán Jancsinak máT szinte fájni kezdeit atenyele a ro§olver löké§étól, elóállt e.uqouI ei r"rrja-rlotir]

,:

!



bevezeti a ,,Seíort" a késhajítás múvészetének rej-
ibe is. Janc§i kapva-kapott rajta. Deszkát tá,masz-

a meredek hegyoldalhoz, a,bba ilobáttak a kést.
int rájött e dolog nyitjára. A deszkát már majd.

minden hajltásáfa eltalálta, c§ak még nem voli elég
és elég erós a dobása, Pasqual váltig ilíc§érte :

- tIa Pasqua1 Revilla taűtja, két héi alatt üan
1esz a Seíorból, mint... mint... - valami

ot akart mondeni - . . . miot Po,qual ReuiILa !
Így telt el a nap, Alig váTták, hogy be§ötétedjék.

'ao§or& rrtán.kihozták az oduból Rufiot, jól megkötöz_
kezét-lábát, aztán Charlio rábe§zélte a fészerben el-

,,Bádog Lizit", hogy lópjen múködésbe. A §zoká]
,§o§ pu{logások, hákogások és zötyögé§ok úost §em úaaad-
tak el, de a kocsi vé$e mégi§ rá§zánta magát e munkáIa,,
B,uílot lelektették az autó paüójára és pokróccal takar-
ták bo. Chaxüe a kormányhoz iilt, Jancsi betelepedeti a
hátBó iilé§re.

- 7gyekezzetek | - iaieit utánuk Jim. - És legye_
tek óvato§ak !

Nem gyujtották meg a kocsi fényszóróját. Charüo
i§Belte &z utat, helyesebben nyomdokot. A l€koptatott
talaj íakón dereng€tt eIó a íüve§ Té§zek §ötétebb kersté-
ből. Balkéz felól az rtj Sárga_patak csíkja §züT]rólt. Az öreg
ToId kitett magáért, §oh8,§em §ejtett ilámoi vágott ki.
Elérték a völgy kjjáratát, de nem hajtottak be Tlondo
Mesába. A réteken átvágva egyenesen rátértek a, Hayalen-
ville felé vivó útra. Így be§zélték meg; bizíonságosabb_
uak látszott, ha a foglyot egy€nesen a sheriflnek adják át.
Áz ügy amúgy i§ a §heliffTe tartozoti, ma,jd ő intézkedik.

, Nyelték a mérföldeket, Tíz ór8, lelé járhatott, amikor
,,Bádog Lizi" §zuszogva, kehesen hörögve megállt a
sheriffi hivatal mellett, a ház oldalán benJnrló §ötét siká_

' torban, Rufí lábáróI levették a köteléket é§ a §iMtoTon át



a sheliífi hivs,tal hátsó ajtaja felé igyekeztek. Azon vol.
tak, hog-y ne kelt§enek feltűnést.

. _ I!íásodszori kopogásra kin}dt az ajtó s egy álmosan
pislákoló deputy - sheriíf-he§eties - tud&ÉÓlia tólüb
mi járatban varrnak. Charüe a 8herillel kivánt beszéI.rri.
Á deputy. látt&.a Eregü,ötözött kezú íoglyoi. §ejlette, bogy
komoly dologrót van szó. Előre trcni, az ula,t mutatia.
A.f9trosóró] hosnz,t]r,ís, bomályos hellségbe pil.Ianthat_,
tak be, a trllsó fal nentén vasrácsos r€keszek, zákák sora,
kozt&k. Poro§ villanykörte vetett §íváI, gyönge féoyt &
zárkáLra. A íolyosó m6sik tégén rliabb ajió kósetkezett. :

r&jta tábla: ,,Ceorge A, M urphy, Sberiff.., A deputY be-
nyitol,t. A sberüf - szálas termetíí, eíélyes arckiíejózésli ;
negJ.venes férfi - föltekintett az asztala meüól. 1

- Mi a,z, Holden ? l
- Eelló, §herilf ! - köszöntötte Charlie, - En:{

vag;r.ok. .}londl am e úinap, bogy hamarosan hozok ,,bizo- $DJ/ítékoü" l 6

- tríi az ördög ? Ki ez a íickó ? - mutatott RulJra. §
- Ez ? á bizonyíték ! Ez a másik mes a balátou f;

és tár§aE: MI. Nédzsi. Sheriff Murohv ! -"mutatLr beB
Jancsinak, - A legkeményebb íérfi a negyében, csak esy i
gyöngéje van: a ,,kézzeüogható.' bizool,íték ! " 

§
Á §berfff kezetfogott JJncsival és aláposan mesnózte §

magáDak a, jóképű legéoyt. §
- Be§zéljenek ! §
Azok beszéltek i§. JaDcsi §orra elnondta. mit íede,€

zetl, fel Sequelo§ban, aztán ré§zletesen feltárto a helvze- §
tet, Tlollop és fulderson ügyvéd mesterkedését, a ha,;isí- §tott okulányt a birtokhatáEól, s végül o bevándorló-,§
csempészést az Únió terii]etéro a CÚndes-völsvőn át-,§

Ámüor idáig jutott, a s.berifl Dagyot üiöii- ök]ével§
az asztalra: -' á

- Pokot ! Bizonyos ez ? §321 H
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flqlry,*ff*,-*wlry$:p!
-"_^+,"T,:i'i4ií'í*i,fllil""J"ídou""'iö'f; ;;
.""i* Tffi"Ii"r;í":í..* ""euur*o,i""§i' 

e" .o,_

m"ryt-*iiisffijJii,,r*":tuffJ*"ffi,i9:ilT

rt"+r*q;*;,ry$..fi S-**;'
j"i:f"lry.iíáfi .,r;.***,*i{ri§T#

ffi:;:ffi".i-:1*,mil*;,.x,xl*itm#;
§##T:&:!§t*rníliá1##"*r*:rn"rry;"**m,nlal,n**:T"y*lTa-;rm',ru:tu,lt*t1_{"*i"dnsffi,rj

Ruíf megszóla.lt :

E.fi :!ffi ;"l,il^l-T":,*,*:,rt#lllllllllllllllfi *l,;#o:
r,*:,lT*i",1íit;;r;*xz*#,ti*r
l Jalc3l Dy.!e3b. !iáü (21)
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,Tancsí már éíteti-e, hogyan keriilt s többi közé &z

"l,,d"it;;;;#i;;, 
iá"g"" ÚBíy"gi"t"* U"eló állat, És miért

i.iile áíor" bonyomáist, hogy régebben m6r sokot, járt

;#* ;iiÖ a*-rit-"eg;"' p"ii,n ia,zatérL az "X Luste

'"-"Í .o"* u{asítására, a belyeüte§ kiíezotto é8 ez eg'yü

,tqlimlÉÍ,*l,rtg**]$";,
,"""a'o"iliiÜiöy"o.'ia'ü"tooo"é"t",ji,:i":1,j"*f íteeDooKe!. lru PlJ .*J* '-""-- . 

8, szü.k§éges iDl,ézko_
marshalt a f6városban, ez íreglagzl
á'elTŰrir*"*"res"llSantoóel,e.honao-:=:i:_"_*,*]
pil"#i';trif t5:xípftrti-nirti'x;-;:;6:
i§"rra 

^ "OW 
l,iárata és Eondo Mosa közt fog Iesbe-

ái,i',,iou"T'-"inek odÁig, nü:!4}:j]1 :,"*iTfl;
i.P*i"ÍiT**il"ff tTi'i,"Jü"itiuÁ§"rau"aka"Repiil6
;:;:"J;;sr ;á*uanul fejtaiis'enek'T!olloPoj_,.r". un"'* 'üflli;őö, :;';ü 

'ö"b, 
Jancsi'- elejét, kell

".,,'"*l}. ;;;'iíá[op és oinkosoi, ha mildon kötól

ozokad, átszö-khessolek Mexi9ob_a,, 
__ _^ _ L^,r_ózÁT l] i.""* ""irarirt 

ezt ? LátoE, mag& & hailvezéT !

- il"iö;;;*-€ p,. táf §a:ú,_ ye, 
^L1:íolj*:f*,,J i-.'"§Joj"t"]á"*to"""iou",, íeDn e hpgyok közt,

Hffi"; .;;ili t-ir,"tjut " 
§eqüeTo§i ö§'énJrt, Igy két

ii"-kO"e "ro"rtmtiuk 
a íicLókat,*" :"Di"i;'dJ ;",k négyen vamak,,frollopnak

U* i*#íUii8üi "^t-"* 
"JÁ c§upa, elszánt olak ! Ez

így non 1esz jó.""-U;rr';h, sheTiíí, Mi csak az ösvényt,állju} ol,

""i}1, 
j.i";l;-Ogi,r,"ltt*"t,"t-.*,"3b",:".lü;

;Íffi:fi:'.?,?"iáU", r*"""t TIoUop ba,ndájáE'k,

menekii]ni próúólnak.----- C"ut meg ne neazeljé,k el6re l
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ar"r* ffl,rj§Ít":ért is 
jó lesz, ha vgyáztlttl<a mexicói

*t" - 
Igur^ van. Á_ktor hát lrirrden leudben. Ilo}rap

l"_ 
"lláSi}"p":ij.; 

Megbízhaúó oeber a he]yette§e ? Nemrog aja*i, , "leirl-. *"]r"]*,_1..\ j";eleel éve 8zolgá1 mellettee.- .roe;szatat, _lrr. Ür,.]1lr}i

*r",r.i.,i,*ir;_.l5rúj*i-'Í"ou"-""tá,tíégeztekIMegti§ztít juk;h;iil."fi tú"gl:ff f *T)'ff j*",*S



*
t
§
.fi

26 Két elleníéllel kevesebb j
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*

KO*m REGGEL talpon voltak mi_oil, r_, n9.9 1 !
mrrtatták. érezni lehetett, hogy izgaloE é8 te8zütseg ,i
tölti el múdecyüüket. A loszáúolás Dapj& eljött ! Hogya,l, §
müénl, végzó-Út ez a nap - Li mondhotná meg ? t'Dt&k i
masukban- és becsiileteJ ügyii_kben, de Eégi8 ", A,J.ö §
üci harcosai sem §érl,betetleDek, Nem ma,gu]réít_ aggod, §
t"'Ú. huo"- rrrindesyü a másüért: ,,csak no éTJo__Dal d
& barátainrat !" Tt§ztában volmk azz&l, hogy negyu]oe ;
ipen úehéz és veszélyes íetada1, vár, aEikor arr,a _vá al, ,]

k"ozoak, hogy a" esétleg Mexico felé meneküIó beo{ál {
r"rÜ""Lt"ti"a1, amt! a 

-torveny emberei ke1]6 ezámban §
íol nem vonulnak. .. ,4

Elvéqczték a mindenaapos tennivalókat, aztá.n e.Dél- 
_E

kiil. hogv valaki inűtv6Dyozta volna,, eorra úrndegJn&u, -*

elószedÜ fecYvereit. Gondos ezeúlét tartotta,k, ala,po8aD §
meqti§ztoeaiiák v&l&úennyil,, úajd s fegyvelövek"i.tY, ö
del;ék fu"le töltény€kkel. A lovakat is Tesílz!sá]i.áü, s
Lüi els6sorban azt, amelyüen esté nyarg&lni .8záDde8o- B
zott, Gila Carver egykori lovának egyik !al,ko]a, m€- §
lazult, Cbarüo - a rincb ,,fiszteleibeü kovácsa" .- nerr, j
állt rendb€hozni a dolgot, Jancsi peög §egít€tt ne!o, hogy 3
beletanuljon a, kovácekodásba. §

Jim íPlvetette az inűtváD)rt: _ . ., {

- Fi,lk, o"- hiszem, hog} I'rollop éppcn rla bórmit §
32B f
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"1H ti"lkfi, Tii "*1"1,ll?**"tf "J :l*;","g

*^_I^i_1o_11,#t::,"-!tel r6§e.oütott a §zálas le#nJ.Ic és4egvakargatta állát:

ffilbtfi*[*##íl*ffi
Clrarüe is rí.léze'l ba'jáLibra :

,u,or*i"Jt"*"'s lettél e$lszerre ! Nagyon sietós a

"-.Tj*ui,^T*:-, T , i9 modor, nem úgy, miqt
;fl",":"_lT,1{,,1,"kó5,.,',eLiú"tt"ip"i;"".öi,li;"ilou,b"*, 

:_i*:" ffi lüű"iiiii"í,lt"H;"]:''
; g'y:Tr::: ,"a"t i,,""iJJ'*"gni"T'-i"a 

"ket{err, Yuachje -"g e"i 
-ni"e*lT ÚcgJuj* 

'ornd 8.

ennek ,r, rAhnhnat l I7^_ .- ,!i is gazdái vagylni<
iltíf""T"T"*"."§,"v"gy-ef 

',uii"-"ffilffi 
,"::.fr #Liiúrj beDliiltet ?

- oké, firi}, csak
.az egész.

gyeTtek ! Ti§ztár8, udvaria§8ág

,___. -_ S"nol Ji^ ígazi cabatlcro ! - jegyezt€ mes komo-

"ji?,Ji'.'.*];;"T}íl,,;-"k"kJ,::"i;"cö"ffi lfi ;

mfi4;{?I1rfftr;{"J^ll;li.#iffi 1iá**,
iiT J.ff'.j:9r:iiT;*: Po" boavatjrr-k, aoIg;"kru,

- Csatbkozoor az el6tten szólóhoz ! Magam is azt
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hiszem, hogy 1tollopna,L ma kisebb gondja nagyobb annál,
hogy velünk bajlódjók.

Jim minilenro gondolt :

- Maradt még ilina,mit-,,gelu§La", Ymchie ? rgon ?
Pár darab ? Árrnyi is elég. Pasqual, helyezzen el egyeü
távolabb a, mereilek hegyoldalba,n é§ ha, bs,j lenne, lőjjön
bele a Winchesteróvel. A robbanást a szomszédviilryben
is meghalljuk éo nyargalunk hazaíelé !

- Bil}r, Seiol !

Á íiúk hamarosan íelkésziilt€k. Jim a legjobb runájái,
legszebb ingét httzte fel, remekiil kipucoválta calzn.6!íb
é§ ezúttal nem közönséges mun}a,nyerget, hanem rodeón .

nyert pompás, ezüstveTetes felszerelését tette lova háiára. ]

Charlio összchtlzott szemmel tanulmónyozta pajását óe.
Bűrún c§óyália nagy, kerek íejét,

Do ez udvaria8§ági látogaiá§ ellenére is felkötötték .

revolveriiket és a bal kengyelszíj-boríiólap alá erósíteíték
pu§káju.ket. Quí,en sabe? - ahogy Pasqual szokta, mon-
dani.. . Amikor lóra száütak, akárki megnézhette volaa
a három legénJri, Könnyú vágtában inilultak el a völgy-
ben lefelé. úgy másfél kilométeirel lejjebb a hegyoklal
lankásabbá vált, ott íéz8uto8a,n átka,ptathattak a hes._
lárrcolaton, &mely a C€önde§"völgyet a Quintintól elvólasz_
tott&, Ámikor má,r meglehet& úaga§an jártak, jól át.
tekinthették a C§önile§_völgy ka,tbnát.

- Ez g te múveil, Yunchie ! - mutatott le
§zemmel Jim a patakra.

