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A Nagy 2 
Nyugat jg 

Legendái -
|sit Éijelenként a tom-tom-ok egy-
fe te fenyegetőbben dörögtek-mo-
lefogtak a levegőbe. 

Az indiánok közű messiások 
j&rtak, s Porcupirr, a Cheyenne 
indián messiása már négyezer 

tp- fcrave előtt táncolt éjjelenként. 
r A többi törzs is izgatottan vár

ta a megváltót, és azt hitték, 
fe hogy a rézbőrű Krisztus meg-

.fzabaditja őket egyszer és min-
J ^enkorra a gyűlölt fehérektől. 

. A Sioux törzsek számára Sit-
"|iner Bull, a Custer csatamezők 
/ Meretlen hőse, a fehérek által 

Százszor megalázott és meggya
lázott nagy vezér rendezte a 
Messiás várást. 

Nem mondta, hogy 6 lesz a 
^ üürzs messiása, de követői azt 

várták és azt hitték, és éjjelen-
" ként máglyatüzek mellett, nagy 

jnessiás-váró táncot jártak a Sit-

w 

general Miles husz válogatott 
indián rendőrt küldött előre, 
s mikor a hadsereg Sitting Bull 
táborát egy hajnalban körülzár
ta, mikor a vezér sátorának két 
ágyú, a tábornak egy tucat gép
puska volt szegezve, beküldte a 
rézbőrű rendőröket Sitting Buli
hoz egy elfogatási paranccsal. 

Az indián táborokban éjjel ak
koriban a vallásos tánc járta, 
hajnalfeié tehát aludtak. 

Alnríban törtek Sitting Bulira. 
Mikor az ősz vezért sátora elé 

akarják sírni, csendben távoznak 
a piknikké züllött tánc mellől, 
és magánosan mennek Wakpalá-
ra. Ott fehér embert szívesen 
nem látnak. 

Sitting Bull halála, illetve elő
re eltervezett kivégzés és brutá
lis meggyilkoltatása nagyon ve
gyes érzelmeket váltott ki az or
szágban. 

Voltak sokan, akik örültek, 
hogy az északi fehérek réme 
meghalt, s Coda ezredes (Buffa
lo Bill) is letépett egy pár ba-

vonszolták, s mikor felültették bért a saját homlokáról azáltal, 
a lovára, a zajra a hivei is fel hogy kicsinylőleg nyilatkozott a 
ébredtek és köiülvették a husi. meggyilkolt ellenfélről. 
indiánból álló rendőrséget. 

És Sitting B'.ill, a vörös nem
zet Napoleon ja vezényelte a 
br.ve-jeit a tüzelésre. 

Öt winchester volt a testén-ric 
szegezve, mikor íüzet parancsolt 

"A népének ősi tradíciójánál 
fogva Sitting Bull tanácsadója 
volt a főnököknek,hatalom, volt a 
trónus mögött, erősebb magánál 
a trónnál, a tömegek előtt isme
retlen misztériumok tudója és 
magyarázója. A főnökök a ta
nácsát parancsnak tekintették. 

"Ez vplt Sitting Bull hivata
la és hivatása. 

Hogy hűséges volt a hivatalá
hoz, azt mindenki tudja. 

"Ugy állt a.törzsfőnökök mellett 
a háborúban, mint Józsua Mózes 
mellett, hogy napnyugtáig akar
tukat tartsa, és nyerték, vagy 
vesztették a háborút, a népe min
dig elismerte, hogy a főpap hű
séges volt a népéhez. Ezt az 
meg, ahogy élt, igaz maradt a 
hitéhez és * népéhez. Ezt az 
egyetlen babérlevelet még azok 
is odafonták a meggyilkolt hős ko 
szorujába, akik a gyilkosságot 
elkövették "De semmi hivatal 
nem nagy, ha a benne lévő em
ber nem elég nagy a hivatalhoz. 

