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Tóth Róbert fordítása

Az ösvény bölcsessége

Sitka Charley a lehetetlent vitte véghez. Talán más indiánok is ismerték az ösvény bölcsességét, legalább annyira, mint ő, de egyedül ő ismerte a fehér ember bölcsességét, az ösvény dicsőségét és törvényét egyaránt. Mindezt a tudást persze nem egyetlen nap alatt szedte össze. Az őslakosok elméje meglehetősen lassan vonja le a megfelelő következtetéseket. Sok esetben a többszöri ismétlés vezet csak el a megértéshez. Sitka Charley már gyermekkorától fehér emberek között élt, és felnőttként végleg az ő társaságukat választotta, lemondva így egyúttal saját népéről. Ám még ekkor is megbecsülte, sőt tisztelte azok erejét, azon sokat elmélkedve tisztában volt a misztikus lényeggel – a tisztességgel és a törvénnyel. Valójában az évek során összegyűjtött tapasztalat volt csak az, ami hozzásegítette ehhez a megértéshez. Idegenként a fehér embernél sokkal bölcsebb volt, indiánként pedig a lehetetlent valósította meg.
S mindebből következően kialakult benne egyfajta lenézés a saját fajtájával szemben, melyet azonban megtanult a külvilág elől elrejteni. Ám ez többnyelvű káromkodás formájában most hatalmas erővel robbant ki belőle. A szitokáradatot Kah-Chucte és Gowhee fejére zúdította, akik most úgy hajlongtak előtte, mint egy fogatra való acsarkodó farkaskutya. Túl gyáván ahhoz, hogy rávessék magukat, de elég vadul ahhoz, hogy agyaruk kivillanjon. Nem voltak különösebben jóvágású teremtések. Igaz, Sitka Charley sem. Mindhárman tulajdonképpen elég rémisztő látványt nyújtottak. Arcukon ugyanis nem volt hús. Arccsontjuk tele volt undorító varasodásokkal, melyek az erős fagy hatására itt-ott megtöredeztek. Szemük ugyanakkor az elszántság tüzében égett. Az ilyen emberekben, túl a becsület és a törvény mezsgyéjén, nem szokás bízni. Ezt tudta Sitka Charley is, ezért kényszerítette őket tíz nappal korábban arra, hogy puskáikat hagyják hátra, a többi tábori felszereléssel együtt. Csak az ő puskája és Eppingwell százados fegyvere maradt náluk.
– Gyerünk, gyújtsatok tüzet! – adta ki az utasítást, előhúzva a kincset érő gyufásdobozt, valamint gyújtósnak egy nyírfakéreg csíkot.
A két indián mogorván kezdett bele a megfelelő ágak és aljnövényzet gyűjtésébe. Gyengék voltak, gyakran megálltak, és előregörnyedve szédelegtek jobbra-balra, miközben térdük úgy remegett, mintha kasztanyetta lett volna. Minden fagyűjtés után megpihentek, mintha halálosan kimerültek, de legalábbis betegek volnának. Időnként szemükben a türelmes sztoicizmus tompa fénye jelent meg, ám a lelkük újra és újra kitört, azt üvöltve: „Én, én, én élni akarok!”
Friss déli szél kerekedett, mezítelen bőrüket izzó tűként kínozva. A fagyos levegő prémen és húson keresztül a csontokig hatolt. Így amikor a tűz életre kelt, és már kört olvasztott a hóba, Sitka Charley kényszerítette kelletlen társait, hogy segítsenek sátrat állítani. Ez elég primitív alkalmatosság volt, mivel mindösszesen egy takaróból állt, amit negyvenöt fokos szögben állítottak fel a tűzzel párhuzamosan, mely így elzárta a hideget, és biztosította a hőt a menedéket keresők számára. A földre egy halom lucfenyő ágat szórtak, hogy testük ne érintkezzen a hóval. Amikor a kiadott feladattal végeztek, Kah-Chucte és Gowhee a lábával kezdett foglalatoskodni. Összefagyott mokaszinjaik a nagy út alatt igencsak rossz állapotba kerültek, és a folyók feltorlódott jégrétegéből kiálló éles darabok szétszaggatták a lábbeliket. Harisnyájuk hasonlón nézett ki. És amikor a lábvédők felengedtek, és levették őket, a fehérre gémberedett lábujjak, melyek az üszkösödés különféle stádiumában voltak, a maguk egyszerű módján meséltek az eddig megtett út szörnyűségeiről.