Mint valami dombormúvú térkép tÁrult elébiik
völgy. Az rij §árga_patak biztatóau csillogoti a veróíény-
ben. A r€i ág, trtl a sodronykoűtésen, vékony
csoldogált odáig, a,hol az líj patak elérto a régi
A há,rom legény mollét jóleső érzés, büakoiló eró

Nemsokára egy bemé\reilő Átvágásban, amelyet
lie X'alcon_hágónak nevezett, kijutottak & hegyvoD
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keleti olile,lála é§ mosi & Quintin-völgyön tekintheiiek
végig. Békés, gzép táj volt ez; hossiúkás. a Csöndes-
völgyoél jóvat keskenyebb és kisebb kattan. Patak c§il-
lámló _szalagja Lanyalgott át rajta. §zéLszórt c§oportok-
ban tekintélyes száúú ma,r-
ha legelészett o völgyben.
Itt-ott lova§ok §ötét foltjei
látszotta,k. Amint leeTesz-
kedtek a, hegyotdalon, vé_
gül megpil]a,ntották a, ,,KöT
])" ranch-házót is. Barát-
ságos, sötéten zöldeló gya-
potía_üget széIén ál]t.

- Valóságos Lis Para-
dicsom ! * mérto végig
8z€mével a vőlgyet Jim.

-I}hűm, szólt Char-
üe - s büonyáI& ezt go!-
doloil, hogy éppen csak. ..
Ádam nínyzil* uetób l r

- Ne íecsegj marhasá-
goket ! - vakkant rá Jim.

- De Dézzétek, milyen pompás, nagy jószágállomány !
IgaÁ.n áldozat loare Dra[o_től, la mtg a mi ;?szagunÉatis vállalná- A völgy aügha tápláJhaóno már t-öbb ;ua,tot.

- EáJa rsbnnek, m6r nem keü igénybeveDntink
& szlves§égét. - jegyozte meg Ja,trc§i.

- É§ hóla isren utan fekea I

- Ugyan, hagyjátok uár, Nem

A.völgyfonéken jártak ná,r, ogyenesen a ranch folé
nyargaltak, Jim megigazította a nyákába Lőtött §elyem-

Ámint a házhoz közeledtek, a tomócon világító sztll-

volt olyan úagy



folt jelent nreg, Néh6ny porc nrrlva már jól btták :_ Dora
áut;tt é§ íeÉer u,toplavet integetett. Aztán másik alak
lépett el6 e tornáo árnyékából, 6szes íejű férti. Nyilvón
Drake.

Karóm meüoit lovagoltak el ós két cowboy, aki ott
teti-vett, barát§ágo8 üdvözlettel emelto íöl kezé*, Bizo,
nyárs ha,llottek m}r az új szomszédolcóL A karám egyik
oÁzlopához kótve íelnyergoli 1ó állt. Jancsi é§zrevettg,é§
ismel6snek találto. Egyszerro felhó suhant ót e hoúlgdj
Lán. Nem értotté e dolgot.

Pecoo Jack, uz iatéz6 jöit elébiia a,

- Ilelló, lirtk ! rsten hozta magu.k&t t

valami baj ?

- Eelló ! c'85k ba,ráti látogetásr& jövüDa !

- Hói akkor máeszonak le azokról a sopr6farkrla}cót !

A két,,Kör D" lovos goniljába vetto az á,llatoLat.
A legények, Peco§§zal eg-yütt, a |Áz íelé lépdeltek.

- Helló ! Eolló ! - sietett elébiü a liatal leány,

- No, ez már rendes dolog. Végre rÁsánták m&guket a,z

illendóségi lótogatásra l Hohó ! Eiszen ez Charüe t Charüe,
óreg íickó ! Látom, &zót& §e egyelo6ealett ki a lóbo !

* Eelló, Miss Drake . . . - omelte 1o nagy lvbeu
kalapját a zömök legény,

- lVlír oz is Missnek szóüt ! Eauje, Charüe, beszél-
jen cmberi módon, kiilönben - M_r. Dugannek telálom
nevezni ! Legutóbb, amiLor lá,ttam, úég a h6jam6t iáD-
cigálta és cstlíolt, mert p6r szeplófolt iilt az orromon)
mo§t meg ki§s8szonyoz t

Melegen, kedvesen szorltotta meg cherüe kézét, azlÁa

hólóházból.
csa,k ninóu

hátbaveregette, mint pajtá§okhoz il]ik, Á némileg
láblt egyén azonban zavaroclotteD lorgatia kezébeü
la,pját.

- Dora, csudÁra megadtt és. . .

- A_kkor taH,a ronda kis békg voltom, ni ?



__,.:.Riou33o;;li:'.'g;i:l-f iBli;kezetJin_nek a leóny. - 0gyutszik. ó"*".ri Í,ii-'.--ijíi'"Ji#ha tr§zte8ségro !

- Miért, DoI& 2

".**ll1*Í'Í.T,oulfl.*''l'"u"'-"""Ekicsíptemagát,
oo,#xllí,oí*:,"uffi ,r';;;:;:*"txiffiff ,."r#*i
*.,. .- ,I1u]1?| óta ciMüodott !- Azt ni"zon, meg'púá-mof ra loc§olt §zúlui Do!1 akaró termetére l
__, -,ro"?,.!u ballgasson ré... Nen t€heú lóla. Egy-**;:g'fl&"ii::xlrxfj:"H,Jil*"iie"-," jt"-i].

_. , . l1&l e b8látjukal, meg caak hagyják iúi állani,
::=j:- mut€tje bo! Eej, láiom, még iÓÉoi t"U ,"r"r]nem magu-kon !

Jim bemutatta Joncsit.

; P* ,!r!Y":y. Yunahie ! _ látj&, tudjuk a
tT],"l_Tí,,::] .t t.-"e"í. r"""",,uli"§ir,JÖiff-r1
3:i;3ss.*:::*_-"giáti,",^']*liigBf; ;;iTé""-'_
fl l15:.-__{!le"F.,tűoir-titi."tü,:"álTil#"";hossztl, vagy.m]nt 

"á 
. .rÁOT"?iit l

}l*"mg"r_j" i" ""ÓÜ'j"i"l o.o ! - lepett,.. , - oogyJ má! Eá8t is szóhoz iutni, Dor6 | - lépeüt
§T?." :i_9l",c Drake. .- a"uo, 

,cn,"Li"t."* 
r.ö"iEelló, fiatal É'aráúaim !

Tölcsönös__ pa!o]ózá,§ után a, tornác felé inilulia,k,
im**í:*::};i:.p_ri,_"lö{9li"",#""áfi '".Tlf 'i§teti eW. r+p""o t"io:ii-l'o"ii"r"T 

*^o neE c§alt, ,!]PY

támq§,t^.lqo T,.l_^:^__ r , .,- .:9_* "CYik 
faoszlophozitánraszkodva",rerreisiueiIr.iitr§-i"'Ű;.i'fi 

']'8?óvál; 9,,_:r_: 
t"t"lt"tt"- -Űá"i]_l be§zéló gzapora

r"_'*ll;o"oaegti"r.-űln.g.:oÖ'iJá11""iinom; l\fr, Rinehard, lt"i"orOr'.'.
- tríár iaülkoztl,"L - r"iurt" ir"*l a" .rim eg.y§zetTe,



- Err61 még neú i8 tett említést, Rinehard ! E6t
ismerik eg}Elá§t ?

- Úgy van _ felelt amaz elegáns kis meghajlássa,l. -Találkoztrm-k, eg,y... §portesemény alkalm.ával ! Ezzel
az rtrral pe,dig itt Ja,ncsto muts,tott - noúrrég egy
kis... tudományoB be§zékoté8t folytaitunk, valami föld-
rajzi kérdésről.

A liúk meíev udvaria§§ággal íogt&k kezet vele, Külö-
nösen Jancsi o]dalái filrta a kérdés, hogy mit keresRineharil
a ,,Kör D" tanyón. Jin éle8en, íiirkészve m&ta végig az
idegent, aztán Dolára pillantott. Neki §zemmelláthatóan
még kevósbbé teíszel,+, o, különö§ férfi jelenléte a Drake-
hárhan.

Dora hellyel kínálta a társasógot a tornácon, M!.
Draüe harsányat kiáltott, miro elódöcögött egy eléggó
m€gteTúett mericói asszony ée a gazda parancsára rljabb
poharakat hozott ki s le+,l az a,sztraba, Whisky és szódovíz
má! volt oti. Dlake betölti'it & íelemelte poharát l

- sár a §zemiübe ! Áz rtjra íeltámadt ,,X Lusta E" l
gyarapoclására !

Ittak. Jaucgi közben Rineharilot íigyelte. Ez ú,nézelt,
aica elé emelte a poharat, mintha üdvözölnó Ja,uc8it,
aztfuL íenéÁg kiüdtette. Á ge§ztu§ ószintének hatótt.

A beszélgeté§ vont€,tottan ment. Á íir1* akarva-nem-
akarva kényelmetleDnek találtók &z idegen ottlétét, Rine-
haíal úgy tíz pero mulva íelállt:

- Boc§á,na,tot kérek. l\[ennem keü.

- Ánnyta §iet ? - íoídult hozzá moso§ogva Dora.

- Bizonyára sok monilanivalója va,n Tégi barátjs
részére, liss Droke, Es dolgom is van.

Ö§§zeütőtte trokáját, mereven meghajoli. Dora fel-
állt és kezet nyujtott neki.

- vi§zontlátá§.e, Rineharil !

- Remélem, Miss Drake ! Ad,do6, csefuűlmafu l



, L".T:ot s, jépcsőD és a, jola _telé tartoí,t. Könnvedén-tre,§zaoalyosan, kal onamódra lendii]t a nveresbe.' Meo]
111*1_9l? l9_"á1l 

megemelte talapját és etüg;tet;, Lönny;-
if"_,r_o.r lir".!t"doe a kengyelben az ületfs ütcmé"re.
:ryry]:., §enki,9Pm,ü.ge] így. Ellovagolt -a ház meuett3 a palak mentén íöUelé. a mcxicói határ irányábaníolytatta útját.
_ - Most jut eszembe ! - ütött hoD]okáTe Jancsi, -socaasson meg, 1Vliss Dora. engedelmet. Mr. Drake. Valamilontos lnondanivalóm van Rínoharil rlr részére. nüadjdrt
vi§sza,térek !

_.,, Gy9r.rl lement a lópcsón és a karám íelé §ietett.íulénat,IDu.l!a, ny5legbeo vo]t és rövid váglóban indullarra le,lé, amelTe Rbehard el-rnent.

- Mil a,Larbet ? - kéIdez1o Dora,.
,.:- T9.1á" ahboz a mtdtlori .., í,udomólyos be§zél-getéshez óbojt uég hozzáíűznl egyetmást . . . -"íeleli J im.

_ Á_ legények s6 értel,Lék a dolgoú, do meg§zokták,
hogy Jarrcsi áltá.lában tudia, mit .oúvel.
. _ Jancei hamanosan utolérte Rilehardoi. Ez ki.ilöDbeDis hátranézett, amikor háta, mögött meghallotta a lódoio_
ga8t é§ m€gátütotta lovát. Jancsi felé íoidtiv& YáIakozolt.

- Velem Líván beszélni ?
. . . - örrnel, Mr. Rinehard. Menjii-rrl, €gy darabon el-kl§érem. közben beszélhetiink_

M"g,,""d**, egymós,oldalán. Rinehard bal]gai,ott.
- -M-r. Rinehard, ön leLötelezett a multkor. -Tarto-

zom némi virzonzás§al.

- Eogy érti ?

".._"; $1t arr& szercLném figyelmeztetni, hogy -|rlglazzoll.Lloll Ramanra és DÍwdzzoll ijnmdgára,
_ Ilinehard felYo_nia eg.yik szeoöltlökét, 

-arrelyik 
aiattlem fesziilt Elonokli :

- Fenyegeté6 ?



- Félreértett, Fenyegetá, de - nem a mi részünloól.
Rinebard nerően a, §zemóbe nézett, ki§ idó mulva

holkan megszóblt :

- IIa. ön t,l: valamiról, ami benniinket fenyegeihet,
mi érdeke van abban, hogy íigyelneztet ?

A becsiilés, amit Ói iráit érzek. És egy kiesit o- ó. Ue(§ule§, a,úl! on uan! erze&. _U8 egy &1€§it o,
hála is._Lehet, hogy szemben állunk egymásea| Íe minden.
esetro úgy, mint, egyene§, bec§ii]etes elleuíelek. Egyikiink
sern - leselkedó orgyilkos,..

- orgyilkostól íélt minkei ?

- Otyasmitőt.

- Kérem, beszéljen,
Janc§i rövideD, határozott ezaval,kel elnoDdta, amit

azon a,z éjÉzúaán a Trollop-ház oblakánál megtudott,
Rinehard el6btl meglepetten ;ézeit reá, aztón L,eűényeo,
fsgyo§án o'le_redt maga. elé. Végiii, anikor Jancsi be,fejázte,
alca el]_ágJn t é§ lregálütva lovát. kezét Jancsi felé nyrrj-
totta. Janc§i i§ meghltzta e azátat éB kezet fogott B,-inÓ.
hardda,l.

- Uram, - azőlt ez - uem csaJóiltam a neglté-
lésében. Eelyosen értéke_ltem, ön talpig úriember. Es tápig l

férfi, egyenes, nyilt jellenú férfi. Ktjszönöm.

- Nincs mit. Kötelos§égem volt figyelneztetni. Már l
teglap óte nyugt&laDjtott a gondolat, do nom tudtam,
müént értesíthetlrém a néüiil, hogy gyanút kelt§ek. Öíii_
lök, hogy fuy fordrrlt a dolog és"Ülái,koztuD}.

- Még egyszer köszönöü. Els6sorbau Don Ramonért. '
Magammal nem sokai töródöm. oeztttén szólva, - csöppet
se bárrnám, ha va.lomi 1'd puskás egy szép napon alapóÜn
eltalálna. Yérpezsdliő 

' harc köze!-ette.- Azi lúazeÁ, ez'.
kívánatosabb halál, mint megvéniitni és nyavalyogva,
€setleg teheteileüiil, másoha utalva 1esni a vóget.

Jenc§i ránézett:

- Rinehard úr, szabad kérdeznem vaJa,mit ?
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- kérdezni báreit lohet.

í"l"l ; ;?/ 
ér[i, e Lérdés .@ég !e6 j€Ient aDnyit, hogy

- Áz 8ttót fiiss..- Kiceoda ön}"
Rinehard halleatoit,
- _T\lll11entem'_a, Dlegougedett hstáron ?

^ ii:5_!1.9ly aTccal -fordult 
íe]éje l

- ]rzl 8em tudom, kivel beszélek. §zűad o egtudaom ?

- #ÖX""rT"' Nagy, János 
"ueyok, 'o;ey; .;:

úgyneveltok.a,,o..gy'+-'ii"őti',""l"i"T:H."#Y#

ffilff"fff-iii"ih T,iiy",xi. :. 
bűrrbtidést. vas

- 3l"+ Tokouai, berátai odabaza, ?

- yoltak. Ma bizonyoera veszü, hogy már nemvagyok az él6k sorában, És ez fu} van jOli"

- Áz. Két éve jöttem át bazulrót.

