Jack London: Tasman gyöngyei
I.
Törvény- és rendtisztelet meg önmérséklet vésődött Frederick Travers arcára. Kemény és szigorú ábrázat volt ez, olyasvalakié, aki uralkodáshoz szokott, de ezt okossággal és tapintattal cselekszi. Erkölcsös élet adta arca pozsgás színét és redőit a tisztesség vonta rája. Erős és állhatatos munka hagyta rajta egészséges bélyegét. Erről beszélt ennek az embernek minden vonása, szeme tiszta kékjén kezdve dúsan maradt gesztenyebarna hajáig, mely már szürkült, és sima, egyenes választékkal volt szétfésülve bozontos homlokán. Komoly megjelenésű ember volt, könnyű, hétköznapos nyári öltönye teljesen illett javakorához, de nem fitogtatta, hogy gazdája egyúttal jó sok millió dollár és egyéb javak tulajdonosa.
Mert Frederick Travers gyűlölt minden hivalkodást. Az a gépkocsi, amely odalenn a feljárónál várt reá, egyszerű fekete színű volt. Ez volt az államban a legdrágább jármű, mégsem kívánta vérvörösen kikiabálni árát és sok lóerejét környékszerte, pedig ott is csaknem minden darabka föld a sajátja volt, a Csendes-óceán örök hullámverése által mosott homokzátonyoktól, végig a sík televényen és magaslati legelőkön, egész a vadon fenyves borította és ködbe-fellegbe vesző ormokig.
Ruhasuhogás fordíttatta vele féloldalt a fejét. Viselkedése ugyanekkor egy kis zavart mutatott. Nem azért, mert lánya jelent meg mellette. Ami zavarát okozta, úgy tetszett, ott fekszik előtte az íróállványon.
- Micsoda idegen név ez megint? - kérdezte a lány. - Tudom, hogy nem bírom észben tartani. Nézd, elhoztam a jegyzőkönyvemet, hogy beleírjam.
Zengéstelen, mély hangja volt ennek a magas, formás, tisztaarcú fiatal lánynak. Szava és modora ugyancsak rendszeretetről és mérsékletről tanuskodott.
Frederick Travers átfutotta az állványon fekvő két levél egyikének az aláírását. »Bronislawa Plaskoweitzkaia Travers« - olvasta; majd a név nehéz első részét, betűről-betűre ismételte, míg lánya leírta.
- Nos, ne felejtsd, Mary, - tette hozzá - hogy Tom mindig széllel bélelt volt, és elnézőnek kell lenned ez iránt a lány iránt, ha ugyan az ő gyermeke. A neve... izé, hát képtelen. Én évek óta nem láttam az apját és ami a lányt illeti... - Vállvonogatás jelezte aggályait s erőltetett kedélyességgel mosolygott. - Mindegy, ők éppúgy családomhoz tartoznak, mint az enyéim. Az én fivérem a te nagybátyád, és az unokahúgom a te kuzinod.
Mary bólintott.
- Ne bántson ez, apám. Kedves leszek hozzá, szegénykéhez. Micsoda nemzetbeli volt az anyja, hogy ily furcsa nevet kapott?
- Nem tudom. Orosz, lengyel, spanyol, vagy efféle. Tomhoz illő cselekedet volt... Színésznő lehetett, vagy énekesnő, nem emlékszem. Buenos-Ayresben találkoztak. Válással történt az eset. A nő férje...
- Szóval már férjnél volt!
Mary önkéntelenül elkedvetlenedett, s ez mégcsak növelte atyja zavarát. Meggondolatlan volt. Elszólta magát lánya előtt.
- Előbb elváltak, természetesen. Sohsem igen tudtam a részletekről. Az asszony meghalt Kínában... nem! Tasmaniában. Kínában Tom...
Ezúttal összekapta két ajkát. Nem akart rajta valami újabb meggondolatlanságot kiszalajtani. Mary várt, majd az ajtóhoz ment, ahol megállt.
- A rózsáskert felőli lakosztályt hagytam neki, - mondta. - Megyek és szétnézek benne még.
Frederick Travers visszafordult íróállványához, mintha el akarná tenni a leveleket, de meggondolta és lassan, gondosan újra átolvasta őket.
»Kedves Fred...
Nagy ideje, hogy ilyen közel tartózkodtam régi otthonomhoz és szeretnék odakerekedni. Szerencsétlenségemre kinn a bárány, benn a farkast játszottam Jukatan-beli vállalkozásommal, - gondolom írtam felőle - és belebuktam, mint rendesen. Küldenél nekem utiköltséget? Szeretnék elsőosztályon érkezni. Tudod, Polly is velem jön. Kíváncsi vagyok, hogyan egyeztek meg ti ketten.
Tom.
U. i. - Ha nem terhellek vele túlságosan, küldd a pénzt postafordultával.«
»Kedves Bácsikám« hangzott a másik levél, mely különös, idegenszerű, s mégis - úgy tetszett neki - nagyon nőies jellegű volt.
»Dad nem tud arról, amit most írok. Közölte velem, miről tudósított téged. De ez nem igaz. Ő már meghalni megy csak haza. Ő nem tudja ezt, de én beszéltem az orvosokkal. És azért akar hazamenni, mert nincs pénzünk. Egy nyavalyás kis szállóban vagyunk, amely nem Dad-nak való hely. Egész életében másokon segített és most eljött az idő, hogy őt kell támogatni. Ő nem kinn a bárány, benn a farkast játszott Jukatan-ban. Vele voltam és tudom. Mindenét elvesztegette és kifosztogatták. Nem győzhetett a kalmárkodásban a newyorkiak ellen. Ez magyaráz meg mindent, és büszke vagyok, hogy így volt.
Mindig kacag, mikor arról beszél, hogy én majd hogyan jövök ki veled. De én nem értek egyet vele. Amellett még sohasem láttam életemben egy valódi vérrokonomat, és a húgomat is megismerem. Gondold csak! Egy eleven unokatestvér!
Csókol húgod
Bronislawa Plaskoweitzkaia
Travers.              
U. i. - Jobb ha sürgönyileg küldöd a pénzt, másként egyáltalán nem látod többé Dad-et. Ő nem tudja, milyen beteg, és ha összejön néhány régi barátjával, már talpra áll és vadkacsázni indul. Alaskáról kezd beszélni. Hogy az majd kiírtja testéből a lázt. Gondolj rá, kérlek, hogy a szállót is ki kell hogy fizessük, vagy poggyász nélkül érkezünk meg.
B. P. T.«
Frederick Travers kinyitotta a nagy, beépített pénzszekrény ajtaját, és rendszeretőn a »Thomas Travers«-nek címkézett rekeszbe tette a leveleket.
- Szegény Tom! Szegény Tom! - sóhajtotta hangosan.

II.
A nagy gépkocsi ott várt az állomáson és Frederick Travers összerezzent - mint ahogy azt mindig tette - a távol mozdonyfüttyre, amint a vonat az Isaac Travers River völgyén lerobogott. Isaac Travers pillantott végig először - minden nyugatnak tört fehér ember közül - ezen a ragyogó völgyön, annak haltól nyüzsgő vizein, dús televényén, szűz vadon koszorúzta hegyoldalain. A látvány hatása alatt itt telepedett le és el sem mozdult többé innen. »Vadparasztnak« nevezték őt a gyarmatosodás derekán. De ez abban az időben volt, mikor a telepesek megszöktek, mikor még nem voltak itt szekérutak, sem hajóhidak a vészes zátonyok közt járó vitorlások számára és mikor még a malma fegyveres őrizet oltalma alatt járt, amely a szántás-vetés idején távoltartotta a portyázó Klamath-indián hordát. Amin Isaac Travers ottragadt, azt nagyapja és apja módjára Frederick Travers megtartotta. A megőrzési hajlamnak ugyanaz a rendíthetetlensége élt benne is. Messzetekintők voltak mindketten. Előrelátta mind a kettő a távol nyugat átalakulását, az új állam eljövendő vasutait és épületeit a Csendes-óceán partjain.
