
A NAGY PARÁDÉ Irt a Julian Ma y f i e l ö

Julian Maujield a ghánai Accrában
élő néger Író. Több nagysikerű re
gény szerzője. A múlt évben jelent
meg The grand parade című regénye,
amelybőlaz alábbi részletet közöljük.

Amy McKittridge éppen a ruhafogast törülgette a hallban, mikor
hallotta, hogy egy autó fordul bea feljáróba. Kikémlelt a bejárati ajtó
üvegén, elejtette a portörlő rongyot, s levegő után kapkodott. Félénken
a tornaera hátrált, majd megfordult, és arnilyen gyorsan csak tudott, a
verandára rohant, ahol Douglas és Nan Thompson éppen reggelizett.

- Doug, ó Doug!
- Mi baj van, Amy? .
Az asszony beszédre nyitotta a száját, de egy szót sem tudott kiej

teni. A bejárat felé intett, és igyekezett urrá lenni a beszélőszervein.

Douglas zavarba jött.
- Amy, az ég szerelmére, mi történt?
Az asszony zilháló lélegzettel siránkozott: - Négy ... négy színes ér

kezett meg autóval!
Douglas és Nan jóízűen fölkacagott. Amy azt mondta: - Mi nevetni

való van ezen?
Nan át akarta karolni az idős asszonyt, de Amy nem engedte. Doug

las felelt: - Hát nem mondtam neked, hogy ma reggel néhány vendég
érkezik, Amy.

- 'De ezek színesek! - kiáltotta.
- Tudom. Egyikük Reewes Mathews tiszteletes, ugyanaz, akinek a

hangját olyan kedvesnek találtad, amikor ma reggel telefonon beszélt
veled.

- Nem tudtam, hogy színes, - válaszolta Amy, és szemrehányó han
gon hoezáfűzte: - Ön nem szólt, hogy színes.

- Sajnálom, elfelejtettem említeni.
Megszólalt a csengő, de Amy nem törődött vele. - Még soha sem

volt ezek közül egy sem ebben a házban, negyvenegy éve soha.
- Biztosítom Amy, hogy mindegyikük tisztelere méltó ember 

mondta Nan,
- Soha, életem itt eltöltött negyvenegy éve alatt, soha - ismételte

Amy. -
Douglas megfogta a kezét. - Nehogy azt mondd most nekem, hogy

el akarsz hagyni, Amy!
- Amy késlekedett. - No jól van, elfogadom, hogy önnek rnunkája

során mindenféle emberrel érintkeznie kell.
- Nagyon helyes, valóban ezt kell tennem. - Douglas fölemelkedett.

Magam nyitok ajtót,
- Nem, nem. Már megyek, - Amy összeszedte magát és kiment.
Nan így szólt: - Igazán nem lehet megróni érte. Aligha hívtak még

meg négert egy parkchesteri házba. Egyébként, hogy került erre sor?
Douglas vállat vont. - Nem én szólítottarn fel. Mathews tiszteles

meghívatta magát. Azt mondta Amynak a telefonba, hogy élet-halál fo
rog kockán. Velem meg közölte. azt hiszi, megtalálta a problémánk meg
oldását, s eljönne néhány emberével együtt. Igy azt mondtam: Rendben
van. Majd úgy döntöttem, hogy neked és Alexnek is jelen kellene len-
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netek; ezért hívtalak föl benneteket. Alex bármelyik percben megér-
kezhet. . . .

Amy - olyan tekintettel, mint aki jelen sinos - bevezette a látoga
tókat. Mathews tiszteletes Randolphot, Dobsont és dr. Bishopot hozta
magával. Mindnyájan kimerültnek látszottak. Alex jött be, és üdvözölte
őket. Rendetlenül festett birói talárjáJban; szeme kivörösödött és haja fé
sületlen volt.

Alex Reeweshöz fordult: - Mathews tiszteletes, úgy hallottam, hogy
megoldotta a mi kis problémánkat. Égek a vágytól, hogy megismer
hessern.

_ Reewes nevetett: - Ez szkeptikusan hangzik.
- Az is vagyok - mondta Alex.
- Én is, az igazat megvallva. De indítványom van olyan jó, mint

akár a többi, ami eddig eszünkbe jutott. Hallgassa hát meg: mit szól
hozzá.