"Sitting Bull nagyobb volt 
mint ember, mint amilyen nagy 

Méltóságteljesen viselte nagy hi
vatala jelvényeit. Mértékletes 
ember volt,-, $zeszes . 4ia4t soha 
nem ivott.' " 

"A szava többet* ért ""minden 
bondnál. Született - diplomata 
volt, akinek a gondolatain át
látni nem tudtak. Láttam és néz
tem órákon át, mikor keblében a 
legborzasztóbb vihar dühöngött, 
de azt egy szava, egy tekintete, 
egy arcizma el nem árulta. Nem 
volt felületes. Valósággal az em
beri érzések mélységét képvisel
te. V-

"Tudotfc-e szónokolni? Nem 
tudom. Ki mondhatja, hogy ki a 
jó szónok? Azt hallom, hogy Mr. 
Dew ésMr. Choate korunk leg
jobb szónokai. Idézek egy pár 
mondatot Sitting Bull egyik be
szédéből, tessék megítélni, hogy 
ki a szónok: 'Hol van az a szer
ződés, amit a fehérek megtar
tottak és az indiánok megtörtek? 
Sehol. Hol van az a szerződés, a 
mit a fehér megtört és az indián 
megtartott? Ahány volt, annyi
nak volt ez a sorsa. Mikor gyer
mek voitáni a Siouxé volt rnitv 

"Hol vannak" e«ek a Simix h*-
sök ma? Ki gyilkolta le őket? 

ting Bull Grand-River menti tá- f táborának s miközben egy pár 
horában. 

A fehérek remegtek az észak
nyugati rónákon. 

A bűntudatos lelkiismeret ál-

ind'án iendőr ö I zeesett, Sitti AJ* 
Bull testét egysrerre pt go'.yó 
jáita keresztül. - ; „ 

S *nég akkor i ., még percek.g 
tandóan rettegett az indiántól és hallani lehetett, amint a halálo-
azt hitték, hogy a vallási téboly megsérült és tucatnyi sebbó! 

vérző vezér harcot vezényelt :i 
népének. v 

addig soha nem tapasztalt, 
^" nagyarányú vérengzésben fog ki-

fobkanni. ' ^ 
Erre meg is veit minden ki-

^ fctás. ^ „ • 
SürgönyöJr ** küldöttségek 

ostromolták Washington, ho0
ry 

gondoskodjék az északnyugat 
védelméről, s congressmenek és 

A harc #i«i ta tott, nem tart
hatott sokáig. 

A lövések zaiíra az ind:ín 
rendőröket trombita szóval kive
zényelték a táborból és katiqgt*.1 

volt, mint próféta. 
"Gyakran találkoztam vele, kö- ,den. 

zelről tanulmányoztam, ahogy] "A nap felkelt és lenyugodott 
^ - ffiry inteligens ember képes egy!a földjükön. Tizezcr lovast küld-De az ország lakossapr.ak a másik kjvá,ó ké ise,5jét ta. hettek csatába 

fobbsege szégyenkezve targyalta, nuImányozni) jóI ismertem. És ezt 
hogy az öreg host meggyilkol- mondhatom róla: sioux volt a 

tak es az őszinte sajnalkozas 's sioux-ok közt, ember az emberek Hol van a földünk? Kinek a bir-
hangot kapott a sajtóban kÖ2t . • |tokában van? Hol van egy fe-

Adirondack Murray * h.res ..Benne „o|t a <5^, minden hér. aki elmondhatja, hogv tölo 
lelkesz, az akkor, .dok B.IIy Sun- er.nye & hibája Arca gondo,.;egy darab (;>Idet vaffv egy cen. 
,a.-V ^ " a a 

c....eW „"f.. kozó. komoly és mély volt, mi- tet elloptam? Mégis azt mondják. 
World-ban, hogy S.tt.ng Bulit kor békén volt. Mikor dühöngött, én vagyok tolvaj. Hol van L-
feláldozták a feher magtalan- a szemei Tár. fehér n- aki( va]aha 1)ántoMa^, 
sag o aran. salgásban kevés beszédű volt, de . vagy inzultáltam,? Mégis én va-
^ Kisse terjedelmes ngyaB, de imjnden mribaa Htt csil,ogott Ryoka harbár, , índian „ 

e* iL68 Murray tiszteletes 'ra" nagy műveltsége. Vendégszerető, Melyik fehér látott engem va-
sanak a legnagyobb re^t lefor-1eIőzékeny háziffazda volt. Ta.|,aha részCffnek? Kj ^ valah:1 

1 ani, og> az o \aso a i-;nácskozásban udvarias volt, az .hozzám éhesen, aki éhesen ment 

"De mért írjak többet erről 
az emberről, kérdi Rev. Murray, 
mikor ez a nemzedék nem akar 
igazságot szolgáltatni a rézbő
rűnek. Nem mi, fehér kereszté
nyek hisszük és valljuk, hogy 
"csak it halott indián a jó" indi
án?'" 