Frederick Travers összerezzent a mozdonyfüttyre, mert ez sokkal inkább az ő vasútja volt, mint bárkié. Apja haláláig fáradozott azon, hogy áthozza ezt a vasútat a bérceken, ahol minden mérföld százezer dollárba került. Ő, Frederick, hozta át. Éjeket virrasztott emiatt a vasút miatt, újságokat vásárolt meg, politikába elegyedett, gépgyárakat támogatott és nem egyszer volt saját költségére zarándokúton a keleti vasútfejedelmekhez. Míg az egész környék tudta, hány mérföldet szel át birtokán a vonat, nem sejtette, nem is álmodta senki, mennyi dollárja ment rá kezességekre és vasúti kötvényekre. Sokat tett hazájáért, de a vasút volt az utolsó, legnagyobb teljesítménye, mintha csak a Traversek erőfeszítésének bámulatos és nevezetes emlékműve lett volna, amelyet csak tegnap emeltek. Még csak két éve járt és - szavának legfőbb igazolásául - máris osztalékkal és további jövedelemmel kecsegtetett. A lapok megírták, hogy Kalifornia következő kormányzójának Frederick A. Travers van kiszemelve.
Húsz éve mult, hogy nem látta bátyját, és az utolsó viszontlátás is tízévi időköz után történt. Jól emlékezett arra az éjre. Tom volt az egyetlen halandó, aki bemerészkedett a zátonyokon keresztül; ezúttal már a sötétség leszállta idején, veszedelmes délkeleti szélben vitorlázott be schoonerén és indult újra vissza. Nem jött üzenet, hogy megérkezik. Éjféli patkódobogás, tajtékos ló az istállóban és Tom megjelent, a tenger sós illatát hozva magával, mint anyja megjegyezte. Csak egy órát időzött náluk, aztán friss lóval távozott, mialatt zápor csapdosta az ablakokat és szél nyögette a fenyvest, úgyhogy olyan volt a látogatása, mint egy vakító villámsugár a külvilágból. Egy hétre rá érkezett meg roncsoltan, tépedten a Bear nevű vámnaszád és a helyi lapok hasábokon foglalkoztak egy hatalmas ópiumrakománnyal és valami Halcyon nevű rejtélyes schooner hiábavaló üldözésével. Csak Fred meg anyja és néhány indián család tudott az agyonhajszolt lóról és arról a rejtekükről, amelyen azt később visszacsempészték az istállóból a tengerparti halászfaluba.
Az elmúlt húsz év ellenére ugyanaz a régi Tom Travers tűnt elő most is a Pullmann-kocsiból. Fivére szemében nem látszott betegnek. Idősebb volt, természetesen. Panamakalapja nem rejtette el megszürkült haját és vállai, bár meghatározhatatlan roskadtságról árulkodtak, most is a széles, egyenes vállak voltak. Ami az oldalán lépkedő fiatal lányt illette, Frederick Travers rögtönös ellenszenvet érzett iránta. Élénken és mégis bizonytalanul érezte ezt. Kihívás és gunyorosság volt a lány egész lényében, minden moccanásában, de azért igazi okát, vagy nevét nem tudta benyomásának. Ruhája tehette talán, szövésével és idegenszerű szabásával, a blúza, rikító csíkjaival, vadócosan sötét haja, vagy a széles szalmakalapján hivalkodó mákvirágok, vagy sugárzó színe, fekete szemöldöke és szeme, arca lángoló pírja, ép fogai fehérje, amit nagyonis hamar mutogatott. »Elkényeztetett gyermek« - gondolta róla, de nem ért rá az elemezgetésre, mert bátyja keze az övébe csapott és megismerkedett unokahúgával.
A lány sugárzott és fecsegett, szinte kezével is beszélt. Ezek keskenysége nem kerülhette ki figyelmét. Lehetetlenül parányiak voltak és ha tekintete lábaira esett, ugyanezt a felfedezést tehette. A perronon álló kíváncsi tömegre rá sem hederítve, a lány meghiúsította bácsija szándékát, hogy ő vezesse az autóhoz és a két fivért hagyta menni együtt. Tom nevetve vette ezt tudomásul, de öccsét bántotta ez a modorhiba, ugyanis tudatában volt a városbeliek pillantásainak. Ő csak a régi, puritán viselkedésmódról tudott. Családias jelenetek a család körébe valók, nem a nyilvánosság elé. Örült, hogy unokahúga nem csókolta meg. Csoda, hogy nem tette. Már effélétől tartott.
A lány csak megölelte őket és megvizsgálta verőfényes szemeivel, melyekkel mintha keresztül látott volna rajtuk s körülöttük mindenen.
- Valódi testvérek vagytok, - mondta kézmozdulatokkal kísérve szemvillanását. - Mindenki észreveheti. És mégis van valami nagy különbség, - tudomisén micsoda. Nem bírom megmagyarázni.
Valóban, nem merte megmagyarázni abban a benyomásban, mely Frederick Travers jól fegyelmezett megjelenéséből áradt rá. Nagy művészszemei látták és érezték pedig az éles és lényeges különbséget. Félreismerhetetlenül egy törzs hajtásainak tetszettek, közös eredetre emlékeztetett vonásuk, de ennél aztán megállt az észlelődés. Tom három hüvelykkel magasabb volt és hosszú Viking-szakálla jócskán szürkült. Ugyanolyan karvaly orra volt, mint fivérének, kivéve, hogy karvalyszerűbb, s még kimondottabban kék szeme. Arcvonásai beesettebbek voltak, magasabban ülők a pofacsontjai, alattuk az üreg nagyobb és viharvert színe sötétebb. Szenvedélyes arc volt ez. Tűz volt benne, még ki nem hamvadott tűz. Sok kacajredő keletkezett a szeme sarkában, míg magában a szemében az a halálos komolyság ült, ami öccse szemében. Frederick nyárspolgárnak hatott a kocsijában, de Tomban bizonyos hanyag könnyedség és választékosság volt. Mindkettejükben Isaac Travers földtúró vérsége csergett, de nagyon különböző kereszteződésen átszűrődve. Frederick a nemzetségük egyenes és várható ivadékát képviselte. Bátyjából valami hatalmas és hozzáférhetetlen sugárzott, amelyet nem ismert a Traversek fajtája. Ezt látta és értette meg mindenestül egyszerre a feketeszemű lány. Mindaz, ami megfejthetetlen volt e két férfiben és rokonvoltukban, felviláglott benne abban a pillanatban, amint egymás mellett látta őket.
- Ébressz fel, - mondta Tom. - Nem bírom elhinni, hogy vasúton érkezem ide. És a lakosság? Harminc évvel ezelőtt csak négyezer lélek volt itt.
- Ma hatvanezer, - válaszolt a másik. - És mérföldes csizmákkal lép ez előre. Tegyünk egy körutat, hogy lásd a várost? Elég időnk van.
Miközben tovagördültek a széles, jól kövezett utcákon, Tom megmaradt Rip van Winklé-s pózainál. A tengerpart elképesztette. Ahol valaha több méter mély vízben horgonyzott bárkájával, most szilárd talajt és rakpartokon álló indóházakat talált, míg maga a kikötő sokkal kijjebb került.
- Fékezz! Megállunk! - kiáltotta néhány háztömb után, egy tekintélyes áruházra pillantva. - Hol van ez, Fred?
- Fourth and Travers, nem emlékszel?
Tom felállt és úgy nézett körül, hogy megpróbálja megismerni a régi tájat a ráépült nyüzsgő várostól.