Sitka Charley, a két kísérőt hátrahagyva, hadd szárítsák lábbelijüket, visszafordult, bár minden porcikája a tűz melegét kívánta. Az ösvény törvényére hallgatni kellett.
A fagyott pusztaság irányába tántorgott, noha minden egyes lépés fájdalmat okozott, minden izom lázadt. Több alkalommal, azokon a helyeken, ahol a víz felszínén jégréteg keletkezett, szánalmas módon gyorsítania kellett lépteit, ahogy a bizonytalan felület megingott alatta. Az ilyen helyeken a halál gyorsan és könnyen jött, de Sitka Charleynak nem volt célja feladni még az evilági küzdelmet.
Mélyülő aggodalma azonnal elillant, amint a folyó kanyarulatában feltűnt két indián. Úgy támolyogtak, mint akiknek hatalmas súly nehezedik a vállára, bár a hátukon cipelt teher alig nyomhatott egyenként pár fontot. Sietősen kikérdezte őket, és úgy tűnt, hogy válaszukat kielégítőnek találta. Továbbsietett. Ezután két fehér ember közeledett, akik egy asszonyt támogattak. Ők is úgy viselkedtek, mintha legalábbis részegek volnának, lábaik erősen remegtek. Ám a nő egyszer csak határozottan előrelépett, mint aki úgy dönt, hogy inkább saját erejéből folytatja. Ahogy meglátta az asszonyt, Sitka Charley arcán az öröm gyújtott lángot. Hangosan üdvözölte Mrs. Eppingwellt. Már többször találkozott fehér nővel, de ez volt az első, aki együtt jött vele az ösvényen. Amikor Eppingwell százados elmondta kockázatos tervét, és megtette ajánlatát cserébe Sitka Charley szolgálataiért, ő azonnal tiltakozott, mivel tisztában volt azzal, hogy ez az északnyugati térség határtalan és komor területein vezető út lesz, mely leginkább az ember lelkét teszi próbára. Ám amikor megtudta, hogy a százados felesége is velük tart, végképp ellenállt, hogy bármi köze is legyen az úthoz. Ha indián asszonyról lett volna szó, nem tiltakozott volna. Ám ezek a déli területekről elszármazott nők – nem, ők túl lágyak, túl gyengék voltak az ilyen vállalkozásokhoz.
Sitka Charley nem ismerte ezeket az asszonyokat. Öt perccel azelőtt, hogy az asszony mosolyogva odalépett hozzá, nem is gondolt arra, hogy vállalja az utat. Ám amikor Mrs. Eppingwell a maga egyenes és tiszta angolságával beszélni kezdett, azonnal megadta magát. Szemében lehetett volna akár segítségért való könyörgés, remegés a hangjában, vagy szexualitás a viselkedésében, ő kimérten reagált volna. Ezzel szemben tiszta tekintete és tiszta hangja, teljes őszintesége és az egyenlőség érzetéből fakadó néma elbizakodottsága megfosztotta ellenérveitől. Úgy érezte, hogy ez egy másmilyen nő, és mire több napja útitársak voltak, már azt is tudta, hogy miért ezeknek az asszonyoknak a fiai hódítják meg az ismeretlen földeket és tengereket, és hogy a saját népének gyermekei miért nem lesznek képesek soha felvenni velük a versenyt. Gyöngédek és szelídek! Nap nap után figyelte a nőt, aki fáradtan, kimerülten, de vasakarattal haladt a sorban, és egyre ott csengtek fülében: gyöngédek és szelídek! Tudta, hogy az asszony lábai lágy földhöz és napos ösvényekhez vannak szokva, idegen számukra a zord Észak mokaszinba bújtatott fájdalma, lábujjait még soha nem csókolta a fagy jeges lehelete, de lenyűgözve nézte, ahogy ezek az apró lábak egyre csak rótták a hosszú mérföldeket.