T.d".,"íTgy,fl"*é:.","ff f ""_T1'.1-"i;;"nH}H:
*l"*ljíf#ffi,*H,,"H"%11|;ii:JjT"",l;l,,T.*:nyomá§oE, hogy ön is nélrrot.

- [ajno.s, az_ ember nem iöröüefi Ie az s,rcloDá§eit,
,, ,**"ff;LÖ',9ff**sl"o ko-ot" oúl;ü;ö lú;

- lgáza, va,n. Komoly oÍom van rá.
- flii5r!:cy.ti, triLlMgosan firtattam a dolqait. . .

h*;ly""""H";[i",ii'o1írl'"Íj""n#fl;lH;"11r,ÍJ"1.

r,í,T,-*TÁ,Tl;:§",t-i*"*aT:i:"xi§,,"9#sp,], 1'3*,bJlb,úh*J' ;*-,k"T " ;' ;,.;'"telfi fi ,
i":{:11il9} }tl l".T*ol.y.g,_a," - "uuiuo" ",§Jl



,. -: To*{rr.9" mFg. bogy az imént azl kérdeztem,
kic§oda, 

_ö_D, _tscláí,om, DoB voll, jogom cbbez.
_ - Nevem va,lószínűleg úgvso"jelenteno semmit

nek. H&nem .

, Eüallgetolt é§ egy pár pillana,tig fiifLé§zvo nézett
Jancsi a,ícába. Aztáfl ismét meeszólalf:
_ - _{egru meglóIem valamio. Ira Deláí,.. valami
eme, talátr jobb lesz, ba nem a,v8,tatlan idegeDek talr{lják
meg ezt..- IIá t§o z§ebébe Dyúlt é§ egy tárcálól lepecséiolt
boíitékot vel,t cIó, - Kérem, teeTó-el.

- íIogyan ? "-

_ - Mondtam, hogy öo riLriembor. Kérem, vesvoEagáboz ezeket az írásoLat, Iía . . . baleset ér, "1
úgy értem,. végz,etes bale§et , . . akkol tegyen velük
tetszé§e szelint. Megbízom őnben és ez itllőka-fiessegében.
Nagy úr.

- Nem tudom, ml'érl túntet ki bizatmával.
- En tudom. Eüosadia ?

_. {u":"i egy, pillana ti"g gondolkozott, aztán egyeúe§en
liInehaTd §zemébe nézett :

- Elíogadom. Kö§zönöm a bDalmát.
,, Atvette és zsebébe dugta a borltékot. Rövid szünet

ulan megJegyezte :

l-.Kálr ,h9cT szemlron állu.nk egymósoal. Jobban
szeretném önt bajtár§nak, Rinehard úri-
" _ _,- Ea bajtá$€,k nem lehetiila i§, s,zt hi§zem, ellen_folek se vagyuak már.

- Nem értem !

, _. -^ Ami1 Yelem közölt, az, reméIem, végleg meggyóz-hetr Don Ra,mont. Mo§t már, gondolom, -balJgat:;Í'foe
re&m. }légóta inlem, óvom, hogy hagyja abba 

"azokat iDlzonJ.telaD üzelmekel és §zakít§on Tlolloppal. Nem.
bizonyosra 

_veszem. hogy Eálól fogYa, nem vagyunt többé
euentelek. lgaz. hogy Don Raoon srllyosan vétott önök
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ellen. Tudje, mire gondolok. De remélem, megéítetheteú
vele, hogy mit kell t€nnio.. .

- I{ekem eléq, ha tudono1ég, ho tudom, hogy ön nem ellen€égiin]e,

D""Á;;T;ű;áiii . . . iTi,'',i?y,J ui""t"t*t tsi,a,
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-á"ri, *- íog okvetetlen}edónek tartani,_ha _megkér-
clom: honaan Óreil ez a mé]ységes, o'la,a,iló barát§ág ön

és Don B,amon közt ?-- 
- Megmondlatom. Amüor idevetődtem Mexicól-ra,

masánvos. isl,ábaszánt, beIei€zett eúbel voltanr , , , Neür

tO"8Jiő*'""r", mi ]esz veüm, mihoz kpzdek, Bármire
készen ál1ia,m. Tulajdod<éppon ezt keresteú, hogy no

csak az otthonmaraáotta,k bjtében legyek halott, bancú
miel6bb meqtaláliam a véget a valóságban i§, t,]szeve8zett

kalandokbaleteitem rDagam, A forraila lrni baTcok azza,l

}."a""ot"tt"k, boqy hamaiosan pontot tehetek életemfe,

X"tni, 
"rn"ot. 

Übtra, minilen ideg§zálammal, Verekeil,
iom, va aiiam'a legóriiJtebb íebdatokat is, Sőt, minél
re,rnénvtelonebtl volt-" f"l"d"t, aurá1 szívesebben, Egyszer
az elle"npárü martalócai elfogtak. Reméltem. bogy agyon-
i6nek. De nem azt tctték. -- Rineharil észrevehetően meg,

ioÁnnott. - A baül LözöDyö§ lehet, valaki elótt, de a

l"ier áaai".. . Tudia-e. hogy vatnok halálrremek, ame-

ir"tiai á'en a legeúzániab"b Jérfi i§ yis§zabopadhat 
'Iiloxicóban ?rtenek a" ilyesuüez.

.- Mi történt ?

- Levetkőztettok, iagjaimot 8zétfe§zitve e,6§ cöló-
pökböz kötözték. tlangyabóiyra fektettek, & forró n&pon !

i"."ri u ougy nexióói hangyet t ATcoúat, te§temel

b"tu.iet -eii"t. - l§mét megboízongotl,. _- Ncú,,ezt
c§ak az értbcti meg, aki próbálta ! KépteleTj§ég letrnl,

.rrno"aurri.. . Amiko" az- éles csápok belemarnak az

ember §zelrébe, amüor o nytizsg6. förtelmes férgek ez

ember dobbártyáját kezük vÁjkábi . . , Lebetellen öj8ze-

"ÁJtv, 
tu"t"Ű á szljat.,, s amikor fullailozva,lélekzet



*tff.rq-#*-*áffiilf*";;,ffi
- *"' .- ,]]tgur'u izgetottau Ja,nc8i.

;# r,"'l"*::::*j:.*4$;1 ..9}""95,,1,"-. M"g.
#::t":f I.5|xp:i::y|"i.aúg.,i?JuTif r,-,,.i."u'iii-úi1"9.
I*:""::l':.:::+*ri;ffi #ikl,X*:ffi Y"ffiáffh;
*'" *,xlrj 

31:t1lk ,9'"- *a",m"áti, JJr"""'itit*]tet - lon,na-"oo ;"-il; oli&;;,fi:.- úrtem !

mnffi*át'F**#m
*J::ifi ,ir:lj,Híf 'm#*:,:;, 

j"-tftxi§,
mégegyszer,me§me.t_"t*-ei"l"fr 

"t.'§""J""Í.á"#Í?ff::nel az 
, 
ó-íírfia§, ószinte, igaz banítságóért Ü;;iil;]

ip;*,"ru;B"{il,+g#+B:ffi
-,*i**^$-e.rqü#"i;,{#;:r".t*.".""l","jo3f 

:,9:Ts.T:l*i;o*u ju#,íilJ,".'u"ö'ili."'"áíl'*;u'.
Jan, rrtoztató, kegyetle!, eobertún n-i"Úrn. É" il"i-
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ffirl"T: azt is, amiú öD tel,án meg.veterld6nek, aljas-

,o"rru'- #,l.' 
már tudom, hogy ön isrekezett má§ útra

, _ Minüg. Néha, hailott e
err_a,ga,dta szenvedélyes hóve. aBzlaJ, kockezlatí kedve. Dó az8zoDtan volt, gondolkozott. ÁztlalDoD0 rá.

Bzóuía, azáír
meggoDdola,tlan
uióbbi időben
lriszem, végre

megint
játékos
sokszor
sikerült

-ÉTiilTÉí,*l,Ö,tii**i"ljbi_$sli}i3

l"J""::-#,:i:lJiö;,g!:jö$:P.,#l',:""lt":*l":;
ffi i,íj"';i"',;í,$f";,i*lj":l!':öl'::[X'-1
;n*; l, r*!*-^{,, l- ]!J# ::j§"K""r-fj';" $i'*,"ff

ii{fli*"",1?l,y,fr üíTfifi;§*i#-1}in,*;
Jancsi megefitotia l"-*v@q '!FrJtenle l

,"-;iiiíilá'1',ái".*,f,",Bilff LLx-,"rTL,"ií}:fi
iffi:'-,T*:*;*Ti?};i",ii;;íir,L*',';:*:t
-,"mi'*tt"n"r,i{;*xi1 jtrHselszorltottameg

;.f;űtTTr rg"",okii"ii,uuijohetek önnek. Nem

"**á'H#"i'.""1"fl ,fi 
-."'isrf,l.r'r;:!x#íii,xil:

Bútoy: Jfucd nrsésb€ &{n (22)
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1

érzéB töltötte el: fel]ebbent elótte egy függöny, vagy !
legalább egy sarka a íüggőnynek, amely egy sajáiságos, a

talán az egyenes keréi<vágásból kizókkent, de bec§iilésre-
méltó élet-iejte]rnét takario. És jóleső érzés volt, hogy
szolgálatot t€hetett ennek a, íérfinak és a barátjá,naL.
Végül pedig ujjongó örömmel gondolt arra is, hogy két
ellenséggel kevesebb áll szemben veliü, sőt ta]án még
barátokat is 8zereztek! §ugárzó arcoal szálli lo a lóról ée i
tért vi§§z9, a tomácon iiló társa§ághoz. 1

- Ejnye de §oká tartott az o tudományos yita ! - i
mo§olvsott rá Dora.

-1"Új kérdesek merii]tek í..l. Miss Drake !

- Kétségbeejtő emberek ! Ez is kisasszon;rnak ne-
vez ! Mikor fogják már megtanuini, hogy magubra,k c§ak
Dora vag5rok, egyszeíúen Dora ? !

- Honnan ismeri Rinehardot, Dora ? - tu
Charüe és sejtette, hogy ezze1 a kérdéssel nagy
tesz Jienek.

- Elő§zfu ezza| jőttr hozzánk, hogy barátja, Don
Ramon de Guardo, téveilé§ból megvett egy c§&pat m&rháti::
amelpől kiilerült, hogy marhalopók a mi aanch
hajtottá,k el, Don Ramon nevében visszafizette a j
áté,,t, Azóta még talán háromszor"négyszer járt nálun} . . .

- De ak]<or már nem a jószág miatt ! - mo§olygott
haniskásan az öreg Drake.

- Ugyan, pape ! - szóli 16 tiltakozva a kislóny,
Janosi látta, hogy Jim a,rcá,n keménJ.Ie

az izmok.

- Eát nem i§ olyan mogvotendó fickó oz a
haTd ! - mentegetie az ölegir. - Kic§it furc§&,
mondom, azzal a íélablakkal a szemón, meg abban o
szabósú nadrágjábaa, de a,zéítr, gondolom, nem egy
!ány sze,mo meg&kaibre Tajta !

Jim szája élos, vékouy vonaIí zárult és
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ye§zedelrlegen hullámoztak. charüe vigyorogva DoráhozJordult :

v*j1 b?:ili,;::'ffl,iá-i rjlxi "jít c§aknincslitka ?

Jora elno§olyodott :

. - Ila mór mildenbe bele keu ütnie azt a, tömT,éorrát, Eegmorrdhatom, hogy e"a"t"r, - 
-a"- 

"*r.'"-]íijólnelelt, 
. 
Eűvelt ririembÜ glivel e"a"t"""n 

'"r 
Ü"ibeszélgetni !* Igazár\ 1 Bizonyos berrae ?

- Akár meg is eJküszöm 
"í! Mng oon elésedve ?De a _íurfangos ki§ teTemtés, 

""h" Öh""f" k§á;;".;ie kérdéséreíelelt, ezeket , i"r"*t -e" ii- 
-fe]é 

Iordulva mondta.
*:,_1'- ",i::^:o::"*" *"qar"t"*" ;ffffi;, ÖJ';.
l:tj;.:Janc§+z.e_I"tt""oú,'á"g".á;:oi"i-";"Ö"r;;Y;kezét Araayos kis lányk" : - Ó"-aáÍá frÖ#'á" #';
1:ry:^l :o_"l "",ír,i"t t"raí, .,;;ű";#i§#';
]:_'rye,n:a;cé§za"t"t.o"aá",.""gl;,ii";;'d"it;
11]ii ?, íry: "egyszerre ? e 

-3ál"t""""ái-""' Ö"#""Jiboldogságot !

. _Pe nigla,_ti tálol járt, pajá§a,i elnoudták Drake_éknak
§,*:-_" J*:k *"k, ÜogYán" a rrat e dolgok a Csönde§-
:ill_cl]en: 

D9! 
+ani9D ű"*pot *- "J"á?iiiÜ i*"Ji'J.i

*-f_?"]:*.? 9".l":"ágr. a késitolte őket, aJt""rráf iir"Ü"i
. l:ló^1,,í": _h_ Fit k Éot"ego u""i-r"áái ;?"í ffÖ"Jíoldult a szó.
. - Tebót úaga volt a, v&Táz§ló ! - bámulfa meg
#.":::'_ i ]:1l1 -_ Vizet faka,szlott o pusztaságbaniMicsoda szerenösés ft"kó ;; ;-ö;;.i;, ieíii""'f'iá,jáitapott a §or§tól !

_ -§zóYal Ea oslo ! - ütöft öklév€l a tenverébejij3i {1"k_.-,*o ]i:ry+,_.lt . D;k", ,i"""'ÜiÜ;;ellene..he Ei, ,,Kör D.'.fickók is j;gfi';ilÁ*";ffT
cirkuszba ?

&
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- Ilogy kifogásom v&n elleno ? Aki nem hajlandó
beszá,llrri, az mindjárt pakkolhat ie a ranchTól !

- Mr. Drake, - ezólt közbe Jim - nem keverhet-
jiü bele őnökei is a veszedelombo. Remélem, magunkban
is megbirkózun} a helyzettel ! Nom leszünk egyediil:
a sherüf megígórte a támoga,tá§t. Már Dorára való tekin-
tettel sem szabad kooká,ztatniuk semmit . . , IIqvÁ gondol?

Dora mcgfogt a Jim nyakkendőjének a c§ücsl,ét:

- Hallja, hosszrl omber ! No ávatkozzék a úá§ok
dolgába ! Ilátha nekem is kedvem kerekeük egy kicsit
háborírslrodni !?

Jjm és az apja egJrszerro támadtak ró:

- Az isten3it, Dára, nehogy ilyesnirc gondoljon ! ]i

- §zodtevette lány& ! ],átom, estére be kel] zárnoü .-

a házba I F,lzt ianu]tá abban a fenedrága keteti intó- l
zetben ? .]]

- Oit nem, De szogény anyulrám, amikor még óli, l
Lislánykoromban neú egy§zer beszélt arról, hog},&n álli j
íia,tala§szony korában papa úel]ett és töltiigette. adogai ta
kezébe a legyverl, amüor golyók íütyöltek a báz köriil, .

Én is nyugáti lán, va,gyok, amilyen az anyám volt: '
- Azok az idók elnultak ! Majd adok én treked,

csak ilyesmibon törd azt & bodros Jejedot ! 
:

- _Én is azt hjszcm, - szólt bele Jancsi , hogy a
,,Kör D"-nek távol kell mgradnia a mi ügyiinkiól.