- Én... én úgy vélem, - kezdte tétován. - Nem! Szent Györgyre! Biztos vagyok benne. Ezen a mezőn ürgékre vadásztunk és rigóra lestünk a bokrokban. Itt, a bank helyén, egy tó volt, - fordult Pollyhoz. - Erre építettem az első tutajt és kóstoltam meg először a vizet.
- Isten tudja hány literrel, - kacagott Frederick, a soffőrnek biccentve. - Egy teknőn eresztettek rája, emlékszem.
- Ó! Meséljetek többet! - kiáltott Polly tapsolva.
- Itt a park, - mutatott oda Frederick kisvártatva egy csomó sudár fenyőre, mikor először tűntek elő a magasabb dombok.
- Apa három szürke medvét lőtt itt egy délután, - jegyezte meg Tom.
- Negyven acre-t én ajándékoztam belőle a városnak, - folytatta Frederick. - Apa a terület negyedét acre-nként egy dollárért vette Leroy-tól.
Tom bólintott, de szeme csillogása és villanása, mely olyan volt, mint a lámpáé, nem hasonlított ahhoz, amely öccse szemében jelent meg.
- Igen, - bizonygatta Tom - Leroy-tól, a néger szolgánktól. Emlékszem, mikor a hátán vitt el engem és téged Allianceba, azon az éjen, mikor az indiánok felégették a majort. Apa hátramaradt és harcolt velük.
- De nem menthette meg a malmot. Ez nagy kár volt.
- Hanem, elpályáztatott négy indiánt a pokolba.
Erre megvillant Polly szeme.
- Egy vadölő! - kiáltotta. - Beszélj nekem róla.
- Beszélj neki a Travers-révről, - szólt Tom.
- Ez egy rév a Klamath folyón az Orleans Barba és Siskiyou-ba vivő úton. Abban az időben nagy vándorlás volt az aranymezőkre és többek közt atyám egy tanyát emelt itt. Ültetvénynek való dús föld is volt erre. Készíttetett egy függő hidat, a sodronyát tengerészekkel feszíttette ki a folyón és a tengerpartról szállíttatott anyagot. Húszezer dollárjába került. A forgalombaadása napján nyolcvan öszvér vonult át rajta fejenként egy dollárért, nem is szólva a gyalogosok és a lovak vámjáról. Azon az éjen a folyó megduzzadt. A híd száznegyven láb magasan függött az alacsony vízállás fölött. Az ár mégis túlcsapott rajta és elsöpörte. Másként vagyont szerzett volna rajta.
- Nem ez a fontos, - fakadt ki Tom türelmetlenül. - Az történt, hogy a Travers-révnél apát és az öreg Jakob Vauce-t megtámadta egy csapat harcos folyóparti indián. Az öreg Jakobot megölték közvetlen az őrház ajtajánál. Apa bevonszolta a holttestet és egy hétig feltartotta az indiánokat. Meg is sebesült. Jakobot az őrház padlója alá temette el.
- Én még fenntartom a révet, - folytatta Frederick - bárha manap nem utaznak arra annyian, mint valaha. Szállítok tengelyen a Reservation-ig és onnan öszvérháton fel a Klamath-ig s el egész a Little Salmon elágazásáig. Tizenkét raktáram van ezen a vonalon, postajárat a Reservation-ig és ugyanott egy szállodám. Már a turista mozgalom is megindult arrafelé.
A lány kíváncsin vizsgálódó szemmel nézett egyik fivérről a másikra, amint oly különfélekép nyilatkoztak meg magukról és az életről.
- Haj! ha valaki, hát apa ember volt a talpán, - dörmögte Tom.
Álmos jellege volt beszédének, ami lányából hirtelen aggódó pillantást váltott ki. A gépkocsi befordult a temetőbe, aztán megállt egy jókora építménynél a domb csalitjában.
- Azt gondoltam, meg szeretnéd nézni, - mondja Frederick. - Én magam építettem ezt a mauzóleumot, nagyobbrészt saját kezemmel. Anya akarta. De a birtokot rettenetes teher nyomta. A vállalkozók legkedvezőbb ajánlata tizenegyezer dollár volt. Megcsináltam magam, nyolcezernél valamivel többől.
- Sok éjszakát kellett dolgoznod, - mormogta csodálattal és egyre álmosabban Tom.
- Így volt, Tom, így. Sok éjszakát, lámpavilágnál. Nagyon el voltam foglalva. Atyám munkáját folytattam akkor. Az ártézikutak elromlottak és anyám szemével gyöngélkedett. Emlékezhetsz, írtam neked a hályogáról. Túlgyönge volt, semhogy utazhassék; San Franciscóból hozattam el egy specialistát. Ó, azt sem tudtam, mihez kapjak. Kipótoltam a károkat a sanfranciskói gőzhajójáratnál, amelyet apa alapított, és törlesztettem a száznyolcvanezer dollárra rugó adósságot.
Hatalmas, lágy horkolás szakította félbe őt. Tom feje mellére bukott: aludt. Polly jelentős pillantást menesztett bácsija szemébe. De apja lusta, nyugtalan mozgolódás után felütötte álmos pilláit.
- Pokolian meleg nap, - szólt vidám, engesztelő kacajjal. - Tényleg elaludtam. Nem értünk még haza?
Frederick fejével odabökött a sofőrnek és a gépkocsi elindult.

III.
Az a ház, amelyet Frederick Travers meggazdagodásával épített, oly terjedelmes és fényűző, tisztes és kényelmes volt, hogy nem lehetett többet kívánni tőle, még ha a környék legelőkelőbb udvarháza volt is. Légköre affajta volt éppen, amilyet ő és lánya teremthetett. De a következő napokban, mikor bátyja megérkezett, minden megváltozott. Eltűnt belőle a nyomasztó rend és nyugalom. Fredericknek ez nem szolgált sem kényelmére, sem örömére. Szokatlan élénkség támadt, mely megbolygatta a szent hagyományokat. Hosszadalmasak, rendetlenek lettek az étkezések, éjféli lakomázásoktól, kacajoktól lett hangos a ház a legilletéktelenebb órákban.
Frederick mértékletes volt. Étkezésnél egy pohár a legvadabb kicsapongásnak számított. Naponta három szivart engedett meg magának s ezeket vagy a széles verandán vagy a dohányzóban szívta el. Mirevaló lett volna a dohányzó? A cigarettától idegenkedett. Ám bátyja örökké sodorgatta a vékony, barna papírcigarettát és rágyujtott bárhol. Dohányszemétre találhattak mindig a nagy karszéken, ahol üldögélt és az ablakpárkány párnáin. Aztán ott volt a cocktail! Frederick, Isaac és Eliza Travers tisztes szárnyai alatt nevekedve, megbotránkozással nézte a likőrt a háznál. Isten haragja zúdult régi városokra ilyen élvezetekért. Míg Tom a lunch és ebéd előtt, Polly segédkezésével, az italoknak végtelen változatait kóstolgatta meg. A lány különös, a világ végéről hozott szakavatottsággal kevergette a furcsa papramorgókat. Fredericknek úgy tetszett néha, hogy éléskamrája, pincéje és ebédlője valóságos korcsmává változik. Ha tréfásan emlegette ezt, Tom kijelentette, hogyha ő valaha megtelepedik, házának minden szobájában berendez egy likőr-raktárt.