A terv, melyet Reewes kieszelt, egyszerű volt és átlátszó; jellemé
nek megfelelően kissé színpadias is. Egyetlen !hátránya, fontolgatta Doug
las, hogy ő maga sokkal egyértelműbb allásfoglalásra kényszerülne a faji
egyenjogúsítás érdekében, mint ahogy eddig tette. Mikor Reewes befe
jezte, Douglas a fejét rázta. - Nem érzem meggyőzőnek,Mathews tiszte
letes. Ismeri véleményemet erről a kérdésről; mégis úgy tűnik, nem volna
bölcs dolog nekem, mínt a város polgármesterének. ennyire elkötelez
nem magam.

Reewes fölemelkedett és az órájára pillantott. - Polgármester úr,
majdnem tíz óra, nincs s ik időnk hátra. Ezért nyiltan beszélek. Megért
jük nehéz helyzetet, 'de a magunkét még súlyosabbnak tartjuk. Végül is
a mi gyermekeink azok, akik holnap abba az iskolába mennek. Bizto
sak vagyunk benne, hogy helyén van a szíve, de ez most {lern elég. Tet
teket akarunk, s cserébe a következő válasz-tásokon az ötödik kerületbeh
teljes támogatásunkról biztosítj uk. Remélem. nem veszi ezt fenyegetés
nek, de szükségünk van a segítségére, s ennek érdekében nem riadha
tunk vissza egy enyhe kis nyomás alkalmazásától.

Kínos szünet támadt, és ,a látogatók távozni készültek. - Majd meg
látom, mit tehetek - mondta Douglas.

- Egy órán belül felhívom önt.
Mikor Douglas Alexsí.el és Nannel egyedül maradt, így szólt: - Nem

szeretem, ha falhoz szorítanak, és most pontosan ez történt.
Nan azt mondta.. - Jó, jó ,kedvesem, de végül is ez a helyes út. 

Nevetett. - f:s szörnyen jó benyomást keltene, há megtennéd.
Alex hozzáfűzte: - Na igen. A végén még hős lehet belőled.

- Éppen ez az - mondta ingerülten Douglas. - Minden olyan bo
nyolult. úgy értem, nehéz helyzetről van szó, és amit Mathews javasol,
elsősorban mégis csak trükk.

- De a támogatásukra valóban I ászorulsz - mondta Nan.
Douglas válaszolt: - Tisztázzuk együtt. Minden lépésem az ügy ér

dekében történik. A dolog sokkal fontosab h annál, sem hogy szavaza-
tokkal törődjünk. _ .

Nan ünnepélyesen bólintott: - Természetesen, polgármester ur.
S Alex közbe vágott: - Egy alapvető kérdésről van szó, Tudjuk,

hogy nem gondolsz a rongyos tizenötezer szavazatra túlrian Greenpoint
ból. Pokolba ezzel a gondolattal.

- Igy igaz - monta Douglas. - Éppen két ilyen cinikus alak társa
sága hiányzott nekem ma reggel.
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- be kedvesem, én komolyan gondolom. Ez a helyes út, és szőrnyen

JO benyomást keltene, ha megtennéd. - Nan vállat vont. - Ki tudja?
Nemzeti nagyság lehetne belőled. Talán még elnöknek is megválasztanak.

- Nem akarok elnök lenni - felelte Douglas nyersen. Észrevette a
pillantást, rnelyet Nan és' Alex váltott. - Na jó, talán sziveser; lennék
elnök, de kétlem, hogy ez segítene.

Nau megkérdezte: - Akkor hát megteszed?
Douglas így szólt: - Még nem döntöttem. Add ide a listát, amelyet

- Mathews tiszteletes itt hagyott.