Nagynehezen sikeriilt rávenni Draket, hogy emboreit 1

csak ak]ior kiitdjo át a Csöncles-völgybe, ha kigpllad a ,

tetón a,z a büonyos túzjel. De meg keüett ígémiük, hogy '

mihelyt legcsekélyebb sziikség ]e§z a segítségre, m€gadják
a jelet. Peco§ legjobbnak ts,rtotta, ha egyelőre nem szól
o legényeinek. Azok rlgyis minden pillanatban Leszek
u".u.- hógy nyeregbe páttanjanak é; belonyargaljen&k
minden ba,jba, ha kel1. Így legalább semmi §em szivá-
roghat ki,
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_,___D:,!y*14.Fr JaDc§i észTevette, bogy a kiilönben
::{:1_**1 1;1,|or& arca t]a.gyoD elbalváiiln_rlL és aggo-dalmos kifej€zést öltött.
_. _ - vigyázzanak magukra ! - Lérlelte Lomolvan a
lú"J.,. ̂  eu kérom . , .- 

";gya""uo,t- "oJ ;"h"JÁi
9o,:99lják TTc, neti. sottat ióle-Át -"gfa"b í"d""ékiitalálnh,,miaimag,u,tIi"i""ő;;";';;"gi;áfi ;:

^__- 
S:|:,.1CCÓdjék, Dora 1- nyugtatta, meg Jancsi.

- uyefe&Jatek lesz az egész. Mi csak statisztálni íosunk_
'tr §zovet§égi marsbal. a sherilf, meg a bondo_uesai ma-rohai
:1:"j:' :cy :t.c.yis_ztják azokat a fickókat, hogy nekiinL,
e8,y lalat §e jut belóliü !

- Gondolja ?

- Büonyos va,gyok benne !
Elbúcsriztak é§";LndultaL hazaíelé, ís Charüeban

*9"*::*11.]1']_"11n,;".ee"to l;"a- é"ö illy
:ff ";]l3"]? hát",í*d.l_É,;k §i";;"i:'ió ;ffi "":-J

l11_, l:lr:{, i"e" .J* i.tt"t "e"§g'"t'"laÖ ;;'"iÖ
^.:i_yk 

, noÁ érték . h"gy"iúíb;";;űó*f";;;Ö
c§apá§t.
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27 Harcrakészen §
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§

Ouor-o MINDENT B,ENDBEN rer.tr,rer, §
Pasoualnak nem volt ielenterli valója. Lassan teltek az ö
óráL'. De délután ewszerro autót látia,k közeledni Eondo §
f,lesa felól. Davo bácsi iött. & §ibederrel, FrcddFl együtt, i

- Iiinve, iobban szerettem r-oloa, ba az öreg úa }
ottbon nirid'I '- jegyezte meg Cbarüe a közeledő L,ocsi ;§
láttára. ,'-"-Öur" 

bácsi azonbao rég oeú látott frisseséggel szálli ,§
le az autóból. "Á-' 

- H"ltó, fiúk! Hát járja. bogy én csak másoktól '§

tudiam mes a na,gv líi§ágol,?: - dohogolt, de rcgyogott '§

a sJern". -" Eog/á patak meggondolta magát és átsétáh,§
a területünkre: 'J

'- Ne harazudiát, Da,vo bácsi. kér]clte az öccso - {
soL ehntézniralón} volt, gondoltuk, fiajd egy§zerre éíte, §
§ítünk lrindenról ... ,H

- Minden hájjal megkent öípg fi(,kó vag}ok én! {
Kiszagolom még a lJiegőbóús. bogy készül_vala mi, Á müor $
hírél iettem a'wiz cJoigának. eg;nzeribe LiáUt bálclrból ]*

a fáiá§ ! Látom. valaÁibcn töTitek & fcjelekét, Nobáf,'#

"nnű n". _toetok },üag,y,ni belóle ! Kölc§önLértcú §
GÖenlicld kocsijit és kijöttem. Még pedig nem egyediil, §
hancm jó társaságban | .. .. fr

Inte"ere Fred'egész arzenált szedett ki a kocsibóI: §
j{346 
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BTiil; T:".§T;§""'u'jiro'l,t", és töltényes clobozokat.

_,*l Duo.u bácsi, n cs itt seíLmi baj. Jobban szeret-, ne&t, ba szépen bazamenne_

i*"-;#*'-'*ff;".,1ii,'Ff"l,rjr,u-"ffjj,T^#*:*

- |ehog'y19l, csakiogy . . .

*^__;,Moodi.o- noáT. no tgfts ne.kem elóadá§ol,at ! rrü
*::lTf :i és azzal. kész ! ,És jobb r"*, U" ,Iii* 

"i]úoltoíoE oekem miodent. Á_bogy ."ge""". u" iáá;iÖ-za§t, úg-y DegérzeEr azt is, bos itt'valami r.e..i,l. .rrlá
r:q_::'r.,, 1"3d"9 dolog: Ebiielietek. l"r".Ü", :'i"rÍ
::"doo", u. bérletet, aztEn ;a;i;i, ;ü"i'i""l:ű';;
lfl:l *,* 9ií9:,,,li fr.üogadja u" otyun u"-.i,"k" á

uruooTrTjnuYjr'nor"áL öc;Bil; nom sze""te- a hosszag

-De...

- Rendben van, Dave bácsi. úgyse beszélhetjük le -
347

Íickóf, mint paaeu clu"ri" i-*'ú 
@! vlJúll §ruuu,eKeuo

_ Du jgx..ugá"rott az öregrlr Lépe, bogy láttáL: ittDem §egít, a 
,kertelés, ElmondÜk leineU,áirOt o*n srj.

_ _ l r-atlatok ? '|'udtam, bogy szil}ség van rám. Ésnem"ls sejtileL. nril_yen jól leJi ez az egé§zsi(emnek.:Ázt nl§zen..a ayavaiyám fe]ét az olozta, fi.g.r 
""et"e*-zed€[f,a tudaü: seD-L,j se veheti már basznomat. magam-nal tpbFtctlen !én ember vagyok r lt"",-i"gr.t*.?,"i-Demen 

_a vér ! Ez a nekemíaló kLlra !

5l"fffi :,;:*'**Í:*"{T#;ffi t- j:frf
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szólt Jim. - Xteil, ugyebár, visszamegy e koc§iv&l a,
váro§ba ?* Pereze,

- §zóljon be lítkijzben Poilro Revillána,k, hogy néz-
zen Li hozzánk !

- Jól van.
XYed elrobogott. Dovo bácsi nagy élvezette1 nézte

végig a megváltozott íanch-haza,+,, a ti§zta §zobákat, a
karámban nyugtalankodó lovakat, de legDagyobb öíömét
az új patakba,n találtá,. Nem btrt betehi látáiával. Nagyot
kuljentott és hátba,ütögette Janc8il :

- Ember a i&lpá,n, fiam ! Így kilogni azon a disznó
TTollopon ! No, enberére akadt az akasztófáravaló !

A Nap már nyrrgovóra kezclett forduJni, amikor Peilro
Revilla bevágtatott. Ocska, kengyeles Winche§teTt tartott
maga előtt kelesztben a nyeregkápán. Ilyennel csatáztak
negyven_ötven éwel azelótt az indánok e]]en.

- Buuns noche.g, Seíoíes 
' 

Itt vagyok !
],eszÁüt és megölelgeite íiát.

- Veszik_e valámi hasznát ewrck a band,ida-nak a
Seiorok ?

- De vessziü ám ! Igazi Revilla !

EDlél n€yobb eüsmerest nem mondÜattak volna.
Az öreg Pedro csak úgy dagadozoii a büszke§égtól.

Jim megmagyarázta neki, mi le§z a dolga. MaT&djon
a T&nchen és ha kell, nyargaljon fel a hegyhátla, amelyik
e Quintin-völgy felé néz és g]rujtsa meg az ott álló ]ki_
száradi, vüarvert órcg íái. Az kitűrLő idlzőtíz 1"é,z,

- Verekedés készü ? Akkor Peibo Revillának ott
kell ]ennie ! Maradjon Pasqual a bázban, én inkább a
§eirorokkal lovagolok !

- Nem lehet, Pedro te§tvér ! És háborúban muszáj
megfogadni a vezér para,nc§ót ! - jelentette ki Charüe.

- A vezér pedl'g Jim Peterson !
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*^___ F1! Ee04 bá!om, §eior. Do annyit mondol. ha

íjff iltif,,__T";"ff í"*,,ien"*,;5g,*i;5;
nem malBal ki az ilyesűból !

§J*bEFf,;+#j;ffifl *Fii j:[:,#x,tr:t

Ldé"§§:Ti,BklTf 
-üffi 

.'§;t"J"-dJ]í.r;."i#;;#;

[i:i;fli{":,Ht!:;:ííJft J?:ffi ií,x'.J#*ifi i::ilfi ]

f "{ffi:"-':sh"Yjtffiiix,flh*1ll1"",ö*li,x:
- Állj ! Ki a,z ?

_ _, ,Ki§ieltek_ *_láz eié. Az egykori amoyo, vagyi§ az úipatak medre Jelól. idegen lovaűözelgett. j"ibl;i";d;J,j
ifl :'i"uu1illn,Jfl :H;o*:íí"o!j,o.::a§zándéü.pa;qual
vaquero_volt. Ievelet bozott, uruob, 

Á jövevénJ mcxicói

;,9".1 Rr.9" dc Guardo y Castuera lrüldte :

l n level crmze§e JaDc§iDak §zólt. Janc§i besietel! a§zob&ba,.a löbbiek utáDa. hogy láopaíénJmél ."g.+"xÜ
fl ' y",ú"',u seq uerosi földei"rlr. Jancsi átíu r otta- a Ée*]
i:.;"?í1,.#,;r1.**az asztalTa l,ette, bog.y --;"l"iil"

l[élgefu ti'áett Befio4

, . n:!g.on4ok1_1q.n"ságból w kuedéaből kált okozlonx önneb
:.bi.r!l):ina,k:.!el!re akarolL hozni a niw, uau tten"ta-gyoh bálor küUaki rneglclelő összeget, a jóczóg at"i"ea}iaŰ,
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dneluet ?. hözaetűéséael űaelterrl. Kaerk, leggenak m,eg-
győződ,ue arról, kogy őszinte nagyra,bec+ü|Ájük oaggoh,

Don Rannn de &ada y Castuera.

IJ, i. &érem a kíjldöM lhtiák nyagtázni küld,eményem
!ételét.

Külön bolíté]rot találtak a nagyobbüba,n. Kibontoi-
ták : nagycímletú ameri&ai. ban_kjegyekben ti§zte§§óge§
ö§szeg volt benrre.

- Mi ez ? Mit jolentsen ? - kérdezte meglepeiten
Dave bácsi és & két legény.

- Azt, hogy Don Ramon és }ír. Rinehard nem eüen-
íeleiak többé ! - felelt Jancsi.

- Monild, nem E! ma délelőtti ,,tualományos" beszél-
geté§ eredménye ez ? - érdeklőilött JiID,

- B,észben. MoBt nem szolgálhatok ré§zlete8 magya-
íázattal. DaYe bácsi, írja meg az áivételi eüsmervényt.

Jancsi is lrt néhány sort, lezárta a bofitékot é§ átadta
a mexicói legénynek. Azán kisietett és Pasqual segitsé-
gével íölnyergelto a málháslovat, amelyet Don Ramon
adott a vélt -proíe§§zor"-nak. A málhanyeregre ráerósí-
tették a kapott íe]szerelést is. Barátai helyeselték a
dolgot.

- Vigye vissza ezij s, 1ova1, Don B,a,mo!l1ak kö§zöne-
tenamel! - mondta Jancsi a vaquerónak.

- Bi, Seior !

Jim megkérilezte r

- Merre iött, am,igo?

- A Seíor RinehaTd uta§ításá.a nem a rendeg ös-
vényt követtem, hanem §equerostól nyugatnak keltem áó
a hegyeken és ilél lelól éítem el a,z új patakot.

- Visszaíelé is ezel az úton menjen !

- Bi, Sefrol !
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- Nelrezon iárható

- Elég erós 'a 
sodra.

íelé ís.

a patakvölgy a,z aftoYóbaIr?
de jó ló megbirkózik vele föl_

Bién, amigo. Adios /
Ádías !

Á vaquero elnyargalt.
_ - Nem megmondlam, - fakadt kj ámulva C'barlie

- b,?gy gr,1,.o} Yuncfuenk igazi varázsló 3 ! Ei§r* ;;;az eüenségből i§ ba,Tátot c§ináI !

- No, Ttoüopékból aügha ! - mosolygott Jan.§i.
- Nem i§ kel] ! Azokkal elbánunk !

liataloean c§illogott. Szinte esve-
és úgy járt. mintha semmi Úája

sziirkiiletté §ífúsödött. Á Hold felkeliéig
óra, volt hi.tra. Jim, aki1, mindnydjai

tekintetlek, mPgtette az utolsó intéz-

Dave bácsi szeme
nesre kürlzta magát
gem volna.

Áz alkony
még jó néhány
parancsnoklak
kedéseket.

, ,..l oout9:31 .telmegyiink a hegyhátra és eliclyez-
kedün_k a szikláL közt. lözel abboi-a pontboz. ahól arégi.§árga,patck egybeíolyl a Frescóval. ' 

Onnan szemmcltBrthatjuk a Mcriro íelé v.ivó ö§!ényt. Dave bác§i ó§

l,"_.*: l",P' ití, EaTadnak. 'Iudjá}. a ctolgukat. Pasquai-
|9.J.sl9tpan isDeri a. ridéket. á,lmegy a Sárga_pitak
h§záradt ágyáD és a ba,tár közclében, i F'""sco fúé 

"In"I-kedó §zifLe§ hegyoldalban bújik meg. leholóleg rlgy. hogy
a, m; állá§ain_La,t szemmel tar.tbassa,.