Több fiatalember járt a házhoz mint azelőtt, akik segítettek a cocktail-fogyasztásban. Frederick, ami azt illeti, szívesen meghívta volna őket. De ha nem tette, hát bátyja és lánya megtették, amit ő és Mary elmulasztottak. Ők voltak a vonzóerő. Feléjük repesett az ifjúság, öröm és kacaj. Az ifjúság zajától lett hangos a ház. Éjjel-nappal szakadatlan jártak-keltek a gépkocsik a kavicsos utakon. Murik járták és kiruccanások a szép nyárban, csónakázás holdvilágon az öbölben, indulás pirkadatkor, hazatérés éjfél után, s olyan zsúfolva voltak a vendégszobák, mint soha azelőtt. Tomnak be kellett mutatnia minden suhanckori virtusát; pisztrángot fogott a Bull Creek-en, fürjet lőtt a Walcott’s Prair-en, őzet ejtett el a Round Mountain-en. Az őz elejtése kínos és kellemetlen volt Fredericknek a vadtilalom miatt. De mit bánta Tom a vadásztilalmat? Diadallal hozta haza az őzbakot és kópélkodón hegyen-termett pisztrángnak nevezte, mikor feltálalták és elköltötték Frederick asztalánál.
Vénuszkagylót szedtek az öböl szélén és másfajtát lenn a zúgó árban, és Tom tartózkodás nélkül beszélt a Halcyon-ról meg a csempészet titkairól, mindnyájuk hallatára kérdezősködve Fredericktől arról, hogyan lopta vissza a lovat a halászhoz, anélkül, hogy rajtacsípték volna. Minden fiatalember azon szőtt összesküvést Pollyval, hogy minél jobban elkapassák szíve vágyai szerint az öreg Tomot. Frederick értesült az őz elejtésének hű részleteiről, a hajtásáról a nyüzsgő Golden-Gate-parkon át, meg hogy hogyan szállították vesszőkasban elevenen vonaton, szekeren és öszvérháton a Round Mountain szikláira, hogyan aludt el Tom az állásban, mikor először kergették fel neki az őzet, hogyan üldözték a fiatalemberek a kimerült lovakkal, hogy tört ki, hogyan rogyott össze, hogyan hurcolták meg a Burnt Rouch irtásban s hogy végül milyen nagy volt a diadal, mikor eleresztették és egy perc mulva Tom ötven yardnyiról leszedte. Fredericknek az egész móka oktalan kegyetlenkedés volt. Honnan vett volna példát ilyen gondolkozásra életében?
Akadtak napok, mikor Tom nem mehetett ki (épp a szabadban művelt botorságok következményekép) s ilyenkor ott ült és szundikált a nagy karosban, fel-felébredve, különös, lomha, váratlan módján, hogy egy cigarettát sodorjon és ukulele-jét kérje, amely portugál eredetű pirinyó gitár volt. Aztán le-letéve a karosszék fényezett fájára az égő cigarettát, ott zengette-pengette a gitárt, déltengeri hulá-knak és dévaj francia, meg spanyol danáknak eresztve neki teli baritonját.
Eleinte kivételesen egyik tetszett Fredericknek. Tom megmagyarázta, hogy ez egy tahiti-i királynak, a legutolsó Pomaresnek kedvenc dala volt, amit ő maga szerzett és órákhosszat énekelte szőnyegén heverve. Mindössze néhány ismétlődő szótagból áll. E meu ru ru a vau, ez volt az egész, hozzá egyenletes, végtelen, folytonos változatú ének, melyet az ukulele ünnepies akkordjai kísértek. Polly nagy örömmel tanította meg rá bácsiját, ám mikor az, megkísértetve attól a művészetfűtötte légkörtől, amely bátyját környezte, maga adta elő a dalt, elfojtott pukkadozást vett észre hallgatói közt, mely egyre növekedve, kuncogások és vihogások után nagy hahotába robbant. Bosszúságára és mérgére megtudta, hogy az az egyszerű kis mondat, amit ismételgetett, nem volt más, minthogy: »oly részeg vagyok«. Bolondját járatták vele. Ő, Frederick Travers egyre-másra, ünneplésen és átszellemülten azt bizonygatta, hogy milyen részeg. Attól fogva, mihelyt ezt énekelték, szépen kisompolygott a szobából. Polly későbbi magyarázkodása sem bírta megengesztelni, hogy nem részeget, hanem boldogot jelent a szó, mert tudni kell, hogy a király vén iszákos volt és mindig pohár volt a kezében, mikor erre a nótára gyujtott.
Fredericket állandóan nyomasztotta, hogy mellőzik. Társaságkedvelő volt és szerette a tréfát, föltéve, hogy illendőbb és ártatlanabb volt, mint amilyet bátyja engedett meg magának. Nem értette, hogy régebben miért találta a fiatalság unalmasnak a házát és maradt ki belőle, kivéve a hivatalos alkalmakat, egészen mostanáig, amikor egyszerre csak odacsődült; de fivéréért és nem érte. Az sem volt a kedvére, ahogy fiatal hölgyek incselkedtek bátyjával és Tomnak szólították, az pedig tűrhetetlen volt szemének, hogyan cibálják és tekerik ujjokra kalózszakállát tréfás büntetésből, ha néha túlborsos élcei begyükön akadtak. Az ilyen viselkedés sértette Isaac és Eliza Travers emlékét. Az egész ház levegője megváltozott. A kihúzott ebédlőasztalt sohasem tolták vissza, a konyhában pedig külön segítség kellett. Az ebéd négytől tizenegyig nyúlt el, az éjféli lakomák eretvágtak az éléstáron és a cselédek zúgolódtak; mindez bosszantotta Fredericket. »Valóságos kocsma lett a házam«, évődött keserűen magával, és akadt egy-egy nap, mikor komolyan kísértésbe jött, hogy sarkára áll és visszaállítja a régi rendet. De valahogy túlerős volt rajta keménykezű bátyjának hajdani igézete és néha - e varázsnak a titkát kutatva - szinte áhítattal nézett rá, amint elkápráztatta tekintetének különösen lobogó tüze és az a bölcsesség, amelyet távoli helyek, éjek és napok vad kalandjai írtak arcára. Mi volt ez? Micsoda isteni látományok elé eredt a másik pillantása? Fredericknek egy régi dal egyik sora jutott eszébe: »A fénynek útjait járta ő«. Mért emlékeztette őt fivére erre a dalra? Valóban meglelte volna a fénynek útjait ő, aki nem ismert törvényt ifjúkorában és férfikorban is kimerészkedett alóla?
Valami itt nem volt rendjén, s ez megzavarta Fredericket, mígnem abban lelt vigaszra, hogy Tomot elgáncsolta az élet. Aztán, nyugodtabb óráiban, abban a büszkeségben talált örömöt, amellyel birtokát mutogatta Tomnak.
- Jól dolgoztál Fred, - mondta Tom. - Nagyon jól munkálkodtál.
Gyakran mondta ezt, sűrűn elszundítva a símán gördülő gépkocsiban.
- Minden ép, rendes és vadonatúj... egy fűszál nem nő a birtokodon hiába, - ez volt Polly ítélete. - Hogyan csináltad ezt? Nem szeretnék egy rejtett fűszálacska lenni a jószágodon, - összegezte vélekedését egy kis borzongással.
- Keményen dolgoztál, - szólt Tom.
- Igen, keményen dolgoztam, - hagyta helyben Frederick. - Érdemes volt.
Többet is készült mondani, de a lány szemének furcsa villanása kelletlen hallgatásra kényszerítette. Érezte, hogy kihívón mérlegeli őt. Először vált kérdésessé előtte tisztes sikerének becse, a büszke diadal, hogy megteremtette egy vidék gazdagságát... és mindezt egy fecsegő lány tette kérdésessé, egy tékozló lánya, aki maga sem más egy széllel bélelt idegen teremtésnél.
Két ilyen véralkat közt kikerülhetetlen volt az összetűzés. A leány nem tetszett neki találkozásuk első percétől. Nem kellett beszélnie. Puszta jelenléte kényelmetlen volt neki. Érezte hallgatólagos ellenszenvét, bár akadt eset, mikor ez eltűnt a lányból. Pedig nem volt szokása a szépítgetés. Szókimondó volt, akár egy férfi, olyan, amilyen férfi ő sohasem mert lenni vele szemben.