Röviddel pirkadás után érkeztek meg kis csoportokban, mielőtt még
a nap az egyhangú, szűrke reggel fölé emelkedett volna. A levegő le
hűlt, s a füvet harmat borította: sokan közülük már az iskola pázsitján
ültek és vártak. A korán érkezők többsége gyerek, vagy nagyon fiatal
ember volt. Kevésnek jutott csak eszébe, hogy megborotválkozzék, so
kan álmosak voltak még. Vacogva ültek a füvön, kezüket mélyen zeké
jük zsebébe ásva, és foguk össze-összekocoant,

Az első négerek autóval érlkezt€lk Greenpoin1Jból, mely osak néhány
háztömbnyire innen kezdődött a város keleti felében. Három kocsi for
dult be a Grant Avenne-re, és megállt az iskola épülete előtt. A fiatal né
gerek kiözönlöttek a, gépkocsikból és megálltak a mellékúton. Az autók
gyorsan fordultak, és vísszaszáguldottak Greenpoíntba. A fiatalemberek
tétováztakegy pillanatra, majd felmentek a lépcsőkön, és a fehér C80

porttal átellenben ültek lea fűre. Most már vagy harmincöt ember tar
tózkodott a Lee Junior High School előtt. Sajátságos volt, meanyire ha
sonlitottak egymásra: ugyanazt a fajta ruhát viselték, és vállukat nya
kukba húzták a hajnali hidegben. Egyikük se tanult soha a Lee-iben, de
még a rokonaik közül se látogatta senki az iskolát. Röviddel a négerek
megérkezése után valami érdekes történt. Az a kevés fehér, aki a betonút
keleti szélén tartózkodott, fölkelt, és átbandukolt a nyugati oldalra, ahol
él fehérek többsége ült. Példát mutattak így a többieknek, mert a főképp

keletről érkező négerek többsége már magától a többi négerhez csatla-'
kozik majd, míg a fehérek a szemben fekvő pázsiton maradnak. Elte
kintve a· csendes mormolástól és a néhány ideges kísérlettől, ami ana
irányult, hogya fesztelenség látszatát keltse, semmi szórakoztató sem
történt. A két csoport egyszerűen itt állt egymásal szemben, és gyűlö

lettel nézett farkasszemet.
Az első néhány rendőr röviddel hét előtt érkezett meg, szolgálati ko

csiban. Meglepődtek ennyi ernber láttán, minthogy az iskola csak nyolc
óra harminckor nyit. Hárman közülük kiszálltak, mialatt a negyedik sür
gős rádióüzenetet továbbított a központ felé. Majd a négy egyenruhás
fölment .a Iépcsőn, és mindenkit Ieparancsolt a pázsitról. A férfiak föl
keltek és néhány lépést hátráltak. de csak kevesen hagyták el a füvet.
A rendőrök úgy határoztak. hogy inkább megvárják az erősítést, Köz
ben majdnem hetven ember gyűlt össze. Fehér asszonyok egy csoportja
hozta az első plakátokat; "Neengedjétek be a niggereket!" és "Nigge
rek, maradjatok a saját is'kolátokban!" - ez volt olvasható a feliratokon.
A négy rendőr föl-alá járkált, s néha hátraszorítgatta az embereket; de
alighogy az egyik helyről távoztak, a tömeg azonnal visszaáramlott. Né
hány perc múlva már száznál is többen voltak, felerészben néger, s a
kocsik még mindig szállították az erősitest Greenpointból, Az egyik tiszt
a szolgálatí kocsihoz lépett és beszólt a közpon1:iba, hogy az Isten szerel
mére, indítsák már útnak az erősítő osztagot.
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A helyszínre érkező újságírókat meglepte fl. sok ember; fl. megköny
nyebbülés közös sóhajával nyugtázták. hogy megérkezésük előtt még
nem történt semmi.vlsgy pillantás a tömeg felé meggyőzte őket arról,
hogy akad majd újdonság bőven. A televízió munkatársai különösen ide
gesek. voltak, mert a napot még felhők takarták, és nem volt elég fény
a világos fölvételekhez.

A Lee Junior High School főpedellusa, egy hajlott, ősz hajú ukrán,
pontosan hét óra harminckor jött fel a fűtőházból, végiglépdelt a már
ványfolyosón és kitárta a kaput. Majd hátranyomta a kapuszárnyakat és
a falhoz rögzítette őket. Talán a kora. talán a tömeg némasága mia:tt
vette észre az épület előtt szorongó kétszáz embert. Csak ,akitor figyelt
föl rájuk, mikor visszafordult az épületbe. Alig hallhatóan köhintett,
majd fejét csóválva visszasántikált az előtérbe, hogy munkája után
nézzen.