_.,,Aopo:"l íel voltaL íegJwerkezve. JJm halkan mÉgúéhány utasífáBt adott pedrónak. Az öree mesértóei
bologatott. Lóra §zá1.1t&k, eündullak. Ámikór az "arrovo
torká,hoz ér]rezte}. kén.ylelenek voltak az új patakmcdJr_
b"o,b1l9,dP íölíelé. Á meglehetósen .rós, esésű vízbcn,
amely közbeD {elszaggatta áz új medr-r talaját, ncm voli
könn5ni dolog fölfelé törtelni. A habok }elyeiként a lorak
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ezügyét veTde§lék és a legényeloek jól íel kelleí,ü htlzniu_k
a lábukai, bogy a. viz be ne folyjék alac§onJ.szárrl c§ümó_
jukba. A víz moraja, elnyomta a törtetó lovak zaiáL és a
nyeregc§ikorgá§t. Baj nélkiil íeljutottak oda, aho1 Jancsi
,,áfuaizolta a térképet". Tekintélye§ omladékgát zá,rta el _

a patakot a régi medertól, alakját a homálJ.ban is é§zre_
vehetően íelezte a, sötétebb perem. Itt Pasqua,l átvágott
a patakon és a tűsó oldalon, jókora keriilóve1, hogy taka-
rást taláIjon, kijelölt állásponija íet6 igyekezett, Á fiú} :
peüg felkaptattak a hegyhátía. Kockázatos lett Yolna, e
kiszáradt mederben folytetni a,z utat. Ki tudja, hátha
oda is be_bené,znek a,z ó§vényeú elosztott T}ollop_ó ova_
§olr ? Á hegyhátoí Jancsi vette át a vezetést minapi 1

kjI,ánduláeán kjlapa§ztalta ezt a vidéket. Lóbáton meotek
odáig, ahol Jancsi azon az emlékezeies éjszakán a lováó i
hagyta. ]lt leozáIltak és megkötötlék az ál]atokat. Aztán ]

ncgyon óvatosan nyomultak előre, nem§okára magu_k :

mögdtt hagJ.fák a gefincet és lefelé Iopakodtak a §zétszórt 
_

szjk]áL, és ormótlan nagy kőkoloncok közt. Csendben; ]

iépésrő|-Iópésre baladtakÉ §zereuc§ó§en elérték a magas- Q
latol. amcly a Fresco és a, Sólga-patak cgylori ö§§zeíolyá§a ,*
íölölr PmeLkedetl. A legények elholyezkedtek a §zi-klák .i
közt. lehasaltak a íöldre, úgy. bogy a völgyet jól át- $tekinthessé|<. '1

El voltak késziiJve rá, hogy hossztl ideig kell vára- i
koznjuk. Nom beszélgeltpk, még sutlogvc sem, hiszen a fl
BindjobbaD fel(etó9é sűrűsödő éjszakában nem tudlratták, }
nem sulTan_e el atattuk a köze]beo T'roUop vatamelyü §
órszcmp. A paia,k molaj]á§a csak kPvé§Bé nyonhalta el *
a hangokat, úprt a jóv9,1 úleg{ogya,tkozott yíz, amely máT {
csck a Fresco {olytatá§a voll. sokkal csöndesebben csör- E
gedrzprr, n]int a,nna,kelőtte a, sáIga-pata,k. Ivlinden eshetó- §
§égle Lészen voltak és úgy be§zélték meg, bogy majd Jim ,§
irányitását követü. ha tettre kerül a sor. 
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..Ealvány _kíke§zóld dprengés kezdte lassan fel váitania §otetséget. KelPt_felól íelemelkedett e Hold. A §ápadtegte§í D_betű alakja az első negyed fele LOzc].jeli.A legények íel]éIekzettel{. IIa látbatnak_ lönnvéhh lne,a helyzetü. Jim utasitáoára .á" 
"ü 

bri"k.i;'";;;r;k:kal -,Jancsi regi ,.rjIi'. harisnyaibál iJdtÜ]k;"kkX'i"- ,

c§á,varták. be a püBlraesöv.k végét, bog'y a boldíénvberrne,c§üanJanak DlFg é§ ne áruJják el i;jtekielyükel aze§ell(.g _a,ríajáIó órszemek elótt. Jim mindcnre " gon,Iolt.akárcsak valami azli.le+,ett íezb_
, Nem;9kr],r1 csakugyao megpillantoltak egy lovart.
|1;.1, l;nt"t"tt." patak t riLlsó oldalán. az ösiáyen föl_
]"':..!:9 u.lou üÁnyában. Á f iri& mozd ulat lanul .t;kiidtek
ílclJ^l|(őn.,De aüg telt Pl újabb ne3Yedóra, a TrolloD-lal,vc
Iclol lodobogás verte íöl a c§öndet. Több lovas közelcrllie-tclt. a psüák robajából ítélve. A legénvck minrlen irleo_
§záluliat megfeszítvo Dere§ztgcuek -szóut"r. h"gv alE-sebben lplá§sanak a még bomályba bo.ult vöigyb;."A ló,
dobogá§ köze]edett. s ekkor a Áá§ik iránvból-is elősijcő
l:!:P:gi", bal]atszott. Egy-két perr^. ;j;-Ű,ú"i;;
:'^'::. 1r]9:u",,, bEonyár,] megballotta 8 hála mögül
ooDogo zajt,6cJlcltc. hogy valami szolratlan doloe rór-ténhFtetl. tebát. yi§szafordult. bogy mielőbb ta]rilklzzék
az_utana lovókkel. _Ez szerencsé§ do]oqnak bizon\,,ult:a Trollop-tany1 íe]ől érkczó tooa"ol,uia""in,;r"g dpp".a rejl ekiely_ alaIt íogna} összetaláüozni o oii.ruÜ.ő
lllíil3!|: C8akugya,n. _néhány perc mulva nógy loras
a]ak j s, bont akozott' li 

" t o. a rlrrai eu 
"e 

gi" ri"'Ü':i"rŐ"il
loüelé az ö§vónycn.

, . _-_F"U:, fickók ! - kiáltott TájUk az órszem. - n[
ffi; ,"** 

nyargaltok úgy, mintha, ördög iilne a. báta-

Á,Jovasok_ hirtelen fékeztek és megálltak. Egyikükmegszólalt é§ ha,ngjáról á legények r"Ürn""tOr. Figou,
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Redet. A íélhomályban ráismertek az intézó vaskos,
talan alakjára is. Szava izgatottan hangzott:

- A kénköves pokol nyelje el óket ! Vége a já

- Mit beszél ?

- A teherautókat tefiilelték ! Nyomurr}ban vanaak
€, tölYény Vérebei !

- ördög és pokol ! Igaz ez ?- Órdög és pokol ! rgaz ez i
- üag szerencséro be akart lovagolni Eondo Mesába :- üag szerencséro be akart lovagolni Eondo Mesába :

és nem sokkal az uto]§ó koc§i mögött járt, amikor a
sherifí vagy kilene lesból lecB9,pott embereivel az an+,óía.
],óhalálában visszanyargalt és jelentette a dolgot Tro1-
lopnak.

- És most ? - kérilezto rekedt, aggódó hangou
az ó$zem.

- És most - nem marad rná,s hátra, mint Mexicóba
szökni !

- Eái lYollop ?

- Az is jön nem§okáTa. Elóbb összeszedi az fuásait,
úreg a pénzét.* IIonnan kaptak §zimatot a törvény fiokói ?

- tr'ene iudja. De az a gyanúm, hogy ezek az úi ]
emberek az ,,X Lusia II""n inegmondhatnák. Lefogadom,
hogy Iészük van benrre ! Mikor Ruíl eltűnt, mindjárt
mondtam, hogy baj lesz. Nem öIték meg, az bizoDyo8,
hanem szóra bfuták. De Trollop nem hallgatott rám, azt
mondia, ne legyek beg]nrlladva, ő tudja, mit csinál !

Most aztán itt van, menekiilhetiilk, amerre látunk !

Jancsi és ChaTIio Jim lelé néztek rejtekhelyiiaön.
De Jim csöndesen c§óválta fejét, Megértették I még ninc§
itt az ideje, hogj akcióba lépjenek. Csakugyan: ha lövöl.
dőzésre keriilne a sor, Trollop úeghallhatná és a hegyeken
kere§ztiil, e patakvölgyet elkeriilvo próbálrrá olérni Mexi.
cót. TroJIop íontosatrb, mint Pago§a ! Némán várakoz-
tak a íejleményehe,
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Ebben a pillaD&tban a Trollop-tanya íelől tóvoli
vések tompa za,je ütötto meg a, tiiliiaet. Áz el§ó lövé§eket

- Nem segíthetünk rajia, IIa egérutat
tigyis_ erre me;rekiil. Most kiki Begának !

8ortüzek követték.

- Ke§erYit ! - kiáltott íel
rajtaütöttek a ,,Repiil6 B"
- G.yerfu} !

- Merro ?* Meíre ? Eát Mericóba !

- Cserbenhagyjuk Trollopot ?

Pogosa, - Úgylátszik,
tanyáu l

nyerhet,

_ 
Á uégy lovas nagy egyetértésben bólogatott rá és

oarkantylba kc,pták lovaikat. De alig indultak el, éles,
pattogó hang kiáltott Iájuk :

- Megállani !

, Á _lege_ny9k m9glepetien néztek a hang irányába.
A patakvölgyben derong6 halvány világossá-g elég volt
§ötétségbez_ §zokolt szemiihok. Á'votgy"t<anyároa6ianal,
§equerol{elól rljabb lovasok lorduttak áz ösvényre, }Iatan
voltak, Elól Don.Ramon, mellette Rinehard. D]on Ramon
kiáltoti rá_Pago§ára és iár.saira. Ezek az ügatott, hangos
be§zéjgelésben é§ a, pa,ta.k morajától észró sem' vett"ék,
bogy a lépé§be! érkezó mexicóiak a közeliübe értek.
_ - Mit akar ? - morilu]t Don Ramonra a, gorilla-
íormájrl intézó.

- Csak azt §zer€tném megtudni, miért olyon izga-
toltek és miért igyeleztek Seqieros íelé!

- Megtudha,tja ! Etárultak bennünker ! A sberiJl
embere_i már azóta rejt& i§ ütöl,tok TYollopon !

Közben ceaknem §zünetlenii] ha,ngzoi,t a tompa, íegy.
verropogás a Csöndes-völgy íelól.

Es magu}, erre migszöknek ? - szólt keményen- lts uriJgtl{ erTe meg8zoknek ? - §zólt keménven
Po1.!alon, *- Cserbenba-glak & gazdájuka.t és a c'im-
bo!áüet ?



a,legLöze]ebb átló tegény fogta'le. Don Ramon föJemelüeezzel ko§zóntiitt€ Ja,nc§iékÁ,f
.._ - I'ótom, önök ké§zen váTták a, fickókat !jókor. 

- §zemo Rinehard felé fordu]t; - Por
Csa,k nem sebe§iilt m€g ?

. Riacbard kiilönöse"n mosolyogva viszonbzta
tét. Szemfiellátha,tóan ingadozótt'nyeTgében.

- Beszéljen,
Ramon.

Eppen
Dios !

tekinte-

istenért ! - nyát karjához Don

, .., -::-P'._. . . lgezán, 3emBi§ég. . . - §zólt eTŐl-soove.firnehald, de szava,i nyomán egyszerre véa csor-dult.ki_a §zája széIén. Megingott es lefóidull volne nvel-gobol.. ha Don RaDron neú l,apja el mindkét kariá"val.Lovall< §zoro§an egymá§ mellett álltak.
, - SegílseDek, seiore§ ! Liáltott remegó hangon
P:l^l:::"; , 

- A ba,rálom golyót kapotr, u-;io" iug.o.urovese es kozém vetette mapát !

_A fiúk odsugTott&k és liemelték Rinehard elernverlő
. testet a 1óról. A Lii]önö§ férfi nebczen lékú;tt a-.;"-;
le-lec§ ,_kódott, lelektetiék az tisvény mellé egy kis g}epes
l9li]1 ?9" Remo_n leugTott nyergéból és Rinehard mellétórdelt. Megiogta két kózével Éarítja váltát é" ki-""áh;:
]_1:lgn €yöocéd§éggel oézett az u""ábu. Du , gi;;;;ég
kr,leJezésével vad ke§erűség é§ ria,dt aggodalom ÉouÜaett]

_ _tírnebard szótlanul feküdt a, föadön. MPue zihá|t é§
mirrden,erótködő ]élelzetvételre újJb vérhullám buggyant{r a 8za,Ján.

- Tüdőlövés. .. - §uttogta Jim.
., . - Mia,ltano kapta ! - íaűdt ki Don Ramon. -Aoba]r á, §zeEpi]]antá§ba,n. amikol az a gazember birtelenIámJogta levolveIét, ő egJrszerre nagyot-rántott a, loYán,
i^u:,lc"ib'l;. lovamat Lirryomva'l.tyetot. ruu uj",
hogy ki nem lódultam a nyerlgből a ,a"irii*'rOÜ"rÖii]
U kapta a neLem §záDt golyót ! Megmentello &z élete-
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rnet... De nem vettem észre, hogy megsebesiilf. Én is
revolveTt fátrtolta,$ é§ tüzelteE. de fél§zemmel lóttem,
hogy ő is kézbekapja fegyverét é§ ]övéseket ad le...

.. T.ompe hörgés ha]]atszott, Odanéztek. Pagosa Red
próbált félkönyökre emelkedli, do visszacsukloti a föl&e.
Jim és a közben lóról száüt mexicóiak egyiko odalépett
hozzá. Jim lebajolt és meqnézte. Az idomtalan férfi mellén
hatalma§ sötétvörös foli terjedt szét. A golyó közel o
§zívéhez érte.

_ _- Végem van - höTgöll Pagosa Red, - Nem
látok . . .

Jim megíogta, a váüát.

- Beszéljen. Jobb, ba könlrlt a leüén. Ahová megy,
ott telán majd beszámítják. , .

- TrolJop. , . - sz&va böíAésbe fulladt.
Jim közel hajolt a íejéhez.

- Beszéljen !
_ - Trollop.... íelbérelt... hogy őtjem meg...
Don Ra...

Fejo íé]rebil.lent és hörgő léleLzete megakadt, IIa-
lott volt.

Jirn felegyeuesedett és visszatért Rinehard mellé.
Don Ramon a, csöndben jól hallhatta Pagosa Iied utolsó
szs,vailr.

- laráíopnak igaza volt - suttogta, - 3'igyelnez-
ieiett. Azonnal le kellett volna lónöm azt a gaiómbert,
amikor BeglÁitam. Áz én hibám, hogy ő mo§'t . . .

Iiineharil ziháIó lélekzete kiseé ácsöndesedeti. Ki-
nyitoti& szemét, meglátta a fölébehajló Don B,amont és
mo§olyogni pTóbált.

, - Amígo m,í,o - szólt hozzá leírhaiotlan melegség.
gel a mexicói. - Miéít teite ezt ?

_ Rinehard halkan, erólködve megszólalt é§ tt iorkái
lojtogató vénel küszköilve, szakadozóttau monclta :

358



Jancsira

... azt

Egyetlen
é" ícy

Megfogta

esett. Ilalvány

a bodtékot...

- Átadom.
, Riuehard arcán megbékiilt nT]lcrl! meg. - t,rgalom lriíejezése je_

- Köszönöm . . . Á kezét...Ji:fii",fl.i_,cj+j"lgt";i"iÜ'Ii,i"RamonkezeitRine.
hard jobbjóól í" kíililii#;Ö"?ítffil

n ,i,"."111T*:,:: ;;;;]t liö;Ö é" a szó nyománUbOl Og1:U vérhultÁm tti"i-;fi'.#fi#i
- lgen, awigo mio . .

- Kö§zönön. . .
lehúnyta szemét éi ;,'i"á3.;;'rúailT"ii3i;tr;

a,

é§
jó:áq'i... 

_a, balát§ágát, . .
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&\, már regen leesett szemér6l. AIoa, béké§, nyugalma§ volt.
Lélekzete eg;a,e gyöngiilt, A szá,ja szétén pirosló csíkon
nem buggyant nár eló a vér. Ceak egy§zer tágult na,gy
sóhajra a melle, aztál egészea elcsöndesedett.

- Meghalt - szólt halkan Jancsi ós levette katapját.
A többiek i§ íölá iak és leemelték kalapjuJ<at. Csak

Don Ramon maraclt a, halott ürellett, téTdelve íogta barátja
kezét, Y ál7a meg-megrázkódott.