Mindig mosolygott, és mindenkihez, még a legutolsó teherhordóhoz is volt egy-két jó szava. S amikor a körülmények egyre keményebbek lettek, ő egyre keményebb és erősebb lett. És amikor kiderült, hogy Kah-Chucte és Gowhee – akik pedig azzal hencegtek, hogy úgy ismerik az utat, mint indián gyerek a vigvamja bőrabroncsait – nem tudják, hogy valójában merre is járnak, nos, akkor Mrs. Eppingwell volt az, aki a szitkozódó férfiakkal szemben védelmébe vette a két indiánt. Aznap este énekelt nekik, amíg nem érezték, hogy a kimerültség elszáll, és az új napnak új reményekkel készültek neki. S mikor az ennivaló már vészesen fogyni kezdett, és minden adagot pontosan ki kellett mérni, ő volt az, aki fellázadt férje és Sitka Charley ügyeskedései ellen, és éppen akkora adagra tartott csak igényt, mint az összes többi.
Sitka Charley büszke volt arra, hogy ismeri ezt az asszonyt. Újfajta gazdagság, friss levegő érkezett vele az életébe. Eddig mindig a saját ura volt, nem hallgatott senki parancsára, maga alakította a saját életét. Most először életében érkezett kívülről a hívó szó, hogy a legjobbat mutassa meg önmagából. Egy elismerő pillantás azokkal az őszinte tekintetű szemekkel, egy köszönöm azon a tiszta hangon, egy gyönyörű mosoly azokkal az ajkakkal, és máris órákon keresztül az istenek társaságában rótta a mérföldeket. Férfiúi mivolta új ösztönzést kapott, és életében először érzett tudatos büszkeséget az ösvény bölcsessége miatt. És természetesen a pár miatt, akik mindig készek voltak csüggedő bajtársaik felemelésére.
A két férfi és a nő arca felragyogott, ahogy meglátták, hiszen végül is ő volt az egyetlen, akire számíthattak. Ám Sitka Charley, fájdalmat és örömöt egyaránt mélyen elrejtve, a többiek hogyléte felől érdeklődött, megadta a tűzhöz vezető irányt, és folytatta útját visszafelé. Legközelebb egy magányos indiánnal találkozott. Ajkai szorosan összezárva, terhétől megszabadítva, és szemeiben éktelen fájdalom tükröződött, mely talán a lábában haldokló hús utolsó sikolya volt. Az összes lehetséges módon ellátták, de a végén a gyengének pusztulnia kell. Sitka Charley úgy látta, hogy az indián napjai meg vannak számlálva. Nem bírta volna már túl sokáig, ezért megpróbált lelket önteni belé. Ezután két indián jött, kiknek feladatul adta, hogy segítsenek a csapatban lévő harmadik fehér embernek, Joe-nak. Ám ők magára hagyták a szerencsétlent. Sitka Charley azonnal észrevette testük rejtett megfeszüléséből, hogy megtagadták parancsát. Nem érte hát váratlanul, hogy amikor elhagyott terhük keresésére visszaküldte őket, azok kést rántottak. Szánalomra méltó látvány volt, ahogy a három gyenge férfi a hatalmas erő előtt késével hadonászott. Sitka Charley két lövést adott le, és a két indián azonnal meghunyászkodott, mint a farkaskutyák az ostorcsapás alatt. Két órával később, Joe-t támogatva, a sort záró Sitka Charley-val tértek meg a tűzhöz, ahol az expedíció többi tagja már a sátor védelmében kuporgott.