Néhány perccel .később megérkeztek az első tanárok. Legtöbbjük
végigsietett a rendőrök által szabaddá tett úton, és eltűnt az épület vé
delme mögött. Mások megőrizték szokásos járásukat, 'szándékosan el
néztek az emberek feje fölött. Néhányan leplezetlen útálattal és ellen
szenvvel pillantottak a tömegre. A magas, szíkár, szögletes áHú igazga
tónő szigorú tekintettel támadt az őt ostromló újságírókra: nincs mit
mondanía, - és erélyesen utat tört magának. A gyerekek 'közül sokan
elkerülték a főkaput, s egy oldalajtón léptek be az iskolába.

A nap kibújt a felhők mögül, sa hideg enyhülni kezdett. Megérke
zett a rendőri erősítés, de a tömeg egyre csak nőtt. Az emberek suttogva
beszélgettek; a nyüzsgésben megfoghatatlanul érezhető volt a harag,
s néha feltört egy-egy ingerült kacaj, vagy bosszús káromkodás, Sokan
dohányoztak, s a cigaretta csutkaját eltaposták a fűben. Sajtó-, rádió- és
televízióriporterek furakodtak : operatőröktől követve a tömeg közé, és
szóba elegyedtek a jellegzetesebb figurákkal. A tömegben mindenféle
népréteg képviseltette magát. A koránérkezett kocsmai verekedökhöz
tisztességes polgárok csoportjai csatlakoztak, s közöttük. mindig a oripor
terek nyomában maradva, számtalan gyerek, sóváran magyarázva, hogy
amennyiben a Lee Junior-High Sehoelba fölveszik a feketéket. ők többé
nem lépik áta küszöbét. A pázsit túlsó oldalán ,a négerek sőtéten hall-
gattak. "

A tömegben a nemzet különféle rétegeire jellemző arcok és fejek
tűntek föl. Az inas, vörös fejű, szeplős legény, tömpe orrával. Az ágról
szakadt, magas, sovány carolinai fehér, hosszú arcában mélyen ülő szür
késkék szemével. A rágógumiját dühödten harapdáló, vöröses hajú ti
zenhatéves. A vékonybajúszos, fiatal fekete a lapályról, előreugró alsó
ajkával, begörbített vállával, és zsebre vágott, ökölbe szorított kezével.
A középkorú, barna bőrű asszony, hosszú hajtűvel a táskájában. aki csak
and kérte az Urat, hogy ha .már leszámolásra kerül a sor, veresége előtt

még l/l keze közé juttasson egy fehér fattyat, Szerelők és hegesztők, el
adók, dokkmunkások,autójavítók, moziportások és bártöltelékek arca.
Voltak itt raktári küldöncők, kifutó fiúk, háztartási alkalmazottak és
varrógép rnűszerészek. Lonnie Banks egy-egy coca-eolás flaskót dugott
felöltője zsebébe. Kőzvetlenül a kapu mellett helyezkedett el, arra szá
mítva, hogya verekedés itt fog kitörni, s ő a központjában akart lenni.

Röviddel kilenc előtt néma csönd ereszkedett a tömegre; világos oka
nem volt ennek. Semmi sem figyelmeztette az embereket a néger gyere
kek érkezésére. mégis hirtelen mindenki megtudta. Úgy is van, már fel
is tűnt a kocsisor a sarkon, és befordult a Grant Avenue-re, - Itt van-
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nak! - rikkantotta valaki. A kocsikban ülők gyorsan kiszálltak, és már
jöttek is fel az iskolához vezető úton. Sovány kis néger lányka volt az
első gyerek. Kezében hozta füzeteit és táskáját. ~elleHe, jobb kezét
f'lgva, magas, szőke férfi haladt.. - Hiszen ez a polgármester! - kiáltotta
valaki. Kényelmetlen érzés futott át a tömegen.