Jancsi oldalt lépett és elővetie a bodtékot z§ebéból.
tr'elszakítottq, a pecsétet és kiemelte a,z írásokat. í,egíeliil
névjegy volt. A holüényben elolvaÁta :

Beinhafit lreihert aon Ends|el,den
Ria?fuisre& Ki'n. b@!r. efuak-UlMvgt.

Don Ramon felkelt. Tompa, fátyolozott hangon for.
dult enbereihez és spanvolul rendelkezett:

- Fektes§étek keresztben a, ]ovára, é§ vigyétek a
házamba. Terítsék Li a csarnokban. Nekom még dolgom
ven itt !

A vaquerók §zótlanul telje§ítették a parancsot. Doú
Ramon is §egített, úaga eúelto fel B,inehard holttestét
a íöldről.

xét mexicói legény ellovagolt a, vezetéL.]óval, mely
Endslelden báró, bajor gáídakapitány íöldi maTadvánJait
hordozta.

Don Ramon meTeven állt helyén é§ utánanézett, míg
a lovg,§ok el nem tűntek a kanyároitó szirtfoka
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- Yuachienak iga,r,a, !an| - állapította, meg Jim.

- §ietve vissza kell jutnun} & ranchle !

- Es mi lesz, ha mégis erre próbáhak Ljtörni ?

- Ezt a téaaét a dolognsk vállaJom - szólt kemé-
ny€n) komora,n Don Ramon. - Egyik vaqueróm itt van
még velem, bazavágjo.i és majd errefelé irányítja a tiibbi
legényeúet ! Én addig elhelyezkedem ott a íoralulónál
a, §zikla mögé é§ foltattózÁtoíA, akÁrki próbáha is keresz_
tiiltömi.

- Don Ramon, - íelelt Jim - ott a fordu,lón trll,
a patak keleti oldalán, valahol őrt ál1 o mi emboriirrk,
Pasqual Revilla...

- Aki a ,,vezetóm" volt, amikor én mint ném€t
,,kutató" jártam önqél, EzéTt i§ boc§ána,tot kell kérnem.
De akkor még ellenlolek voltunk , . . - szólt közbe Jancsi.

- Rendben va[, SeíoI. Barátom mindent elmon_
dott...

- Kéreu, keresse meg Pa,§qualt és akkor ketten
lesznek. lra netalán mégi§ erro jöurének TrolJopék I

- Jól van, köszönöm.
Elbucsttzta,k, De amüor Jancsi a, halott PagoBa mol-

leil Drpnt el. ]ába akeratlanul megállo+t. Leúézel,t az idom-
talan te§tre. Pagos& Réd szeme nyitva, vakon meredt
löüelé. Jancsi hátán végigszaladt a hideg, gyomra éme"
lyegni kezdeit, csaknem To§8zullót logta e1. A hábonlban
nem 1átta köze]ről, maga elótt azokat, akik az ő tevékeny-
§ége Tévén pu§ztlrltak el, Ez volt az elsó ember, akit tudva,
akarga mcgölt.

Jim észTevette ós megéTtette, mi megy végbe ba-
rátjában.

- Soso bánjad, Yuachie. Áz els6 ,,e§ettel" yelejár
ez a ha,ngulat. Pagosa csak azt kapta, amit kere§ett.
Gv€riinl !" tr'ölkapaszkodtak a sziklás hegyolilalon és olyan gyor-
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§an igyeLeztek lova,i.k íelé, amen_oyiro c§a,k & tprep engealte,Llnegve, lélekzet után kapkodva érteL az állaiolrb"oz és
:q._p:": P ",lT, 

máT Yágl,attak i6 a hegyháton Leresztülaz üJ p3takvölgy -[eié. Á holdféDv meAkö;nyítetLe úíiukata §zaggatolt, kövekkel teleszórü tejtói tábjon. Nyugtala-nok, izgatottak loltak. Ki tudja, iri tti*erir, arati rinlr avorgyocn 1, A fegJrveíropogás elhaJlgatá§a mjndenc§etreazt bizonJítottg., hogy valami váratlan forclr-rlat álll be.
,, ,\'égTe,elérték az arroyo_völs.et és lovaik a meredck

oloilroirr lelg c§ü§zva ere§zkedlek alá az rtj pata,knrederbe.
Azlán a vízüeú íolytatták rttjukat, olyan !yor.;;;;;;;_nyire_ c§ak lehel€tt. A Eold mjnd .ugu"uÍi." eúelkedeit
és ké].res ezi.irküeti világooságor árasziort a völsvr.e. Á na,
la,k 9z eTő§,esé§ű ryederben úgy baT§ogott, Üágy sziilto
magu[, §em ballol,ták lovaü törteté§éneL zaját i'vízlen.
Keményen hajszoltáL & ]ovakat, nem törödve a bizonv-
1alan_ és láthatatlan tal€.jjal a habo} alatr.
. Ncm§o}ár8, elértéL a völgyág Ljszélesedő torkál ésrDnen kezdve ná,r szárazon nvaiealtak tosábh_ c, lco-
gyorsabb vógtatásra ösztökélvó toivaii<at.,ltl g haiaa-t'uiigy í,ü percig. amikor |övések csaitanása, ütöire mco e.iiilükct, A lövé§ek zaja a ranch-báz telől hallatszo'tt :'L'ebáf Janc§ina,k jgaza volt I Trollop és íóereje f§aL-
ug,yan beg§zökött a törvény emberei elól és valaholá,lkaptatva a begybátoD, - valószínúleg a ,.Rcpülő B.'-tanya, Draga§ságában - az rlj patakvöigv -"r,iér, ino"_Eeztek DoeDekiilni. De Doiért meDtek obán kozel a Íáz_
hoz ? Ifiszen a begysarkant5ni tövében Ündiárt az arrovo
egykori völgys felé fordul}attak toha ! Jim megadta a

_ vála§zt a, logo8 kérdé8le:

, , ; A,sazcPbellk bizonyára még egyszer uioljára kártaEarta]t o_koznl nekünk ! Nem 8ajnálták a lo"térőt, hosv
lelgJruJl,sák a ranob_házat! De ott Dave bácsi meg á)
öreg Pedro fogealta, őket !



.X Lusta H" felól ropogó íegyverzajt a messzeségból is.
Talán eár útb_an vannak, megkeriilve a heg"ysarkánt;nlt.
Csakhogy Ttollop is bizonyára tisztában van ezel.kei az
esbetőségekkel I Aügba nlrujtbatja tü hosszrlr.a az o§tro_
mo1, a ranch-házelőtt. E§ megli§érti, hogy a, §ejthető log-
csekélyebb elleDállá§ irányábaD keresztiiltörlöo.
_ Jim és Cbarlie i§ bizonJosan ugyanene az eredmén;rro
jutottu,k. hjszen a helyzet kézeníá.Lvő vott. A legények,
alighogy beszüntették a, óiizelé§t, elóbújtak fedezékük
IDögül és találkoztak egyrnással.* EIőre a ház lelé ! - ailta Li a jelszót Jim.

- Azt hiszem, - szólt Janosi - amikor & vi§sza_
nyargaló lovasok jelentü Trollopnak, l'ogy ilt lílzzel
íogedták óket, az abbahagyja a, ház ostTomát e§ egé§z
erejével erreíelé íog törni, hogy keresztiilvágja magát
&z arroyón át Mexicóba. tr'ickói megállaplthaitab tógy
c§ak néhány ember ellenállásával kell számo]niuk errefeÚ.
,. _ Ig_az1,d van - jegyezte meg Charlie. 

-Denindegy, _

a_hó,zhoz kell jutnunk. Ákármennyire siet is, Trollop még
rá találj& g},ujtarri a házat Dave bácsira ! Nem is 8róem]
hogyan bíri a, két öreg ennyi icleig ellentátlai a tűerőnek ?

Közben serényen, futólépésben igyekeztek elóre, a
cserjds foltjai meüé hrlzódva, hoqy minét kesóbben fedez_
zék fel köz"jedésüket a báz feló]. Á fob,tonos puska,Topogás
és az ide-oda cjkázó lízcalkok szinte túrhetetlerrrró fókóz-
ták aggodalrnu_kot. § el_kor végre olyan pontboz értek,
ahol a házon imen kiugró begyoidal nem hkarta eI többé
elóiük s, házon tLr] hrrzódó hegyvonulatot. Charlie izga_
tottan vakkantotta el magát e me§sze§ég íelé mutatvo:. odanézzctek !

, Á két legény arrafelé pillantoit és egy§zene látta
meg azt, aúiIe chaTlie mutatott. Fenn, távolabb a hegy-
tetón, §zi]trázva,, lángnyelveket küdve a sötet ég fiié,
lobogYa égett egy fo, ! A jelzótúz !

1.]



- Úristen ! - fakadt ki Jin. - Ea Pedrónak sike-
nilt Lisurranaiju a, bázból és eljutnia a, száíaz láig a hegy_
tet6n, a,}_kor Davc bócsi egyesegyediil kiizd a frázból";z
o§tToíüókkal !

- Előre ! - Liáltol.t cha"rüe.
. Nem volt mjt mérl(,gelii. Futottak, egyenesen a ház
irárryába. De Jim, amüór a c§eljós íolijai"rrregTitkuJtlk,
oldalt leze_tíe óket. A hegyía,l tovében igyekeitek elóre,
hogy a háló.ház_oögé jussanak. Mar bttaÉá hosszú épülci
sötét fofmájót, Még §záz lépés, máT csa,k ötven , . . Sikerült
elémi & báIóház innen§ő §;ögleté1, és az árnyékba borult
faüoz lapultak.

. _ 
Lopakodve nyomrrltak elóre a ház fala mellett. Vigyáz_

niu} kellet1,. mert va,lószínú volt. bogy a hilóház oldálan,
ta,kará§t..keresye. TYollop nébány em6ire is megbrljt,, hogy
onnal tíizeljen a ranch-báz íeló. Jim egyszerrJ négállt ?s
intett barótainak. A teiőre mutatott. l!íegértettéÉés be-
látták, hogy hehres a ierve. Janc§i odat;rtotta a hátót,
{tli 1 yauar.a kapaszkodott, onnan e]éTte az alacsony
tetót_é§Ja,ncsi segít§égével felmászott rá. Fenn nyomban ei-
feküdt é§ ha§mánt c§ú§zott tovább a tetőn a ház 

-mÁsik 
vésg

felé. Jancsi és charlie óvatosan tovább ment a íal tövébű.
Már csak nébány méternyire volt&k a, báz mÁsil(

véqétól. 
_am+9r_ ot! 

"gyszer"e 
ÁöÉt _tolt jelent meg. Egy

ember hÁita,l feléj ii,k, Yis§zaJeló lépkedve, 
-huzódott'a 

bá?
sarok takará§a mögé. OtL megálli ós a hóz szegélye mellől
kezdett tüzelni kiíelé. A L,éaleqény csak sötót 

-körvona-

ta,it láthetta, hátu]ról. Jancsi a s;á iá-ra, tette uiiái és jntetl
Charüeoak, bogy maradjoo a helyen. Ő Úaga lábujj.
begyen. óvatosan megindrdt a pusÉs IeIé. errnit m;"a"n
figyelme a rancb-ház íelé üán;nrJt és a puskaropogás bizo-
nyáro már eltompított& hallását. Jancsi mögéje"ért, bir-
telen ods,kapott, rnegTagaalta a fickó nyg,kái é§ háir&-
rántva fejét, marokra fogoit puskájának agyával lecsa,pott



TÁ. Az hangtalanul elvágódott. Jancsi hátravonszolta a
bázfa,l mögé. Áztán mélyen szemébe búzve },alapját,
kilesett az épii.let szegélyén.

A ranchbÁz felé minden oldaból tűznyilak r.il]aoia,k.
De a házból is lö9é§ lövés után köpte tüzét és ólommagját,
Az ablalok faláblái lo voltak zár;a és a táblák kis n-ltá,
sain keresztül hol itt, hol oii csapódott ki o lövések iüze,
t*tj". ! öIeg Dave bácsi &teti6 a ilolgát ! Sohasem
adolt le Lét lövést eg),má§utón ugyanabbol az ablakból.
Bizonyosan együtől a másik}oz §zaladr é8 óva.lo§an a,
fal íedezóke mögé húzódva dugla kj íegJrvere csövét az
ablakon. hogy gylrs célzással te"adja lOveset. De a háznak
Jancsi íeló néző oldalán nem vo]t ablaL. Es Jancsi most
észrevett_ egy fickót, aki hosszú rúd íég&e tűzőtt égő
szalmaesóvát n},Ujioti ioaga, elé. A báz IÓlé lopódzott is
a lobogó csóvát a lelő íelé nyujtotta. A száráz tctónek
neú sok kellett volna hozzá, hogy tiizet fogjon. Jancsi
nem soká gondolkozott, Jetkapta pu§káját és lótt. A gyuj-
togato arcrabuLot t. egyet -ket l őt bempergeit. azt á"í\ í1 oz-
dulatlanná mercvealetrt. A csóva íöldre es;tt é§ löviale§eü
elhamvadt.

_ H,an9m a távolabb, minileníéle íedezék mögött el_
helyezkedett ostronr]ók é§zreyették Jancsi lövését_'. Pilla_
natra rá egész sercg golyó c§apódotl az őt védelmező íal,
szöglet lú]§ó o]dalába ée esyü-úá§ü §zinte e fiiie mel]ett
sür-ített el. Jancsi visszahúzódoii. Ekkor már Charlie ig
mellette volt. Yisszasza]ailiak. a ház hátsó végéhez. ott
vizeshordó állrt a ház sarkába,n. Jancsi fetkapaszkodott a
telőIe és felsegílelte a szuszogó (harüet, §zempillantás
mulra már ók ie a rézsuios házietón .leküdLek. Meglátrák
Jimel : lrözpl a tetó másik végéhez, a báIóház b"om]ok-
zata íelé {eTdén eDPlL,edó tetó szélénél hasait. Jancsi és
charüe is fellúsziak a tetónek a hosszrl homlokzat íölé
emelkedó pereméig és kileskelődtek.
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Szeúközt veliü, a, ka,rám oszlopai mögé hlízódott
c§oportban úegpillEntotiák Trol1opot. A kalámba zárt,
lova,k a, lövölilözé§tól megbokrosodva száguliloztak iile-
oda a, ,áTt térségen. 3izonyára golyó is §úrotta egyikükei-
másüukat, 1okozva a Témületet. De a gomolygó lovak
és a karám vastag oszlopai jó fedezéket nyujtottáf a mögé-jiü húzódó embereknek. T}ollop irvron Ósztogatta paralr_
csait és biztatta orütó Bzóval a ranch_ház köliil lappangó
o§lrom]ók&t. Lovaik legnagyobb részét is a La,rám melletl
laTiotÉk együtt. ilL védve voltak a házbót süvítő golyók
€llen. Néhány cowboy szárnál íogva, ta,rtoitá a nJruátaian_
kodó, horkantó álla,tokat. Idelryargalta]< azok á lóvasok
is, akik Jancsiék tiize elól visszafordultak a, völgytorok-
ban. Ezek nyeregben ijJr eL, és együiü bevesen Óágyará-
zott valamit Tloüopnak, az új patakmeder felé mulo,
ga!;va- + úgylátszü megértette a helyzetet, meít nyug-
talanu1 körii]nézett. Aztán a 1ovakhoz-ment és nyeregbÓ-
szállt, Á köriilötte lévók is lóra szál]tak. A kavaródás6an,
amirrt az idege§ álh,tok n;rugtalanul hÁnyták_vetették
gagu}at, l}ollop íoroló lova c§akn€m a, hálóház íaláig
hátrált. Jancsi jól halhatta Tlollop §zavát, hiszen csak-
nem közvetlenii] íölötte feküdt a tetón. T,etéve kalapját,
óvatoBa,n kilesett a tető peremén.