Ma nevetünk ezen a mondá
son, de az utódaink arcán a szé
gyen pirja fog égni, mikor Azt 
idézik. i ' 

Olvasom a lapban, hogy a 
nagy Sioux meghalt. Hogy meg
rohanták családi tűzhelyén, hogy 
indián renegátokat küldtek rá, 
mert rézbőrű ember kezét akar
ták bemocskoltatni a gyilkosság* 
gal. - - * . * 

És irhatnalc az újságok, amit 
akarnak, jelenthet a hadügymi
niszter, amit kíván, közönséges 
és brutális gyilkosság volt, atnit 
elkövettek. Olvastam egy nagy 
lapban, hogy "mindenki meg van 
elégedve" és felkiáltottam kínom
ban és szégyenemben. 

Olvastam, hogy eltemették, e! 

hoz r \ 
\ :• -v.v 

Az utókor már megépítette -
emlékoszlopot Sa.'aja Wea-nak^. 
de nincs még arca hozzá, hogy* — 
í>ittii.£ Bull szobrát megcsinálja. , í 
A lebér ember ke/én levő vérfo'c- -
egéí>z* n még meg nem száradt \ \ 

Sitiing Bull meggyilkoltatv-«asi 
az .'rtdiánok me.'.siás-várását let ^ 
hervasztotta, a rézbőrűeket mw; 

törte. , w 
Apróbb Indián háborúk voltak; 

még, véres lázad/sok még tizeu* J; 
öt éven át zavarrák a fehér en*t?t 
ber nyugalmit, de Sitting Bull ; 
elestével egy korszak lezáródott 
az országban 4 

A fehér ember az indiánt "plrt- ; ^ 
fogásába" vette ős a szerencsét- v< 
len rézbőrű, amely a fehér tm*' 
ber fegyvere alatt nem hullotH 
el egészen, a 'pártfogás" a»atf ^ 
kénytelen elpusztulni. ^ 

Mert tudatosan ugy neveltok»> 
hogy képtelen legyen az , 
küzdelmeivel megbirkózni. * •-'> 

Ez azonban a fehér ember, 
keresztény fehér ember nyugal-

ásták, mint egy kutyát, anélkül. | m4t fe Wkiismeretóí nem Unt 
hogy a törzsének a halotti sirá- ja > 
mát elénekelték volna felette. | A , . . .. A vad nyugat meg lett hódíts 

ket az amerikai tortenelem meg- e|lenvékményt tiszteIte es 

teveszt - őszinte nyilatkozató- |ha„satta Senátoraink nagyrésze 
kat ismerjenek meg Sitting Bull- tanuihatna tőle. . 
ról és arról az időről. | "Büszke ember volti ,)üs2ke a 

Murrav t.szteletesnel jobban {ajáraf ame, , VÍUr ,C(fré il)b 

senki az indiánt nem ismerte, el-

'YT/' 

l<f?xltvk a géppt:-'íák. 
A szegény, ve/éniket vesztett j hihetjük hát bátran, hogy igazat 

•enátorok az indiánok kiirtásáról ind::!ri»k a Grana River felé ro-,irt, mikor Sitting Bull-t ehirat 
írtak és beszéltek. ^hantak, de a keresztény civilizáció ta; 

Á kormány a véreskezű Miles (fáklya-vivői kövo^ték őket a g':p-1 "A földéhes uzsorások az »n-
generálisra bizta, hog>- egyszer,puskákkal, és a táborból csak 'fl»*j<lián földiét akarták. A hazug, 
tés mindenkorra számoljon le az kevés tudott m,enekülni... ^tolvaj indián-superintendentek-
indiánnal. | Különösen asszony és gyerek nek néma indiánok kellettek, a 

Újra meg újra, áz unalomig|kevéstudott menekülni... kik a mult tolvajlásairól nem tud-
ismételnem kell, hogy az indián- í esett el Sitting Bull ket tak többé beszélni, és a jövő tol
nak több szerződése volt a wash- £row Feet és Blackbird, aty- vajlásait már nem fogják tudni 
fhingtoni kormánnyal, amelyek- 1 -?l|k mellett. elpanaszolni. A renegát indiánok 
t>en bizonyos területek jogát j A hős és győztes fehérek nem akik a fehér ember mundérját 
örökre biztosították a rézbőrű tudtak megbocsájtani a náluknál (felhúzták, meg akarták mamikat 

sokkal naervobb halottnak. j bosszulni egy náluknál külömb 
Mire Sitting Bull hulláját oda indiánon, aki őket megvetette. 