Valóban Douglas volt, s a kislány, akinek kezét fogta, Mildred Lan
easter. Közvétlenül mögöttük jött a többi néger gyerek, együtt a fehér
gyerekekkel és .szüleikkel, Míndent gondosan előkészítettek. A fiúk
együtt meatek a fiúkkal, a lányok meg a lányokkal; s oldalukon a fehér
szülők, Mögöttükpedíg a néger gyerekek szülei, A fehérek kevesen vol
tak, néhányan félve néztek a tömegre; de eljöttek, aggodalmaik elle
nére. Douglasnak valamivel kevesebb, mint húsz szülőt sikerült rábe
szélnie arra, hogy elvonuljon a csőcselék előtt. A tömegelképedt, Se né
ger, se fehér nem ejtett egyetlen szót sem hosszú másodpercekig. A pol
gármester és Míldred már az út felét is megtették. mielőtt bármilyen
zavar támadt volna. Talán semmi sem történik, ha Hank Dean attól fél
tében, hogya színes gyerekek ellenállás nélkül lépnek be az iskoláiba,
el nem rikoltja magát: - Nicsak a négerbarát polgármester és kis néger
babájal - A kétségbeesett kiáltásnak viszont nem várt hatása lett. Ahe
lyett, hogyafehéreket vad dühre Ingerelte volna, gúnyolódó nevetés tá
madt, Üvöltve röhögtek. s sokan bekapesolódtak az ordítozásba,

- Hé, polgármester, nem félsz, hogy befeketít?
- Mondd osak, polgármester, igaz, 1:J.ogy az anyád nigger volt?
Néhány fehér néma maradt, bár forrt bennük a düh, és cselekedni

akartak. Mégis haboztak. és nem csak Douglas miatt, aki személyében
a hatóságót képviselte, hanem a négerek miatt is; nem várták, hogy eny-
nyien lesznek. .

Lew Harris a tömeg közepéből egy paradícsomot hajított el, mely
Douglast a mellén találta és beszennyezte. De még ez sem bírta rá az em
bereket arra, hogy megmozduljanak. Ehelyett hirtelen elcsöndesedtek,
Douglas vöröslő halántékkal lépdelt tovább az iskola kapuja felé. Beve-

.zette Mildredet a csarnokba, aztán félreállt. helyet adva a. többieknek.
Majd odakiáltott a tömegnek: - Menjetek haza! Mindennek vége van!
Menjetek haza! - Meggondoltan lépett az épületbe, és becsukta maga
mögött a 'kaput.

A terv már majdnem sikerült. Reewes Mathews merész és drámai
ötlete meglepte a tömeget. De a félelem és gyűlölet szakadéka, mely a
fehér embert a feketétől elválasztja, túlságosan mély. Akkor született,
mikor az első rabszolgaszállítóhajók megérkeztek Jamestown....ba. Túlélte
a forradalmat, a rabszolgatartó államok fölkelését, a déli államok
beolvasztását, és a szégyenteljes árulást, a félrabszolgaság sötét
és kegyetlen éjszakáját, mely az országot még a huszadik században is
elsötétíti. A pohár csordultig telt, és még oly ügyes és merész kis tervek
sem tudják föltartóztatni az erőszak áradatát, mely állandóan az ame
rikai faji kapcsolatok felszíne alatt bugyborékol.

A rendörök,akík eddig az- iskolához vezető utat tartották szabadon,
mostagyeprőlamellékutak .felé kezdték terelni a tömeget. - Gyerünk
haza! Gyerünk dolgozni! - ismételték, mialatt lassan a tömeg felé nyo
multak gumibotjaikat lóbálva. - Mindennek vége van már! - Az em
bereik fokozatosan hátráltak. de valaki elhajított egy túlérett paradi
csomót, amely egy néger kifutó fiú hátán fröccsent szét, A fiú megfor
dult és élesen felkiáltott: - Fehér kutyafiak! - Egy színes pincérlányt
a King Streetről záptojás talált ela mellén, és egy kődarab Chík karját
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érte. Ö lendületet vett, s az egyik coca-colás üveget a fehérek tömegébe
hajította. Egy középkorú férfit talált el, aki fölkiáltott és összeesett.
Most aztán mindenki szabadjára engedte az indulatait. A rendőröket