Trc'llop intézk€dett I

- Szóljatok az embereknek, hogy hagyják abba az
o§iromot. Rongy alakok, hogy nom bírták még elhallgai-
tetítl a,zl ez egy-két fickót, aki odabenrr va,n ! Ninc§
időuk. A kamrában találtunk ecv bádogkannásal kő-
olajat. abba égő szalmacsutakot tugunk -és a tomácfa
ha,íítjülr: elég lesz, hogy felgyujisa. Aztón megyünk !

Néhányan kiváltak a csoportból és megke i.lték a
karámot, hogy YégTehajtsÁk Tlollop uta§ításait. A,,RP-
piiJó B'' gazdája mellett, c§ak öt_hát lova§ maTadt, mpg
két_ha,rom gyalogos fickó, akik a többi loYat tartották.
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Trollop még rninüg csaknem kőzveilenii.l a hálóház íala
elótt nlt loyán, revolverr:el a kezében. Bizonyára még
megfelelőbb íedezélanek talá7la azt, hiszen a ház íelőf
még mhdíg dördültek lövé§ek.

Ami t Janc§i kile§kelódött a tetó peremén é§ ma,ga
alatl látta Tlollop széles bálát, egy§zelTe vakmerő go"n-
dolat villa nt a fejébc. csönd€§en noaga meUó teth a !us-Lát és elóvette r.,vo]verét. Felgömyászivo hátát, minL a
mac§I(c, maga alá húzta lábait. CsaL egy szempiJJantásra
emeke löl fejéi, hogy jól kiszámítsa a iávolságit - azza|
már;s ellökle magát a tetóról és pompásan kim?rt ugrással
Trollop mögé lendü|t a lóra. Széivetitt lábak-kol, iil"őbelv_
zetlJpn egell a ió íarára s a úegTiadl áIlat töüapva feját,
toporzókolni kPzdett. De Jancsi"abban a szempúntásban,
bogy Trollop mögé terült. balkezével keményen mcg_
ragadta aolak balkarját és jobbjával a bátábá nvomia
revolvprét. nürrdcz o|yan boszorkányos gyorsasággaí ment
l-pgDe^, bogy mrre a megle|Ptt gczember észbekapott !olna,,
nár fii]ébe §iszegett Janc§i iles szava:

- Egy mozdulalot §e, kii]öobPn §zétlögön a bcleit !
Eitse el a revolveTét !

A rerolvercsó_ erós ütése, amint a hátába csapódoit,
a szavaLnál is értbetóbben íigyelmezlette Trollopoi arra,
bogy Tnmén},tél.D belyzctbe jutolt. Rel,edt kárónkodás
löTt elő szájából, de a TevobPrét löldTe hullatla.

. - _ 
Csönd l - szólt ró Jancsi. jól clhelyezkedve a

§zéles lldt Dijgött. - Es ne próbálja oegugraini a lovát,
D)FTt ak]ior is golyót eresztek a testébel
_ .4 valimcró ugrásl, amc]yel TYollop riadt JelioTkaná§e
követet!, szon nyomban meglátták u iöbbiek i". de h" I"l
is kapták revo)vereiket, rög+ön észTevették, hogy a golyó
csa k a gazdá j u_k testén keresztiil bal ol}Atna ."Ü -r"aOÍe.Es Jancsi merész tettét §zinte nyoúon köoette lin |atiág?§zave a háztetótó] :
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- Ne mozduljon senJ<i !

eki mocca,n, golyót kap !

Itt vagyurrk többen i§, §

,,,Tlouóp fuösé l,e ul .lórd.,.

Charüe wihogó hangja közbeszólt :

- De csak mozduljanak, uraim, ha tetszü ! Éppen
erle várok !



,.. _,,f.:roo9n Eegmefevedett. Á többiek. akik már mes_kerlüték a karámot és azon vollal<, t 
"gJ ö"*-"""ii;-ók"T8zétszórt o§troEl]ó,kat, a pokoli larmaoan 1udomásl semv_ebeítek aIIól. mi történik . t*"a. rrlögir;,l'Eli";

::i:üTiir,nF;,J,i*l,",iÍ.:tá"-,.",í:;'Jüi,,Ttt:
::i.":]i.":1i:|:,|*. hogy csak la"om ateircLa 

-van. joi
tsuÁ ea eszlr_kbe Jutbat, hogy cserbenbag,yTa 

"ori n""aai-,-t.at, rnegkofkáztássak a nró.kiil;sr,. Á;'"c"il{ tr#ir""k.a.Jlaveszt is, a. többi megugorbat. S akkili a töb-Ú;Ü;eszbFkapnak. N5rugtalanui iqő.mozgó 
"r".ü}bói;;l;*;lehetptt..hogy i]yc§miben t.".,* , ?"i 
"r."i T"rljri.'"Iálebetett ferrntartani a helyzetet,. . .

_, ,,lln:T ek]<or éles. kattogó §oTl,űz bangzotü {el ésTaghtó 
rtodobogá.s zaja dubörolre ta " looofioresr.. 

.-

,. ",,- {up;jipi.jiií ! - barsani r.r I"gura lr, 
'ri)_ii""r,tet

:._i:""T_* 
b:' a híe§ cowboy]riáltás, aminek o"" ouru--l 

"az tn_oronok harciüvö]tése lebeteti.('harüp mcgáTóI elfoled]<pzve felugroft a háztetón és
'uC"ub', !1iir1i.}1lapjat. na gyoi krriju,,ioi, i" 

-" '"" '"
- .,,üpIllplJítj l [tt !annak & ,.kör D', leqénvei !

*^_ 
Áz.o§lToúlók. akik még "". l"pÜl -"*.ii"rÜo

|i,l1l]""á1: m irrt a szét rrgrasziot, no., ru É 
",or,"f, .rő'rllTzetr.lk,nrögül é§ eszüket'vesztve p.Órrertot-."".'Juili. 1l

;úifi*,;,,;*f *,fi ,.::g:*[,*Í{t**{i"':r
,^..__1*.".:] 

'_,!I 

is talpon volt és egyet |en §zök}eDé§§el

ii}fl1!i, $l *l'' i.ii..;! ff lTl#,t ;,,T,I# ;:l-;ls:ol:erl e.T"lt Inaga elé. De a szeEkozt álJó lovaeok
l:"."";il:§.?á:,iH rm fiT], "i: ;,x*:r"{:; ;.§ii



i#ryilqg1;;aiiTüP*t.+"ry#*tr
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Jancsi hangos §zave tú]kiáltotia, a lódobogást:

- Yigyázzuttk, mert meglehet, hogy csak Ógy részük
aetlt a házhoz, hogy felgJ.ujtsák, míg a többiek erre
tartanak !

Mindhárman elóróntották pu§Láju}aL a nyelegtok-
ból és kereszt befekter t ék a kriún, lövésre Lészen. "

_ És JaocsinaL megilt igaza lett I Alighogy kivergód-
tek a_ cserjés §űTú c§opoTtjai köztil, szémk-özt vágtató
lova§ol,at pillanúottak Deg. L€hettek vagy íélki.Iom-éter-
nyüe tőlük. Jjm fölemelte kezét és visszáiántotta ]ovát.
Szempillanás al&tt mindháTman leugloitak a nyeTegból
é§ egy sűrűbb c§erjés úcögött hag}.lák lova,ilat. Jim ;§ak
kézmozdujatokkal i_rányította társait. De azok nlegéílet-
téL. mit akar. A bokrok és magao íúkupacok takárását
Jelhasználva szétváltak és egyáástól b'arminc-negyven
lépésnyire meghúzódtak egy-egy fa. mögött.

A ]ovasok tágtatva Lözeledtek. Amenrtvire a bizouv-
talan viiágltá§ban-megítélhették, t íz-tizenkéi ember leb'e-
tett. Ámüor Löriilbelii] kétszáz lépésnfre voltak t6liü,
Jim E cgnyitotla a lüzet. De nem alart" óvatlanul, ügyel-
mezietés nélkül rálőni az elleníéIre - még most is n}ilt,
b€c§iilete§ harcos ma,radt. Bármenrlre sajnálta is oz .

ártatlan áIlatot, első liivósével a legelól n}argaló alak ]

lovát vctte cólba. Á |ó valósággal bufucncet'veietü sebeo
iramában és lovasa nag5r ívbÖ repiilt le bátáról,
_ A köze]edők megtorpanük. yii§zarántották lovaikat,
de a kö§elkezó pilanatbán megnyitoLták a lüzet aírafelé,
abonnan az elsó lövé8 iött. Golvók jútyöltek a legények lközelében.

Most segszólslt mind a bárom pajtá§ Wincheslere. '

Mindegyik legyverben tizeneqy qolyó' sóraLozot r készen-
]étben. S a fiúk gondoson célozták,'A távol§ág elég DaAyletben. § a liúk gondos9n céloztak, A távol§ág elég Dagy
volt,_ de a Jöldön fekvő vagy téIdcló puskásokiaL;E tep§-
veriü c§övét még fához i§ táma§ztha,tták, előnyben voltak -j

i]364 ]l
j
ij

"i
.§



8, m€glep€it,_hány,kolódó lovakon tiizeló Trollop-íickókkal
szemben. Alig telt el eg.y_két perc, legalább;égv.öt tó
Yágtatott. §zer1 e§zéj jel, ües nyereggel -a 

báLán. Jimnek
még a,ría i§ EaTadt ideje, hogy a, régiindián fogással ncg.
téve§§ze az_ e]]en§éget. Két-bárola fuvé§t lead;, hihetei,
len gyorsasággal más Iedezék mögé §il]ott é§ onnaú 1üzelta lova§okla. majd újabb néhány lövés utÁn úira meo-
ismételte e belyc§eTét. A más és más belyen ie|villan'ó
tegl,vertüz azí a, beDyolrá§! keltbette azol,b;n, hogy nem
háToB, haneD legalább }rat-bét íegJrver ál]ja. rltj-ril,at a
Tölry".* Ielé.. Jancsi egy§zeribe Úávette jim p"etaaiat.Á hplyvá]toztstá§ a,zért i§ ajáD]&to§ voh, úert "i e eruela felvillanó puskatűz pontjai íelé fuányította lö!éseit.
, A,hare oenr lartott sokáig, A nyill r,erápen tűz alá letl
lovaaok_hamarosan lisztába jöttek veszélyós helyzetükkel.
Hátat folűtottak és a rancb_ház felé vágtarr,a"k. Jim és
ta,I§ai be§züntetiék a tüzelést és eebiébei újra töltőtték{,"gy""§*"l A ház felől sűrú puslaropogái h;ll;;;,;l;
és a lávolság sűrűbb homályábói túzcsíkoÜ viUuntak elő.Utt §za.bályo§ ostrom íolyik, - ötlött Jan.Fi e§zébe.Js a, bázba,n c§ak kél öreg pmber van: Dave bácsi ésPedro Revi]]a: Keúény L,ét ficló, az igaz. Mind}elten
még _a régi Nl,ugat vügábao nőttek fel],.
_ ..la,Dc§i gyorsaD §zámot, vetett úagában a helyzettel.
Tlollop csalódott: nem találta iiresen" az ,,X Lrrúa ]I''_
tanJát.és azok akik t ová bbnyarga ltal, az egykori arroyo
fe]é. eüeoállásba ütköztek. Á áenelriilés 8gyetlen uila
nem állt tehái nyitva iöbbé. 6s közben a 

-iheriff és'a
§zövpt§égi. maT§ba| csapata. mely a .,Rcpüő B.lta,nyát
o§trom. alá Jogla. Idjöhetett, bogy a jómadarak valúol
krlortek,a,,ke,lepcébóI. Egy résziü talán a Fresco_völgy
TPle vlvö _o§venyen vette ii]dözőbe a menekülőket, diJanc§i eTóseo rei]élt., hogy a, csap&t rná§ü rósze otü
maradl a ,.Repiiló B..tanya közelében é§ megha]lotta az



tcrelóilött, hirtelen olda,lt. *l".:T..,**:"i"""'"j"*Hlri

iLf§,ll';ilfiTl, Jf,.fá* ff.,ff",^;;x ;;á#-;i-
lfi:;;i"*J8, h;;y a ce6 már neur n_yomu-t Troüop hátáb',
"i';i,i#J;i';#"'elkíbult és csaú aonyil, tudott, hogy

*"*:*::-"T;'"'""*;;f]'"'.irJitrh,esol,t,doez
rer""l"""Jiifri áár, ái,ip", u'grott, Eanem mo§t sát
,l.u.oliii"tÖ;;;il o op , "i"olou" 

felé k'pol,t, ile

Jancsj ak]dor már lávelette oagot, Átnvalábolta a nála

_.-"qohh höl+nzatoB mellú ennert és ka,fjót az oldalához

#iioJ;Ötidáú,á, aogí a íegJrvorbez juthas§on,

i1".iIii" tÖa? *i*i or, 
""t"ái"o 

morógva küdött, hogy

*l,"'ii m§l,il,*xr;i.,tl-*::-ff:;,l ?,ifr :T"1#

"'"BT"""i"";XXlnJk á[t fölötiiik a tet6n és kezében

" -,,";Ü'""l 
'Í"lj".'lo*"" lóhetao belo megóta,lkodott

lu"""i?""iii".'ö""i,"--''á""itiirutol,hi§zenazegybef o!ó"

i".lii"'"i"r.io""r t"tyoo Jancsíl éíhotte voloa e golyó,

iiro" #il'*-ü;n,,: -i "to"r e"it a bálóház elótt, Dorához

ii-arT 
'O" 'i**i.ddva 

Lantárszárát, sietve htlzte {éb_e

i;;;"r';r*h:;;; -ögé. Eiszen még fegl,verek ropogtak

;,;;"á";;;; bave üácsi, akj Dyilván DeB tudta, hogy

ti 'tOf;err*"a-"t::.r., e§yro-nasn durrogtatott U ez

'o"h""o.iri;""o süerii,lt kiiepnie együ kezé1, a rákulcso,

lódó karoÜól és öktével Janc§i arcába cBapott, lje,e!€n,
{ple o1van közel volt hozza, hogy ez ütésbez ncB venclclú
:iL;"'";ffiŰ'tiűu Jun""í o"őootjat érte és csak onnyit

il"j"#;; Ji;Ji't'"g"ny ""olie* 
egy.pillarratra eI-

".""áái"r]"o" 
Jaiási Iöi §em vetlo az üté§t, Dyoúban

;smét Távetette ma,gát Trollopía, _0Ao§t má,r o r8 olluler

;'rHH. ;tr:.á'áZ;"" u""ui, logy neo tud bok§zotoi,
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Elke§eredett d9h.fogtl el és megint végigvillámlott egész
lényén e ,,y&Táz§igéjo'' : A mafyar beiitiietért t

E§ az úgylÁtszü c§odát tei;. olyan irtózatoB erővelcsapoit le srlJyosabb, keménvebb ellenielére. hosv az mes-
tántorodoft. Jancsi két öL]e ogy§zene talált r,éilio : jobB-
J&vaI llalárrlékon Tágta TYouopot, bolja pedig a gyoárába
c§apott. A hataJmas szál íérfi osszeceuHbtr,, Térúeesett és
szédiilten rázva íejét a, kezére tóma§zkodoti, De most mÁr
Clrarüe is ugTott ! Arnint íölhrtzta lábá,t az ucrásban.
olya! volt. mint volami ropiiló labda. De talpra'esett éó
a következó pil]arratban Trollop oldalába bökie puskája
c§öYét :

-. Elég. volt, fickó ! Dikiálhatja á, végTendcl€té! !