népfaja és büszke az állására, a 
melyet —- az ő népe közt — 
nem hasonlíthatunk csak a ró
mai pápa állásához. Hiúságnak a 
nyomát soha b^nne nem láttam. 

el tőlem. Ki látta, hogy én a fe
leségeim vagy gyermekeim bán
tottam? Miféle törvényeket szeg
tem én meg. Bün az, ha szeretem 
a faitámat? Bün az, hogy a bő
röm vörös, hogy Sioux vagyok, 
hogv ott szü'ettem. ahol atyáim 
éltek. hogy hajlandó vagyok 
meghalni a népemért és a faj
támért?" " f *"< 

Ez volt a legtöbb, amit a ielen 
nemzedék adni tudott a kor leg
nagyobb emberének, akinek a 
vallása és abban az állása ré
gibb volt Mózesnél és Krisztus 
nál. -

Nagyon jó így. Maradjon igy 
jelenleg. 

De jön efcy nemzedék* amely 
a mi iíéietünket megváltoztatja. 

És akiket mi halálra kövei-
tünk. azoknak emlékoszlopokat 
fognak emelni. És az őslakókat, 
akiket mi kiirtunk, a következő 
nemzedék egyenként íogja meg
számlálni. 

I elöljék meg azt a helyet, a 
hol a meggyilkolt hőst eltenni-
tél-, mert íhogy Isten van AY 

égben, emékoszloprt fognak a fe
hér utódok Sitting Bulinak emel
ni." 

Jgy búcsúztatta' el egy na'^y 
keresztény pap a Uoux-ok uteWó 
prófétáját. r 

* Mit írjunk ehhez a búcsúztató

vá és nem volt r.iás hátra, mint< 
hogy egységessé forrasszák as Ir
datlan nagy birodalmat. 

A véres nyugatot, i,: vérc$| 
Dixilandot, és a gazdag; gögős 
keletet, amely mindkettőt uralt* 
ts uzsorázta. 

Eltervezték hát a Spanyol ha-* 
borút, amelynek veres prosperU 
tása a gazdagság aranylemezébe 
borította és forrasztotta egybep 
az országot. -3 
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ember számára. 
És nem győzöm ezt annyiszor 

J ismételni, ahányszor a szerződé
seket a fehér ember és annak 

?, leormánya megszegték. 
Mikor Miles generálijit azz il 

küldték ki az északnyugat főpa
rancsnokául, hogy "számoljon le 
az indiánnal," a kormány éppen 
tolyan áruló és hitszegő volt, 
miat az a fehér telepes, aki elő

ször tolakodott be az indiánok 
földjére. 

Miles generális terepszemlét 
tartott és ugy határozott, hogy 

v*'az összes indián vezérek közt, 
az összes messiás és messiás-je
löltek közt Sitting Bull a fehér 

"ember legfélelmetesebb ellensé-
' ge. Hogy vele kell elsősorban !é-
; Számolni. 

Es mert a fehér ember agyve-
«,. lejében pokoli gondolatok tud

nak születni, Miles generális ugy 
határozott, hogy Sitting Bulit 
rézbőrű ember keze küldi majd 

"a másvilágraf. 
Az éhes, rongyos, kóborló in

dián ifjakból egy tekintélyes szá
mú csapatot szervezett, s azokat 
nemcsak kitűnően felruházta, ha
nem nagyszerűen élelmezte és jó 
fizetéssel is ellátta. 

Az indián rendőrség vonult a 
hadsereg élén a jóformán fegy
vertelen Sitting Bull táborának. 

Az indián vezér, a több ízben 
megalázott indián vezér, aki egy 
izben már annyira sülyedt, hogy 
a fehér ember a cirkuszában be-
léptidij mellett mutogatta, mind-
összes hatszáz főnyi táborban ren 
rendezte a messiás-váró táncokat 
éjjelenkint. 