- Csodálnám, ha végleg lemondanál arról, amit az életből elmulasztottál, - mondta Frednek. - Kitomboltad-e már egyszer magad az életben, hogy a dolgok gyökeréig hatolj? Leittad-e már magad valaha? Vagy megkékült-e már az arcod a dohányzástól? Vagy megújráztad-e tízszer a táncot? Avagy hívtad-e már, az égre intve, a Jóistent, hogy mosolyogjon rád, hisz oly derék fickó vagy?
- Páratlan lány ez! - kuncogott Tom. - Anyja vére.
Frederick mosolygott és nyugodtnak látszott, de szíve mélyén összeborzadt. Hihetetlen volt ez!
- Azt hiszem, az angol mondja, - folytatta a lány - hogy egy férfi nem élt addig, míg meg nem csókolta a maga nőjét és le nem ütötte a maga ellenfelét. Kíváncsi vagyok, gyónd meg itt nekem, leütöttél-e te már valakit?
- Hát te? - kérdezte a férfi.
A lány igent ütött rá fejével, míg szemében felvillant az indulat emléke, aztán várt.
- Nem, nem volt szerencsém, - felelte a férfi lassan. - Korán megtanultam az önuralmat.
Később a lány, felbőszülve a férfi önmegnyugtató tetszelgésén és miután végighallgatta, amint elsorolta: hogyan tisztította meg a Klamath-ot az orvhalászoktól, hogyan létesítette az első osztrigatelepet az öbölben és tette jövedelmező egyedárujává, hogyan szerezte meg évek kimerítő küzdelmével és hercehurcájával Williamsport partszakaszát, ahonnan ellenőrzést gyakorolhatott a Lumber Combine-ra, - a lány újra támadásba ment át.
- Úgy látom, te az életet csak nyereség és veszteség szerint értékeled, - mondta. - Kíváncsi vagyok, megismerhetted-e valaha a szerelmet?
Ez a nyíl elevenbe talált. Frederick sohasem csókolta meg szíve hölgyét. Érdekből házasodott. A vagyonát mentette meg vele, abban az időben, mikor már-már alul maradt a küzdelemben, mellyel tehermentesíteni akarta az Isaac Travers széles keze által összemarkolt temérdek javakat.
Ez a lány boszorka volt. Régi sebeket érintett és megsajogtatta újra. Fredericknek sohasem volt ideje a szerelemre. Keményen dolgozott. Elnöke lett a kereskedelmi kamarának, polgármestere a városnak, szenátora az államnak, de elmulasztotta a szerelmet. Sokszor meglepte Pollyt, hogy nyíltan és szemérmeskedés nélkül fekszik apja karjában és látta a gyöngédséget és melegséget szemükben. Megint csak azt érezte, hogy elmulasztott szeretni. Ők még maguk közt sem viselkedtek ily érzelmesen Maryvel, aki átlagosan csinos volt, de érzéstelen, mint azok, akik vonzalom nélküli nászból származnak. Ő maga, az atyja, sem tudta eldönteni: szeretet volt-e az, amit iránta érzett? Vagy éppúgy szenvtelen volt ő is?
A Polly megjegyzését követő pillanatban nagy ürességet érzett magában. Szörnyen haszontalannak tetszett minden, amerre nézett, míg át nem pillantott a másik szobába, ahol a nagy székben ott látta az alvó Tomot, nagyon megőszülten, megvénülten és megroskadtan. Eszébe jutott mindaz, amit ő végzett, amit ő szerzett. Nos, mit szerzett Tom? Mit csinált Tom?... azonkívül, hogy kinn-a-bárány-benn-a-farkast játszott az élettel és odáig vitte, hogy nem maradt a nagy lángból csak egy alig pislogó szikra halódó testében.
Főleg az bosszantotta Pollyban Fredericket, hogy éppannyira volt neki rokonszenves, mint ellenszenves. A saját lánya sohasem érdekelte őt ilyen mérvben. Mary mintegy zökkenéstelen síneken mozgott, hogy fáradság nélkül, gépiesen ki lehetett számítani cselekedeteit. De Polly!... ez a sokszínű kaméleon-természet, sohasem sejttette, mit fog tenni a következő pillanatban.
- Elhallgatsz a véleményeiddel? - szólt rá Tom, Pollyra nevetve.
Nem lehetett ennek a lánynak ellenállni. Úgy tudta kezelni Fredericket, ahogyan Mary sohasem lett volna képes. Szabadosságokat, csalafintaságokat, sértéseket engedett meg magának vele szemben és keményen rákényszerítette, hogy tudomásul vegye létezését.
Egyszer egy ilyen évődésük után a lány megbabonázta zongorajátékával. Oly féktelen, őrült melódiát vert ki a zongorán, hogy felkavarta és megzavarta őt, vad lüktetésbe hozta szívét és szertelen álmokat kergetett át agyának rendezett kamráin. A legrosszabb az volt benne, hogy a lány látta és tudta mit művel. Hamarabb vette ezt észre, mint Fred, sőt vele is ő észleltette, amint feléje fordított arcán gúnyoros, fürkésző mosoly, csaknem lekicsinylő csúfolódás jelent meg. Ez volt, ami Fredet ráeszméltette, micsoda érzésvihar tombol lelkében. Fölötte, a falról, szinte szemrehányó kísértetként bámult rá Isaac és Eliza Traversnek szigorú arcképe. Sohasem álmodta, hogy ekkora hatalom rejtőzhet a zenében. És aztán, amire szégyenkezve emlékezett később, visszalopódzott kívülről hallgatózni. A lány pedig sejtette ezt és újra megbabonázta.
Mikor Mary megkérdezte tőle, mit tart Polly játékáról, értelmetlen ellenmondás ötlött eszébe. Mary játéka a templomra emlékeztette őt. Hideg volt és cicomátlan, akár egy metodista imahely. Míg a Pollyé afféle vad és zabolátlan zengeményekhez hasonlított, mint holmi pogány templomoké, ahol áldozati füst gomolyog és az istennő papnői táncot lejtenek.
- Idegenszerűen játszik, - jegyezte meg rá Frederick, örvendve kibúvójának ügyességén és sikerén.
- Polly művész, - bizonyította Mary komolyan. - Valóságos zseni. Mikor gyakorol? Mikor gyakorolt egyáltalán? Tudod, én mennyit fáradtam. És mégsem több a tudományom az ő keze alól felszálló bolondító futamokhoz hasonlítva egyszerű ötujjas gyakorlásnál. Az ő muzsikája olyan dolgokat mond nekem... ó, csodálatos és kifejezhetetlen dolgokat. Az enyém azt mondja: egy-kettő-három, egy-kettő-három. Ez őrjítő! Én igyekszem, igyekszem és nem jutok semmire. Ez igaztalan. Minek született ő ilyennek és nem én?
»A szerelem« ötlött titkon Frederick eszébe, de mielőtt megállapodott volna ebben, Mary váratlanul könnyekre és zokogásra fakadt. Szerette volna Tom példájára karjába venni őt, de nem tudta, hogyan. Megpróbálta, de Maryt éppoly ügyefogyottnak találta, mint amilyen ő maga volt. Csak kelletlen zavart okozott vele mindkettőjükben.
A két lány összekoccanása kikerülhetetlen volt. Mint az atyák, úgy a lányaik. Mary csak olyan volt Polly mellett, akár valami ragyogó, győzelmes hadvezér igénytelen adjutánsa, öltözködés dolgában szánalmasan nevelődött Frederick takarékosságán. Fred tudta pedig, mily költségesek Mary ruhái, mégsem tagadhatta le maga előtt, hogy Polly kalandos regényessége és olcsó, láthatóan szedett-vedett ruházkodása mindig jól állt és sokkal sikerültebb volt. Csalhatatlan volt az ízlése. Utánozhatatlanul hordott egy sált. Egy fátyollal csodát művelt.