– Barátaim, néhány szót szólnék, mielőtt nyugovóra térünk – kezdte Sitka Charley az indiánok ősi nyelvén, miután befalták kovásztalan kenyérből álló, szegényes vacsorájukat. – Csak néhány szó a saját érdeketekben, és akkor talán túlélhetitek ezt az egészet. Elmondom a törvényt, és halál szálljon annak a fejére, aki azt megszegi. Elhagytuk a Csend hegyét, és a Stuart felé haladunk. Lehet, hogy csak egy éjszaka, lehet, hogy több, de idővel a Yukon hódítóihoz csatlakozhatunk, akiknek mindig van elegendő ételük. Jól jön tehát, ha megtartjuk a törvényt. Kah-Chucte és Gowhee, akiknek megparancsoltam, hogy menjenek előre, ma elfelejtették, hogy kik is ők valójában, úgy viselkedtek, mint a rémült kisgyerekek, és megfutamodtak. Elfelejtették, hát felejtsük el mi is. De mostantól kezdve hadd emlékeztessem őket arra, hogy ha ez még egyszer megtörténik… – És itt jelentőségteljesen megpaskolta puskája csövét. – Holnap ők viszik a lisztet, és ügyelnek arra, hogy Joe, a fehér ember nehogy kidőljön a sorból. A lisztünk fogytán, mindenkinek egy unciányi jut belőle. Megértettétek? Ma mások is felejtettek. Szarvasfej és Három Lazac hátrahagyták a hóban fekvő Joe-t. Többet ők sem felejtenek. Amint a nap felkel, előremennek, és utat törnek. Hallottátok a törvényt. Vigyázzatok, nehogy megszegjétek!
Sitka Charley erejét meghaladta a sor összetartása. Az előőrsöt alkotó Szarvasfejtől és Három Lazactól a sort záró Kah-Chucte-ig és Gowhee-ig egy mérföld hosszúságúra nyúlt a menet. Mindegyikőjük éppen csak tántorgott, vagy éppen elesett, míg ő frissnek tűnt. Az utat rendszertelen pihenők sorozata szakította meg. Már mindenki az utolsó erőtartalékát mozgósította, egészen addig, míg úgy nem tűnt, hogy vége. Ám csodálatos módon mindig akadt újabb és újabb tartalék. Akárhányszor kidőlt valaki a sorból, úgy tűnt, hogy soha többet nem fog felkelni. Ám újra és újra felkeltek. A hús feladta, az akarat diadalt aratott, ám minden egyes győzelem magában hordozta a tragédiát is. Az elfagyott lábú indián többet nem kelt fel, térden mászva kúszott tovább. Alig pihent, hiszen tudta, a fagy kegyetlenül megbünteti a gyengét. Még Mrs. Eppingwell ajkára is valami furcsa mosolyt csalt a szenvedés, míg szemei kábán révedtek előre. Néha megtorpant, és kezét mellkasára szorította, mintha éppen elájulni készülne.
Joe, a fehér ember, már régen túl volt a szenvedésen. Nem könyörgött, hogy hagyják magára, nem imádkozott halálért, lecsendesedett, és az önkívület fájdalomcsillapítójának hatására elfogadta sorsát. Kah-Chucte és Gowhee durván maguk mellett vonszolták, gyakran vad pillantásokat eresztve meg irányába. Számukra ez volt az igazságtalanság csúcspontja. Szívüket megkeserítette a gyűlölet, a félelem súlya nehezedett rá. Miért terhelik magukat ennek a fehér embernek a gyengeségével? Ha ugyanis ezt teszik, akkor menthetetlenül meghalnak – ha pedig nem ezt teszik… jól emlékeztek Sitka Charley törvényére, és a puskára.