elsodorva, káromkodva esett. egymásnak fehér és fekete. Chik buzogány
nak használta megmaradt cooa-colás flaskóját. Örjöngve csapott le min
den szeme elé kerülő fehér arcra, Fogát összeszorította, s szeme leple':'
zetlen gyűlöletben égett. Rátaposott egy elesett fehér arcára, s közben
azt gondo1ta:ezt tettéteíc velem, fattyak egész életemben. Akkor már kék
egyenruhák vették körül, saz iskola fala felé szorították. De ő megeskü
dött hogy nem adja olcsón magát: a falhoz csapta a ecoa-celás üveget,
hogy csak ,a csipkés, éles nyak maradt a kezében. Majd a legközelebbi
rendőr arca felé csapott, s érezte a célba találó ütés süvöltését, Abban
a pillanatban még látta, bár már nem érezte, a férfi vérét az üvegerr és
a kezén. Az utolsó, amit még felfogott, hogy háttal a falnak szoritják,
s az egyik rendőr gumibotja feléje suhint: belevágotta szájába, s fejét
vísszacsapta a falhoz. A pillanat tört részéig még zavaróan felvillant a
tudat, s aztán semmi. -Elő a könnygázzal l - üvöltötte a rendőrkapi

tány, aki a kocsi közelében, az oldalúton állt. Mikor látta, milyen ügyet
lenül hadonászik a fiatal tiszt a fegyverrel ésa patronnal. hevesen ki
rántotta a kezéből s rárivallt: - A fenét, őrmester, Hát nem tudja, hogy
kell bánni ezzel az átkozott vacakkal ? - Megtöltötte a fegyvert és rá
irányította, a tömegre. - O Istenem, ez nagyszerű! - mormogta elragad
tatottan a fotóriporter a teherautón. Filmje maga lesz a történelem.
ugy,an ki filmezett valaha is faji összetűzést? S most nyakig benne V'Glh!
Négerek százai küzdenek fehérek százaival ... Istenem! Az a nő ott holt
nak látszik. Le kell kapnom! Öó! nagyszerű! ... Figyelitek azt a szines
kölyköt, aki az iskola fialánál a rendőrökkel küzd. Gyorsan egy fölvételt.
O Jézusom, most megadták neki. A földre rosk,ad... Figyelitek, hogy
röpülneka tégladarabok. O Istenem, az öreg embert eltalálták. Osak a
küzdelem tovább tartson, csak a nap elő ne bújjon, csak ne kelljen a
filmet egy kritikus pillanatban cserélni. - Te fekete ringyó! -ordította
Hank, és beletaposott a földön heverő asszony! hasába. Micsoda nagy
szerű jszületésnap l Soha sem érezte még magát ennyire elevennek. Tér
dét az egyik fiatal néger hátába taszította, s a földre lökte. Majd lova
golva ráült, és öklével újra meg újra a fekete arcba sújtott. - Te néger
:attyú! Gyűlöllek, hallod, gyűlöllekl - Míkor a fiú elveszítette az esz
méletét, Hank szünetet tartott. Valaki a hátának esett. Felpattant és a
következő néger után nézett. Lonnie egy fehérrel gyürkőzött a földön.
Az fogát a kariába méllyesztette, s nem engedett. Lew Harris kétségbe
esetten tartotta magát. Levegő után kapkodott, s nem hitte, hogy valaha
IS talpraáll. ~rezte, amint a fekete vére a foga közé csorog, s azt kér
dezte magától, meddig bírja még. Egy fiatalkorú a talpával igyekezett
Lonnie fejét félrenyomni. Lonnie elkapta a lábát, csavart egyet rajta
és ellöikte magától. Majd öklözní kezdte Lew Harris nyakát, s végre
érezte, hogyan engednek fel az összeszorított fogak, s a férfi össze
roskad. Támolyogva állt lábra, mégis alig bírt lélegzetet venni, s szemé
ben szúró fájdalmat érzett. Könnygáz. Köhögve és krákogva botladozott
át a füvön, és Greenpoint irányában odébbállt. Tökfilkók, gondolta. Min
den olyan ostoba volt; mégis örült, hogy részt vett benne.