- Csak összehány mindent, - panaszkodott Mary. - Nem is próbál. Tizenöt perc alatt felöltözik, és ha úszni megy, ő zavarja ki a fiúkat az öltözőkből.
Mary csodálata becsületes és határtalan volt iránta.
- Nem tudom, hogyan csinálja. Senki sem mer felvenni ilyen színeket, de rajta jól festenek.
- Mindig azzal fenyeget, hogy ha én végül tönkremegyek, varrodát fog nyitni és eltart mind a kettőnket, - szólt közbe Tom.
Frederick egy hírlap pereme mögül megleste egyszer, amint Mary, akit már ismert erről az oldaláról, egy óráig szépítgette magát, mielőtt megjelent.
- Ó! Milyen bájos! - fogadta őt Polly készséges dicsérete, miközben szemei és arca őszinte tetszéstől ragyogtak és tapsolt a gyönyörűségtől. - De miért nem hordod ezt a behajtást így... vagy úgy?
Keze már oda is kapott, hogy megigazítsa, és csodálatos ízlésének különbsége és eredménye tüstént láthatóvá vált Frederick előtt is.
Polly, mint az apja, egész a képtelenségig tékozló volt kevéske holmijával. Mary megcsodált egy spanyol legyezőt, egy mexikói kincset, amely Miksa császár egyik udvarhölgyéé volt. Pollyból szinte kilobbant az öröm. Mary nyomban megkapta a legyezőt, de csaknem szenvedett aztán, mivel azt képzelte, hogy Polly az ajándékkal nagyon lekötelezte őt. Csak világotjárt nő tesz ilyesmit, és Pollyt minden fiatal hölgytársával szemben hasonló adakozások vétke terhelte. Ilyen volt. Akár egy hímzett zsebkendőről, akár egy paumotosi gyöngyszemről, akár egy füzér tengeri kagylóról volt szó, - mindegy. Akármijére vetettek egy kedvtelő pillantást, már oda is adta. Senki sem állhatott neki ellen, sem férfi, sem nő.
- Rá se merek többé pillantani semmire, - duzzogott Mary. - Mert tüstént nekem adja.
Frederick álmában sem hitte, hogy ilyen teremtmény is élhet. Az ő fajtájabeli és rangjabeli nők közül egy sem bírt ilyen tulajdonokkal. Tudta, hogy akármit tesz is ez a lány, hihetetlenül őszinte: minden hirtelen nagylelkűsége, heves lelkesedése vagy haragja, macskaszerű hízelgésmódja, különcködései meghökkentették és ugyanakkor megigézték. Szava éppoly elevencsengésű volt, mint érzései. Szinte nem is a hangjával, de a kezeivel beszélt. Mégis az ő ajkán az angol új és szépséges nyelv lett, lágyzengzetű és vakmerő a megérzékeltetésben és kifejezésben; félreérthetetlenül adta vissza az árnyalatokat és fínomságokat, oly biztossággal, amit nem is lehetett várni ekkora gyermekiességtől és egyszerűségtől. Fred éjjel gyakran felébredt, hogy odavarázsolja pilláira a lány élénk, nevető arcának változékony vonásait.

IV.
Mint a lánya, úgy az atyja, Tom is ellenállhatatlan volt. Hivatalos volt hozzá az egész világ és idegenek érkeztek hírekkel időről-időre. Sohasem akadtak még ilyen látogatói a Travers-háznak. Egyesek külsejükön a hajósok jellegzetes bélyegét viselték. Mások fekete-bozontú grobiánok voltak, ismét mások láztól-senyvedtek és halavány volt az arcuk, de mindeniken volt valami bizarr és idegenszerű. Éppily bizarrul és idegenszerűen beszéltek, olyan dolgokról, amikről Frederick még csak nem is álmodott, bár azt meglátta Tom pajtásain, micsoda emberek; szerencsevadászok, kalandorok, világkóborlók. Ám a nyilvánvalón nagyszerű az a szeretet és hűség volt, amivel mesterük iránt viseltettek. Különbözőkép nevezték őt: Black Tom, Blondine, Husky Travers, Malemute Tom, Swiftwater Tom, - de a legtöbbnek »Tom kapitány« volt. Egyformán különösek voltak terveik és javaslataik is, a déltengeri szállítón kezdve, aki új guanószigetet fedezett fel, vagy a délamerikaitól, aki készülő forradalom szálait tartotta kezében, a szibériai aranykeresőn és azokon át, akik a felső Kuskokeem partjain létesítendő ültetvények terveivel jöttek, egészen olyan kétes ügyekig, melyekről csak suttogva beszéltek. És Tom kapitány fájlalta időleges rosszullétét, amely megakadályozta, hogy nyomban velük tartson és arra kárhoztatta, hogy egyre többet szundítson karosszékében. Polly bosszantó előzékenységgel távoltartotta nagybácsijától ezeket az embereket, biztosítva őt arról, hogy Tom kapitány sohasem kerekedik fel többé a fényes utakra. De nem mindenik jött javaslatokkal. Sokan csak szeretetből látogatták meg vezérüket, régi és felejthetetlen napokra emlékezve, és Frederick, aki néha tanuja volt az ilyen viszontlátásoknak, újra elcsodálkozhatott azon a titokzatos igézeten, amely bátyjában magához vonzotta az embereket.
- Tasman gyöngyeire! - kiáltott fel az egyik - mikor meghallottam, hogy ön, Tom kapitány, Kaliforniában van, el kellett jönnöm megrázni a kezét. Fölteszem, hogy nem feledte el Tasmant, mi? Sem a hajótörést Thursday-szigetnél. Mit mond? Az öreg Tasmant négerei ölték meg, amikor tavaly német New-Guinea felé hajózott. Emlékszik a kuktájára, Ngani-Nganira? Ez volt a bűnszerző. Tasman megszidta, erre Ngani-Ngani ott ütötte őt agyon.
- Szoríts kezet, Fred, Carlsen kapitánnyal, - mutatta be Tom egy másik látogatóját. - Nagyon szorult helyzetből húzott ki engem egyszer a nyugati partokon. Tönkremegyek, ha ön akkor nem segít rajtam, Carlsen.
Carlsen kapitány valóságos óriás volt, átható, világosszürke szemmel, ajkán heg húzódott át, amelyet alig rejtett el lángoló vörös szakálla, a marka pedig csaknem szétmorzsolta Frederick kezét.
Néhány perc mulva Tom félrehívta fivérét:
- Mondd csak, Fred, nehezedre esnék, ha ezer dollárt kérnék tőled!
- Ugyan! - felelt Frederick örömmel. - Tudod, ami az enyém, a tiéd is.
És mikor Carlsen kapitány távozott, Frederick szavát adta volna rá, hogy az ezer dollár is elpályázott vele.
Nem csoda, hogy Tom eljátszotta életét és hazajött meghalni. Frederick olyan mérleget készített magáról és fivéréről, akár főkönyvében íróasztalánál. Lám, ha ő nem ilyen, otthon sem várta volna Tomot, ahol nyugodtan meghalhatott.
Frederick vigaszt merített ebből, ha kettejük élettörténetére visszatekintett. Ő volt közülük mindig a megbízható és állhatatos. Tom nevetett és tobzódott, packázott az iskolával, nem hederített apja parancsaira. Ott volt a hegyeken, a tengeren, a szomszédokkal és a hatóságokkal való összekoccanásoknál, csak ott nem, ahol a szürke, kitartó munka verejtéke csöpögött. És a munka munka volt ám azokban az őserdei időkben, és ő, Frederick, megdolgozott magáért. Korán, későn, mindennap ütötte a vasat. Emlékezett arra az évre, mikor Isaac Travers nagy tervei kátyuba kerültek, mikor alig volt mit enni, olyan ember asztalánál, akinek százezer acre-s birtoka volt, mikor nem volt pénz a kaszásokra, és Travers mégsem engedet ki egyetlen acre földet a markából. Ő, Frederick, kaszálta a füvet, apja forgatta és petrencézte. Tom törött lábbal feküdt ágyán s doktor kezelte, mert leesett a csűr födeléről, amely igazán olyan hely volt, ahol mindent lehetett, csak füvet kaszálni nem. Tom minden munkája abban merült ki, hogy nyulat és medvét hozott haza, csikót tört nyereg alá és felverte a havasi legelőket és erdős szakadékokat vadászebeivel.