Ahogy a nap befejezni készült égi útját, Joe egyre gyakrabban esett el. Olyan keményen kellett noszogatni, hogy felálljon, hogy egyre inkább lemaradt a hátvéd. Nem egyszer mind a hárman eltűntek a hóban, olyannyira elkészült az erejével a két indián is. Hátukon viszont ott volt az élet, a melegség, az erő. A liszteszsákok tartalma volt számukra minden, ami a túlélést biztosíthatta. Csak ez járt az eszükben, és nem meglepő, hogy milyen döntést hoztak végül. Egy nagy halom fa mellé huppantak, ahol ezernyi öl tűzifa várta a gyufaláng lobbanását. Nem messze egy lék tátongott a jégen. Kah-Chucte a fára, majd a vízre pillantott. Ugyanígy tett Gowhee is. Tekintetük összevillant. Egy árva hang sem hagyta el ajkukat. Gowhee tüzet gyújtott, Kah-Chucte megtöltött vízzel egy kis bádogbögrét, és melegíteni kezdte. Joe egy ismeretlen világ számukra ismeretlen nyelvén félrebeszélt. Összekeverték a lisztet a vízzel, míg híg, tésztaszerű anyagot nem kaptak, és ebből több bögrényit megittak. Joe-nak nem kínáltak egyet sem, de ő ezzel egyáltalán nem törődött. Nem törődött ő már semmivel. A mokasszinjával sem, amely már az elszenesedett fadarabok között pörkölődött, füstölt.
Kristályos köd ereszkedett rájuk, és oltalmazóan terítette be őket fehér palástjával. Lábuk még több száz mérföldnyi utat lerótt volna, ha a végzet szét nem oszlatja a ködöt, és ki nem tisztul a levegő. Tízpercnyi késés a megváltást jelentette volna. Sitka Charley azonban megfordulva látta a tűzből felszálló füstoszlopot, és gyanakodni kezdett. Tekintetét a becsületesekre, kitartóakra és Mrs. Eppingwellre emelte.
– Bajtársak, szóval ismét elfelejtettétek, hogy férfiak vagytok? Rendben! Legalább kevesebb gyomrot kell majd etetnünk.
Sitka Charley kioldozta a liszteszsákokat, és a hátára dobta, a már ott lévő mellé. Belerúgott Joe-ba, és ezt addig folytatta, míg a szerencsétlen a fájdalomtól magához nem tért. Nagy nehezen reszketeg lábaira állt. Rátaszította az ösvényre, és egy erős lökéssel útjára indította. A két indián megpróbált kereket oldani.
– Megállj, Gowhee! Várj csak, Kah-Chucte! Annyira megerősödtetek a liszttől, hogy lefutnátok az előőrsöt is? Ne próbáljátok meg becsapni a törvényt! Legyetek legalább most utoljára igazi férfiak, és örüljetek, hogy tele gyomorral kerültök át a túlvilágra. Gyerünk, talpra! Vissza a fákhoz egymás mellett.
A két férfi csendben, félelem nélkül engedelmeskedett, mivel a jövő az, ami az ember vállára nehezedik, és nem a jelen.
– Gowhee! Van asszonyod, van gyermeked, és van egy szarvasbőr vigvamod is. Mi a szándékod most ezekkel?
– Add nekik mindazt, ami a kapitány rendelkezése szerint engem illet. Add nekik a takarómat, a gyöngyöket, a dohányt, és azt a kis dobozt is, amiből a fehér ember azokat a furcsa zajokat csalja elő. Mondd meg az asszonyomnak, hogy az ösvényen haltam meg. De azt ne mondd el neki, hogyan!
– És te, Kah-Chucte, akinek nincs se asszonyod, se gyermeked?
– Van egy nővérem. Koshimban él, egy ottani ügynök felesége. A férje veri, és ő boldogtalan. Add neki azokat a jószágokat, melyeket a szerződés értelmében magaménak mondhatok. Mondd meg neki, hogy helyesen tenné, ha visszatérne a népéhez. Ha pedig az urával is találkoznál, és van rá módod, örülnék, ha meghalna. Veri az asszonyát, és az fél tőle.
– Készek vagytok hát meghalni?
– Készek vagyunk.
– Akkor hát, viszlát, bajtársak! Legyen helyetek a meleg vigvamban, mielőtt a nap leszáll.
Több puskalövés dörrenése verte fel a csendet. Alig halt el a visszhangjuk, távolról további dörrenések hallatszottak. Sitka Charley elindult. Egynél több lövést hallott, noha a csapatnál csak egy puska volt. Futó pillantást vetett a csendben fekvő holttestekre, és ördögi mosollyal ajkán az ösvény bölcsességére gondolt, majd továbbsietett, hogy beérje a Yukon kalandorait.