Clarke Bryant, a "Fehérek védelmére .alakult bizottság" elnöke a
küzdelem kezdetén hátravonult a mellékútra, de most , visszasietett a
gyepre és karon ragadta beosztottját, Hanket. - Gyere csak fiam, gyere!
- Hank tiltakozott, de aztán engedett, és hagyta hogy Bryant levezesse
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az útra. Röhögve és sírva líhegte: - Bejutottak, Bryant úr, bejutottakt
- Rendőrök rohantak a fűre, és elkergettek mindenkit, aki még ott
volt. - Minden harcban, amit érdemes vállalni, akadnak vereségek.
Gondolj erre; Hank l - De ez nem vígasztalta a fiút. Annyira biztos volt
a győzelemben, hogy a ,vereségnek még a lehetőségét sem tudta elkép
zelni, Ezért vetette magát minden megfontolás nélkül az iskola pázsit
ján folyó küzdelembe, Most pedig bent voltak a négerek a Lee Junior
Hígh Schoolban. Ez a születésnap olyan szépen indult, s akkor odajött
az az átkozott polgármester, és mindent elrontott.

- Bryant úr - mondta, - menjen csak be az irodába. Később majd
én is jövök.

Bryant egy pillanatra szemügyre vette baj társát, aztán jóságosan
így szólt: - Aztán vigyázz magadra, Hank!

, Mikor Bryant elment, akkor fordult be a sarkon egy szírénázó men
tőautó, és csak hajszál híján kerülte el az összeütközést a riadó-különít
mény egyik kocsijával, mely éppen akkor érkezett. Hank megtapintotta
zekéje szebében a német Lugger-písztolyt, és felnézett az azúrkék égre.
Istenem, a nap túl szép volt ahhoz, hogy meghaljon. Tudta azonban, mit
kell tennie, és tudta, hogy ezért megölik. De bátran és rettenhetetlenül
fog viselkedni az utolsó pillanatig, Látta már magát, amint végigrohan
az úton, fedezéket keresve a kocsik mögött, és a válla felett visszalőve,

mint a fidkók a televízióban. De ez most valódi lesz, és évekkel később

is emlékezni fognak rá. Ma este nézők milliói hallhatják a riportereknek
adott nyilatkozatát. Mindenki megismeri majd a nevét.

Kirobbanó hevessége ellenére maga a küzdelem csak néhány per
cig tartott, és bent a Lee Junior High Sohoolban még senki sem tudta,
mí történt. Az aulában összegyűlt diákokat az igazgatónő üdvözölte. A
felnőtteknek, akik a néger gyerekeket kísértek, a hallban kávét szol
gáltak fel; a megkönnyebbülés és elégedettség légköre uralkodott. Valami
félelmet mindenki érzett, amikor az iskolához ért, és végigment a cső

cselék sorai között, Most azonban a tett öszefonódott a köz szolgálatával,
és büszkék voltak arra, hogy ebben kőzreműködtek. Sok volt a bók és
a kézrázogatás.

- Polgármester úr - mondta egy férfi pirosló arccal, és hosszan
rázta Douglas kezét -, csak azt akartam mondaní, hogy bátor tett volt.
Bármikor számíthat a szavazatomra.

- Ön is az enyémre - válaszolta Douglas -, amennyiben valaha is
elkövetné a hibát, hogy politikusnak megy. Ön is ott volt.

- Na igen, így tartottam rendjén valónak, mégis meg kell monda-
nom, hogy ott kint néhány pillanatra kétségeim támadtak.

- Jó, jó, azt hiszem, megfelelő volt a hatás.
- Valóban úgy látszik.
- Mondhatom önnek, nem fogom egyhamar elfelejteni ezt a napot.

- Reewes Mathews nagyon örült, hogy sikerült a terve. - Mindannyian
szép példát mutattunk a nemzetnek.