Tom volt az idősebb, mégis mikor apjuk meghalt, miatta dobra került volna a nagykiterjedésű birtok, ha Frederick nem fekszik neki és veszi vállára kezelése terhét. Munka! Emlékezett a vízvezetéki hálózat kibővítésére, manipulációira és költségeire... hogyan szorított ki apróbb kölcsönöket az ellanyhult érdekeltektől és hogyan rakott le csöveket és készített összeköttetéseket lámpafény mellett, míg a munkások aludtak, és hogyan állította őket munkába, fejét törve a jövőhétvégi bérösszeg előteremtésén. Mert ő az öreg Isaac politikáját követte. Nem hagyta magát. A jövő igazolni fogja őt.
Tom pedig?... mind nagyobb falka vadászkutyával kóborolta be a hegységet és néha tétszámra odamaradt. Frederick emlékezett utolsó tanácskozásukra a konyhában... Rajta és Tomon kívül Eliza Travers is ott volt, aki sütött, főzött és mosogatott, olyan birtokon amely száznyolcvanezer dollár bért jövedelmezett.
- Ne parcellázzatok, - erősködött Eliza Travers, szappanhabos, gőzölgő karjait megpihentetve. - Igaza volt Isaacnak. Milliókat fog érni. A környék most kezd virágozni, össze kell fognunk.
- Nekem nem kell a birtok, - szólt Tom. - Legyen Frederické. Ami nekem kell...
Sohsem fejezte be mondatát, de a nagy világ látománya égett szemében.
- Én nem bírok várni, - folytatta. - Legyenek a tieitek az eljövendő milliók. E pillanatban adjatok nekem tízezer dollárt. Lemondási okiratot adok mindenről. Adjátok még nekem az öreg schoonert és annakidején majd én térek vissza egy csomó pénzzel, hogy talpraállítsalak benneteket.
Frederick még most is látta magát azon a régmult napon, amint élvezettel hadonászik és kiabál:
- Tízezer!... Mikor a tönkrejutás szélén evickélek, hogy egynegyedét előteremtsem ennek az összegnek!
- Itt van az a darab föld, a beltelek mellett, - unszolta Tom. - Tudom, hogy a bank folyvást ajánlja érte a tízezer dollárt.
- De hisz ez tíz év mulva százezret fog megérni, - ellenkezett Frederick.
- Legyen úgy. Mondjuk én lemondok mindenről százezerért. Add el tízért és add azt nekem. Ez minden kívánságom, de ezt most akarom. A többi legyen a tietek.
És Tom, mint rendesen, kivitte szándékát (a földdarabot eladás helyett bérbeadták ugyan), aztán elhajózott az öreg schoonerrel, az egész város áldásától kísérve, mivel legénységként magával vitte a tengerpart léhűtőinek a felét.
A schooner bordái Java partján maradtak. Ez akkor történt éppen, mikor Eliza Travers szemét operálták és Frederick mindaddig titokban tartotta előtte a hajótörést, míg biztos hírt nem kapott róla, hogy Tom megmenekült.
Frederick odament irataihoz és elővont közülök egy »Thomas Travers« címkéjű köteget. Rendbe rakott csomagok voltak benne. Végignézte a leveleket. Mindenünnen: Kínából, Raugoonból, Ausztráliából, Dél-Afrikából az Aranypartokról, Patagóniából, Armeniából, Alaskából érkeztek annakidején. Bármi ritkán és röviden íródtak, megvázolták a vándor életét. Frederick visszatekintett magában Tom pályafutásának egyes kimagasló pontjaira. Résztvett holmi zavargásokban Armeniában. Tiszt volt a kínai hadseregben, és biztos, hogy a kínai tengerekre vitt későbbi szállítmányai tilos portékák voltak. Elfogták Cubába szállított fegyverek miatt. Úgy látszott, mindig olyan helyre vitt olyan dolgokat, ahová és amit nem lett volna szabad. De sohsem hagyott fel vele. Egy gyűrött hártyapapírra írt levél mutatta, hogy legutóbb az orosz-japán háborúban fogták el, mert szenet szállított Port-Arthurba, és Sasebóban a tengerész hatóság elé állították, ahol elkobozták gőzösét és őt magát fogságban tartották a háború végéig.
Frederick mosolygott egyik levél olvasása közben: »Hogy megy a sorod? Tudasd velem: kisegít-e néhány ezer dollár némi időre?« Megnézte a keltet: 1883 április 18, és kibontott egy másik csomagot. Május 5-tel volt keltezve a papírlap, amelyet előhúzott belőle. »Ötezer dollár talpraállítana. Ha megteheted és szeretsz, küldd el mindjárt... azaz lóhalálában.«
Két újabb levélre pillantott. Ezeket postagalambbal küldte valahonnan Tom. Frederick félig fanyar mosollyal futotta át a sorokat: »Midway Islandon egy hajóroncs van. Vagyont rejt a rakománya. Két nap mulva lesz az árverése. Küldj táviratilag négyezret.« Amit legutoljára futott át, így hangzott: »Nagy üzletet csinálok kevés pénzzel. Nagyon nagyot; én mondom. Akkora, hogy jelezni sem merem.« Emlékezett erre a nagy üzletre; egy délamerikai forradalomra. Elküldte a pénzt, Tom aztán belefektette az üzletbe, s ő maga is belefeküdt, aminek az lett a vége, hogy börtönbe került és halálra ítélték.
Tom azonban jóhiszemű volt, ezt nem lehetett letagadni. És állhatatosan folytatta kölcsönözgetéseit. Frederick tünődve mérlegelte tenyerén a köteget, mintha azt akarná meghatározni, megfelelne-e ez a papírköteg annak a bankjegycsomónak, amit a benne levő összegek képviselnek.
Visszatette rekeszébe a köteget és kiment. Amint a nagy karosszék felé pillantott, látta, hogy Polly épp akkor oson ki lábujjhegyen a szobából. Tom feje hátrahanyatlottan pihent, lélekzete lassú volt és nehéz, beesett arcán szembeötlött a betegség.

V.
- Keményen dolgoztam, - magyarázta azon az estén a verendán Pollynak Frederick, s nem gondolt arra, hogy ha valaki magyarázkodik, azzal elárulja, hogy nem biztos a dolgában. - Ami kezem ügyébe került, azt elvégeztem, akár hiszi más, akár nem. És megkaptam érte a jutalmamat. Törődtem másokkal és magammal. Az orvosok azt mondják, sohsem láttak az én koromban férfit ilyen erőben. Ej, hisz életemnek csaknem a fele még előttem áll, és mi Traversek hosszúéletűek vagyunk. Én vigyázok magamra, látod, nézz csak meg engem. Nem voltam kicsapongó. Épen tartottam meg szívemet és véremet, pedig kevés ember dicsekedhetik azzal, hogy annyit dolgozott, mint én. Nézd ezt a kezet! Kemény, mi? Húsz év mulva is ilyen kemény lesz. Nem baj, ha kockázatosan élünk, de elvesztjük vele magunkat.