És a' hatszáz lélekből álló fa-
hi ellen Yates várába koncentrál
ták az északnyugat minden had
erejét. hogy onnan induljon egy 
nyolcszáz főből álló hadsereg, 
ágyukkal és gépfegyverekkel az 

n sátorokból álló szerény 

fektették a többi mellé, a holt A frontier közvéleménye, a 
vezér feie olyan puhára volt ver- j tudatlan, tanulatlan, önző, kapzsi 
ve, mint a lekvár. (Szószerint j pioneerek közvéleménye szívesen 
forditom egykori könyvekből, a | látta, hogy elpusztítanak egy 
melyek azt mondják, hogy "jel- nagy embert, akinek a neve és 
ly"-re volt a feje verve.) 

Hogy a holttestével ndl tör
tént. azt nem tudják. 

Mert délután az összes hullá
kat egybe dobálták, hogy más
nap reggel fogják azokat elte
metni, másnap azonban Salting 
Bull hullája hiányzott. 

A fehérek nem akartak beis
merni, hogy a vezér holttestét 
elvesztették. / 

Az egyik koporsóba valame
lyik másik indián holttestét fek
tették, melléje katonákat állítot
tak, és két napon át komédiáz
tak, hogy Sitting Bull hulláját 
ott őrzik. ~ 

Éveken át nem tudták, nem 
sejtették, hogy mí lett a nagy 
halottal, mert a fehérek hulla-
hamisitása köztudomásu lett egy 
pár hét alatt. 

Évekkel később azonban észre 
vették, hogy az indiánok a South 
Dakotában levő Wakpala falut 
szent helynek tekintik. 

E sorok íróját egy müveit öreg 
ur» e£y Spokane-ban lokó indián 
temetkezési vállalkozó vitte 
el első izben Wakpalára, ahol a 
nagyműveltségű öreg indián este 
a holdvilág meletl^i^saját 
lotti imáját elsírta/ \ 

És azt mondta, hogy az alatt 
a domb alatt Sitting Bull, a réz
bőrűek utolsó nagy vezére van 
eltemetve. 

Az indiánok Wakpalát azóta 
mindig szent helynek tekintik. 

Mikor a nyár derekán a sun-
dance-t eljárják, oda elmehet ma 
már a fehér eniber. 

De mikor esténként vége van 
a táncnak, mikor az idősebb in 

ibor ellen. diánok a halotti imádságukat el 

a hire elég volt hozzá, hogy 
reszkessenek tőle azok, akik a 
rézbőrű ellen bűnöztek. 

" Ezekből az okokból és ezek
től az emberektől született meg 
aztán egy olyan bün, amelyről 
Milton ugy ir, hogy a Sátán és a 
Bün vérfertőzése ho'zta létre, 
összeesküdtek egy gyilkosságra. 

"Én ismertem ezt az embert. 
Ismertem, mint embert és is

mertem, mint népének hivatott 
vezérét. 

"Mint vezért tiszteltem és be
csültem, mint embert tiszteltem 
és bámultam. 

"Személyében, modorában, szel 
leniében, hősiességében fajának 
legkiválóbb tulajdonságait kép
viselte. Patriarchája volt a világ 
legnemesebb fajának, a legkivá
lóbb tulajdonságokkal megáldva*^ 

"A fehérek "medecíne man'V 
nek hívták. A fehér emberek 
szándékosan , nem akarták meg
érteni a rézbőrűt, s még a tanult 
fehérek is ilyen ostoba elneve
zésekkel illették a legkiválóbb 
indiánt is. 

!Sitting Bull prófétája volt a 
népének. 

'A népének, amely régebbi a 
zsidó fajnál, amely nemesebb 
bármely ma élő fajnál. 

"Előkel# volt az előkelők kö
zött, magasabb volt a rangja a 
tekintélyeknél és felette állt a 
hivatala minden földi hivatalnál, 
mert a nemzete ugy érezte, hogy 
kiváló képességeivel és emberi 
tulajdonságaival azt megérdemel
te. A rézbőrűek vallásának a 
misztériumát a fehérek nem ér
tik, annak a szimbóluma volt 
életében Sitting Bull. 
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KITŰNŐEN FE£» VAN SZERELVE 
MINDENNEMŰ NYOMDAI MUNKÁRA 
Nyomunk újságot, alapszabály könyvet, 
jubileumi diszalbumot, mulatsági programot 
plakátot, belépti jegyet, levélpapírt, borítékot 
és minden egyleti vagy üzleti nyomtatványt 
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PLAKÁTOK, BELÉPTI-

JEGYEK. ' MEGHÍVÓK 
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