Douglas köszönetet mondott mindenkinek, és az órájára nézett. 
Na igen, még egy munkanap is van előttünk. Magammal vihetek valakit
akocsimon? - Randolph elfogadta az ajánlatot. Míalatt mindenkivel
körben kezet ráztak. mélyen a gondolataikba marültek.. Randolph külö
nösen boldog volt, rnert vetélytársa, Doppson, gyanús hirtelenséggel éj
szakára megbetegedett, s nem kísérhette a gyerekeket az iskolához. Igy
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· a történtek remélhetőleg egyedül Randolph népszerűségét növelik majd
Greenpointban. A mai kis gyakorlat, szárnítgatta, többszáz biztos szava
zatot szerez számára a választókerületében. További elégtételt jelentett,
hogy Lonniet megpillantotta a tömegben. Randolph remélte, hogy a nya
kas iéivér most végre megérti: testvére nem csak egy. félénk fekete bur
zsoá, hanem - ha a helyzet úgy adódik - a saját személyét is képes koc
kára tenni.

Douglas .közvetlenül közelről figyelhebte meg a csőcselék lappangó
rosszindulatát, és boldog volt, hogy ő vezette a menetet az, iskolába. Mé
gis kénytelen volt gyakorlati politikus módján is gondolkozni. Azt már
tudta, hogy Gainesboro színes szavazataira számíthat; de mennyire ítél
ték meg helyesen Alexszel együtt, a város fehéreinek érzelmeit? Hol
napra már amolyan hős lesz belőle. A New York. Times bizonyára kö
zölni fog egy fényképet, rövid életrajzot mellékelve hozzá; de a helyi
választások eredménye inkább a Col by County Courier és a Gainesboro
Times-Herald véleményétől függ. Nines ellenére, hogy hőst lássanak ben
ne, de szívesebberr venné, ha az Egyesült Allamoik szenátora lenne.

- Jóságos Lsten! Hált nem tudja senki, mi történt itt? - Riadtan pil
lantott mindenki a férfira, aki éppen most esett be az ajtón. Douglas a
város egyik rádió- és televízió hírmagyarázóját ismerte föl benne. Zi
hálva lélegzett. Inggallérja nyitva volt, és kabátjának egyik újja hiány
zott. Valóságos zendülés történt! - jelentette. - Legalább három em
bert megöltek.

Az első pillanatban senki sem hitt neki, hisz alig húsz perce volták
az épületben. De arcvonásai még a kinti borzalmakat tükrözték; kitó
dultak a folyósóra és ,a bejárathoz siettek. Kítárták a nehéz kapuszár
nyakat és megdermedtek, elnémította őket .az elébük táruló látvány,
Rendórök, fehérköpenyes orvosok és ápolónak nyújtottak első segélyt
néhány sebesültnek, s a füvön már ott hevert három beburkolttest.
Douglas látta, hogy a kerékvető kőnél a rendőrfőkapitány éppen két be
osztottjával tárgyal. Elindult feléjük a lépcsőn.

Douglas nem hallotta a lövést. Valami mélyen a melléIbe ásta magát,
s elállította a lélegzetét. Aztán a fájdalom végigszáguldott a testén, és
kitárt karokkallezuhant a lépcsőn. Felnyitotta a szemét, és megpillan
totta a fiatal férfit, aki néhány méternyíre, a mellékútonállt, kezével
a levegőben hadonászott, és ordított: - Fegyvertelen vagyok! Kérem
ne lőjjenek! Eldobtam a fegyvert! Ne lőjjenek kérem! - "Még csak
nem is ismerem!" - gondolta Douglas mielőtt meghalt.

Néhány száz méterrel odébb, az aulában a gyerekek nyugtalanul
csúszkáltak ülésükön. figyelmüket elterelték a körös-körül üvöltő szí
rénák, Mildred Laneaster új ískolatérsaí között ült, s vágyakozva hall
gatta az igazgatónő üdvözlő beszédét. Er5sen megfogadta, hogy megmu
tatja nekik, milyen buta dolog volt ekkora zajt csapni a Lee Junior' High
School új tanulója míatt, A legjobb 'osztályzatokat fogja megszerezni,
még számtanból is! Mikor az igazgatónő befejezte beszédét, a diákság
felállt, és énekelt:

- "Az én hazám, s a tied,
a szabadság édes földje .. ."

& Mildred együtt énekelt a többiekkel.
Ungváry Rudolf fordítása.
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