. Ujabb lódobogás verte fel 8, lassan elcsenjesUlő trájat.
A sarkanty1 íelől nagyobb csapat közeledett. Elől Mur;hv
:heriíf,]9v19o.tj, mclletto egf idegen, kemény. eréiyó
alcvoná§ú íérfi.
, Charüe Ja,úc§i kezébo nyomta iegyvelét é§ ír házhoz

Iohant. Iéhasa,lva a,z el§6 &blak oJó L-Úszott és felnyrllva,
revolveróuek agyával alaposan mogdöogoite a dis"ka]
táblát :

__ - Dave bácsi ! tDave báosi ! Vége az előadásnak !Hagyja már obba ! Gvőztifu} !

. , 
Mire. a.lörvény oÖberei a ház elé értek, kirr5 t az

ajtó és Démileg imbolyogva, kissé bizonytalan lóbbal mes-jelent a nlósban Dave bácsi, A íeje oliblán könnfrl
golyósrlroJásból .vér c§orgott végig deies baján és ingdn,
de egyébként kipirosodva ragyogótt a" arca é" ves"eáol-
Be8en villogott a, §zeme.

. - Iz volt azíán a, cécó, kölyök ! Egészen rendbe-
iöt"te-m J .Eogy.a,zok a bildio orvosók .,"- Údtuk oa,;Oorri.
müéle kúre kell neLem !

- Eát Pe&o ? - tuda,kolt& chs,rüe.

- Az kiszökött a hótsó ajtón a,z uiol§ó peTcben ós



:lÍ!*"^"!_l:cy meggyujts& a jelzdtüet. Nem tudom, §üe_nul_e Deki.

**i"";öÉi}fi .i.d;iHiTtil,s:,fi H;#:l;ú§8za a völgybe é§ ócska L,engyeles pu§kájá;al uey"uo"i"-kkivetté részét a c§atábót, Pecoi-embeiei é" á .t""iriiro-ooö
lTb:T "ey"""""_u 

értfk 8 ház ae. r""xítá.'Ú",,if,#benutatta al erélyes ercír, §zál&§, uriká" iá-ffit .l-*"-'
- ,lyj!. I'ovarre, 8zövet§égi maT§bal !

**"-*tir. Bf,llilmarshal 
nem bújt Li az iroüjábó,l ? -

",;,"odoffi ffi ; tu,f;íYnJfl ,iT":#|f ;ff tr i
,,,. - .o!rn^ ?ocá?§, Seioreo ! - LöszöDl,ötí ráju_k ogiloü8meít haDg, - rtt va,evun} !

_ Az ggíkoricrroyo íelőíóppen aktor ért odo eg]r rtjabbc6apat,lovas. Poequal ReviiÜ, Don Ramon e§"s"."i""mar§bal lovagoltak ez ólen.
,- Megí,aláltan P&gqualt - Bagya,rázta Doq Ramon

;", Í: rt:#THhT*frTlP"-i":l-: ^u,"hu 
i ";;-u#

u b"gyháto" ;8;;ö'; ij"í;;;;ilfr kTe' 
ha nem átvágYe

i?il-".;;#":",3,,.i:tr*lilffi 
,j§#"§,l"l'!,";

*".",f"'í'l'Jffi á",'rr#ií:,ffir"t':r"ro"i#,".olrÉ""JíJ:

m*f :i'"likirTüJ"":"J::"}J:iffi Ét-",-";É"?*
A hatalrras, erős íérfiLordul nézett a tiirvény emberére:
* il;f fr, voltaE az értelmi szerző . , , "

- Andersou üg5rvéd !
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, ., - AldeTon_ügyvéalet ir leíiileltük. Álaposan bemár-
totta ma,gát, Tlo]lop; amit ráva,llott magára-, annak alap.ján nyugodtan felköthetü.
, .-_ F _slja,s görény l Nohát, majd megballják, amit
éa tudok elmondani róla !- Elmondtratja majd véqig. lesz rá alkalrna.
_ . - Ezek o íiatal fickóL fogtaL ki raj tam ! - DoIdulL
íogát Yic§oTít!& tehetetlen diihében a sonoeztÉvó. - Ámlg
csaL ezzel a vén emberrel volt dolgom, Óinden eíEán ment''i
* - Vén ember az áDgyod öregapja, ! - §zikrázott
Dave bácsi. - Az egész banÚáddal seiúdtad bevenni a vá_
r&t, amit én egJ.ma,ga,mbá,n véaltem! Még hogy vén embor!
_. _ 

Mérgesen dobogott a patkóbajuszáb&, 
- 
de lölényes

üadalé&tiel mérte vésis Trollooot.
Don Ramon m"g*"?Últ ,

- ]l,t máf nincs sziik§ég reáo. odabazavárvalaLi..,
Jóéj §zakát, seiore8.
_ Megíorüi,otte lovát, elvágtetott, Magányos alakja

eltúnt az ójszakí,ban.
Á sheriif csuklóbilinc8ot kettaniott a,]réíltéz7ett gaz-

ember kezeire.

- Minilou renalben van, Meh€tü!.L !

.. - De már egy pohár whiskyt megiszuak a nap
örőmére ! - rikkantott Dave bácsi.

Neú lehetett ellentmonilani. A házban minden lám-
pá,t meggyljtottak, iinnepie§ fély ára,dl, ki a,z ajLón, abla-
kokon, Á f6szereplők - á, tarveriy L,epUselői, Iiave bácsi,
Jancsi,_Charlie, Pecos Jack, Pedro és Pasqual Revil]a -jLófiiláuták p,z a,sztall és poharat iifitettek.

- Hol van Jim ? - kérilezto nJrugtalanul Janc§i.
Mind köriilnéztek. Jim nem volt -ott. 

Ilanem ek}or
megint lódobogáo vorte lö1 a, csönde§-völgyet. A magá_
nyo§ lova§ pár pillanat mulva leszállt a ház elótt és Úo-
lépett, §am Dra,ke volt, a,,Kör D'' tulajdonosa.



.r""ari"'":r'*""'s ?.uMesszokott es a legények után
Az ajtóban negszólalt eg"y yidóman c§ong6 leiryhans:
o"iilüT,",-;"'i11,1,J-:""1,j,a|r@UYu'ing:

- "o*.f,'fl:.fr'inúJ 
b4odat ! - diüöogött DTa}o úT.

},ffifl",iTf"#t"*í[* jjl"",x'j";nl"r",,

Iony"r"rEd""uola ' i§ fuy 
'etü 

volna, ha úéged ve8zély

a*'; i"H'j* szorosau odalép€tt Jim mellé és meg_

*nl$tn:Éjt§ttí,ag,5fu 
"",;rxnhn

"-" ;#lifl;ílfi #";#1 
HT,H", uT:,;;;

*l4:i*tfrFf 
!;l,j}"i;ffi :.r'r;*

,1*6,ffil-FIffi,;F"#-.:ffi
",;#l'fi'rf;,Íj*",, 

* magyar barátunk ! Eljen
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Vé9szó

^" _§r: NAn, pAL A vIHARos EJ.ZAI(A I]TÁN kiscs€,pq,t lovag,olt_a,§equerosi ösvéuyen " C"lra".*ilÖie]é. Ja,n€i és Chs,rUe mögött Pasqrial n""irl. p""á""ia1
'ftl, l9:,{", utáDuk Jim-é§ Do"u, ki"ue r,er"inruiuao".n ucreloTT_l verótény ra8.yogó §zínekre gjrujtotl& a táist.
,",rff ;'Ri*liJ"Íix5:"*.É9J.,F*"Tí"jr"*,Tl|fr
}!iist9ne"_ fakere"szt emelkedett, rrJ," 

-.' 
;á,;;i i;i:

:::::,:_1:111id, a31 !nalew1, Kin. bag,. ji;r.iai",,
d&I,ltL spaDyolul I Mericói ezredes, a Jelkeíő harcok hőse-.
,1886 -1922. Ngugodjék békéuel t - Don Ramon s;n,j-Ia"l, .azatez ,szemmel meredt a koresztre. Mina hteitet<
:i:"^Uly. .rlácl*i9rrlüat a sírra, D.", p"jÜ. 

-;'Ű;;
,Janc§l Jtti§ége§m Átadta az elhrtnw r_,totso iiier"?it, Té"zi_vevö, öszinte köorryeket h u]tatva" térdelt le és het*,ro "tI-Eaga§zedte egokTát a banton. Hi§zen tudta, r,osi ó ".iie^ sokat. csalódott, hánJnveteút íérfi ub6ó, fiiáUrrÜremeny§ége . . .

, , A csaía, éi§zekája óte sok minden történt. A váratlarrul
:T:"j:li]*1 rgy,éd Üatai közt megtaláIták lr{ike HuttJ
íü;":ff ilffi,jjiíTi'#lo"1i,liifi ^*,,íuiTg"T",of, 11;
l._"Trto* u.noka.öccse _ egyotliit ]Ű; ;áilJ""jncm. lenne 

_ha.jlandó letelepedni"á birtoioi ps }"lfl "i"i .jo§zág-gazdálkodást Eutte; iDtézőjének !ezete§év;l, aÜo;dZ UroKo§ EapJa meg a készpénz-hagyal,ékot, 8 biltok
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ll+lllT;kilr:átl*g,,?,,,l;#:1B;1*#'i#j
i[";:;i,';h"at.:tTi*,"-t",*lx"hlp5**
, rroloprá, &ötét váft, e ío16l a sherünek §emmi két_§ege .em 

__volt. Pagosa Redet .l"n""i golyóJ., -";ráldti;
ffiiil1itl;i""Tjj,;t#"lTH:H*,*".**|i;;dl
|:::."syk9"i intéz6jét. A többi einkostárs i8 ;Ü ÍŰ;Ka,pnl, aEit megéTdemelt, ÁlderÁakr az.egé§z banda esze e" o""e""'Totjlfféddel 

egYtitl''

,. A bárom jóbarát el6zó este megbeszélte a jihendőt.Jrm lee§okáIa_ úlegesLiiszik Dorávai éu 
"" ,,X i^irli:;taDyán telep§zü le. Charüe és Jancsi a, ,,n"ptilo n-';Üoa-

$*iliiHi ;,,,Tii!"l ",Li%"""##|'#jf 3,1;i#:flo§zagállománva is az övék letf. Dave te""i n[tititt"i

::,fl.&Töl:É"i;lT??.h:,j#J,iT,ffi,;lx",::i
*;;tl;r-#r,"S*iTlrx"imlfr *fJfr i
::9i: ::rk meg.-megsajdű a báte és ijey di,ntijtt]ir;;

ffitrymTill**üffi
Ámikor a kis csapat odaért, ahol azel6tt a tr}esco

3B0



r
l

I

l beleömlöti e .égi §árga-patakba,, Jencsi, a,ki az éleu love_
golt, nem íorilr t g §zá,raz mederlre, hogy az egykori anoyo
felé verye íltját, hanem 6tgázolva a páiakon, ielkaptatótt
Iovával a begyhátra, mely- észak felé nyu]va nlélyen bo-
szögelJt o c§önde§-vőtgy katlanába. e Úuliet szó néIkiil
követték. Megszokták oár, bogy Ja,nc§i iudje, mit te§z.
Nem§okára\ a hegybót gerilcén--haladtak előie. És végtil
elérték a hegynyllváry §alkantJntba keskenyiiló vég?t.
Ja!c§i ott megállította lovót. Mind összover6dtek köriilötte.

_ _ 
Clsodá,lafosan szép kép tórult elébii}. Á magaslatról

végigtekilthettek az egé§z völgykatlaDon, amely a hegyek
koszorrljába_n terllett; szét zóiaeta stlit. A "két p;iak
csiüogó ,ozalagjai viüman n5nrjtóztak el a völgybia és
mes8zebb é§zakon egyetJen széles, eziistös sávbán egye-
aiilt€k. Á c§ű üóikerítós eltúnt: Pecos Jack és legéijei
segítettek a munkában, bogy a völgy két íelét elvá'le§;tó
sövénjrt leszereljék, mJg §atrt€r üm,r§hal emberei ö8§ze-
szedték az ele§ettekot é§ e §ebe§iilteket. A Chöndes-völgy-
beu neln_ volt tóbbé nyona sem az oüonségeskeilésnlL,
eg€yé váli i§mét é8 ugya,naz o derűs, szépségú béke áraitt
aégg ez egész hataünas térségbe táguló-katlan Lét feléo.
_ _ _Elragadtatott, boldog tikinteíel nézték s tájat.
Oda]enn a patak menten kiscbb_nagyobb csoportokÜau
legelt a gulya és a kis méne§. Áz állatik at-etcsátangoltak
egyi-k partról a másiloa a sekély vízben. Mindegj volt
már, milyen bélyegzője|et visel_oeL az oldalu,kon, Á, Csön-
des-tölgybe vis§zalért a béke, amely egykor ufalkodolt
benlr3 _1mi}or §zintén jóba,íátok teigetÉitet jó§zágukat
& zöldel6 l,éÉégen. o paLak két partján.

Jiú csörrde§ hanAon meqszólialt;
__ -_És ezí,, mindént, a Úékés, ígéretes jövendót, az
újrasziiJetelt csöndos-völgyot - Is[én után a mi drágo
Yunchie baról,Dnkn4L k&;ónhetjiü :

- Ne ü1lozz, Jim . , . - §zólt 8ierénven Janc§i.
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_ - Tudju}, a,mií, tudunk ! - mosolygolt Cbarüo, -:,tli["f: óra volt az, u.ito" ct"f"á""-t"o:rj#;;

:::_1,1,ift ö,,:;l':* #irm J.HJ*"I'.Há:pompás képen. Soba.seur íelejthetiiü a, t]á Liá)uiiia mi mag.yer ,,zarándok-_urrtn t

*"jl§iff];?, rbcghatol,t pillanüással ,,ézett barótaira,

^^ 
*-,_|9".; magya,r vagyok és az is Earadok mindls.

íi,í-,:í,ii,,fl 
"ÉIíiT:.i€,*.i^ll!":l"#í"B"ÍJ""I"ii

;í'Jli'.Lf 
"llá!1",.H:"ff F"};"{1T"T;i_1tfi1

,. - }Iiénk vagy, Lözén} va,ló vagy. Eardridiog Yurc-chio ! - tette. v,á,llfua kezét uosolyógva Jim.
ct 

""u" ffi ffi l u*,ffi;l"ili"Xíiríi-L",Xff i
,_e " !"gy."\ yisszaveróék a kjáliást. i"i"tt-" 

-U"Jt"i-
go8 biztatá§§al íeleltek volna " iO"OÜ""aX "".e.y.iÖ.\

yéso
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