Polly az egész idő alatt csak a szavai mögött lappangó kesernyés célzásokat tartotta számon:
- Azt írhatnád neved elé, hogy: »nagytiszteletű«, - fakadt ki gőggel. - De az én atyám király volt. Élt. Éltél-e te? Mit értél el, hogy reámutass? Tőkéket, vállalatokat, házakat, szolgákat... és semmi több! Szív és vér és kemény kéz, ez az egész? Éltél magáért az életért? Annyira félnél a haláltól? Én inkább zendítenék holmi vad danába, szívem szakadtáig, semhogy ezer évig éljek az emésztésemre ügyelve és a megfázástól félve. Ha te por vagy, atyám hamu lesz. Ez a különbség.
- De drága gyermekem... - kezdte Fred.
- Mit értél el, hogy dicsekedj vele? - tüzelt tovább a lány. - Figyelj csak!
A nyitott ablakon át lehallatszott Tom ukulele-jének egy havai-i hula vidám melódiájába csapó zengzetes hangja. A vágytól izzó déli éj primitív sikolyával végződött be a dal, ez félreérthetetlen volt bárkinek. Ifjú szív kitörése és még inkább panasza volt. Frederick nem szólt. Valami névtelen, de jelentőségteljes érzése támadt.
Megfordult s az ablakon át Tomra pillantott, aki felhevülve és királyian, ifjakkal és hölgyekkel körülvéve, Viking-szakállával épp cigarettára gyujtott, s a gyufát egyik lány tartotta oda neki. Frederick agyán nyomban átnyilalt a gondolat, hogy neki még sohsem tartott gyufát női kéz cigarettájához.
- Tyler doktor azt mondta, nem szabad dohányoznia, ez csak árt neki, - mormogta s más megjegyeznivalója nem volt.
Év vége felé más típusú emberek kezdték látogatni a házat. Büszkén »keserűkenyérnek« nevezték magukat és a téli szünetre érkeztek San Franciskóba Alaska aranymezőiről. Mind többen jöttek és egyik városvégi szállónak nagyrészét lefoglalták. A téli időszak betegebbé tette Tom kapitányt, úgyhogy jóformán már ki sem mozdult a nagy székből. Gyakrabban és nagyobbakat szunyókált, de valahányszor felébredt, körülvette a fiatalságból való udvara, vagy cimborái várták, hogy letelepedjenek vele és elbeszélgessenek a régi aranyidőkről, vagy terveket szőjjenek az eljövendő aranyidőkre.
Mert Tom (vagy mint a Jukon vidékéről való jövevények nevezték: Husky Travers) sohsem gondolta, hogy a vége közelednék. Időleges gyengélkedés ez, mint mondta, természetes megrokkanás, ami a Jukatanból hozott makacs lázát követi. Tavaszra erős, egészséges lesz újra. Hideg idő kell neki. A vére meglobosodott. Egyelőre könnyen kell vennie az életet, és sokat kell pihennie.
Senki sem világosította fel... a jukonvidékiek sem, akik pipáztak, fekete szivarokat szívtak, meg bagóztak Frederick széles verandáján, míg az valóságos tolakodónak érezte magát tulajdon házában. Nem érintkezett velük. Azok úgy vették őt, mint megtűrt idegent. Tomhoz jöttek látogatóba. És látogatásuk módja az irigység enyhe fájdalmát hívta ki Frederickből. Nap-nap mellett figyelte őket. Látta, amint találkoznak, ahogy az egyik elhagyta a beteg szobáját és a másik befelé ment. Komolyan és hallgatagon fogtak kezet az ajtón kívül. Az újonnan érkezett kérdő pillantására a másik fejét csóválta. És Frederick nem egyszer látta, hogy nedves a szemük. Aztán a jövevény belépett, széket húzott magának Tom mellé és kedélyes hangon elbeszélgetett vele a felső Kuskokeem kiaknázásáról, mert ide készült tavaszra Tom. Kutyákat Larabee-ben szerezhetnek... Tisztavérűeket is, melyek nem keveredtek az elpuhult déli fajjal. Zord vidék az, de ha egy »keserűkenyér« nem teszi meg az utat Larabeeból odáig negyven nap alatt, szeretnék látni, hogy tenné meg egy chekako (újonc, jövevény) hatvan alatt.
Így folyt a társalgás és Frederick szerette volna tudni, vajjon ha ő haldokolna, akadna-e ember a környéken, még inkább azon túl, aki betegágyához siet.
Íróasztalánál ülve, a nyitott ablakon behatolt hozzá az erős dohány bűze és a handabanda, úgyhogy akaratlanul ellesett néhány részletet a Jukonról érkezett emberek beszédéből.
- Emlékszik-e még a Koyokuk megrohanására a kilencvenes évek elején? - hallotta egyiket. - Nos, én és Tom akkor társak voltunk, szállításnál és effélénél. Volt egy kis rongyos gőzbárkánk, a Blatterbat. Ő nevezte el így és rajta ragadt a név. Mindig talpraesett szavú ember volt. Hát, amint mondtam, uram, megraktuk a kis Blatterbat-ot és nekiindultunk a Koyokuk-nak, úgyhogy én a gépeket és a kazánt kezeltem, ő a kormányt vezette és mind a ketten dolgoztunk a fedélzeten. Egyszer kis időre kikötöttünk a parton és tüzelőfát vágtunk. Ősz felé járt, jégzajlás kezdődött és minden percben beállhatott a folyó. Tudja, északon voltunk a sarkkör vidékén és még északabbnak tartottunk. De kétszáz aranyásó tanyázott a parton, akiknek élelem kellett, mivel ott akartak telelni, nekünk pedig birtokunkban volt a szükséges élelem. Nos, uram, fel is kerestek ezek nemsokára, sajkákon és tutajokon evezve le hozzánk a folyón. Vízmentében jöttek. Mi víz ellen tartottunk. Mikor már százkilencvennégyen voltak, nem láttuk többé semmi értelmét, hogy ott vesztegeljünk. Megfordultunk hát és visszaindultunk. Jött egy nagy fagy, a víz gyorsan apadt és az istenfáját! megfeneklettünk egy zátonyon, a felső folyásban. A Blatterbat szilárdul odapockolódott. Moccanni sem tudott. - Gyalázat volna elvesztegetni az élelmet, - mondtam, éppen mikor a bárkáról sajkára szálltunk. - Maradjunk csak itt és együk meg, - felelte Tom. És szavamra, meg is ettük. Ott teleltünk a Blatterbat-on, vadászva és az indiánokkal kereskedve, úgyhogy, mikor tavasszal a folyó kiengedett, nyolcezer dollár értékű prémet vittünk magunkkal. Nos, egy egész telet húztunk ki együtt. De egy rossz szót nem hallottam tőle. Sohsem láttam, kedélyesebb társat. Pedig a küzdelem!...
- Huh! - hangzott egy másiktól. - Emlékszem arra a télre, mikor Oily Jones nekivetemedett, hogy kitakarítja a Forty Mile-t. De nem sikerült neki, mert úgy a második agyarkodásánál belebotlott Husky Traversbe. A White Caribon-ban történt. - Én farkas vagyok! - agyarkodott Jones. Ismerik a formáját: pisztoly az övében, a moccasinja rojtokkal tele és hosszú haja a hátát verte. - Én farkas vagyok, - agyarkodott, - és ma éjjel üvöltöm el a nótámat. Hallod-e te hórihorgas paszulykaró? - Ez Husky Traversnek szólt.
- Nos? - érdeklődött a többi, hogy némi szünet állt be.
- Másfél perc alatt Oily Jones a padlón feküdt, Husky a hegyében és nyájasan kért valakitől egy konyhakést. Semmi mást nem tett, mint csinosan lenyisszentette Oily Jones nagy haját, egészen tövig. - Na most üvölts, a kutyafádat, üvölts csak, - mondta Husky, felkelve róla.
- Higgadt volt, de vad is, - kezdte újra az első. - Én láttam a »Kis Farkashölgy«-ben, ahogy rulettet játszott és kilencezer dollárt vesztett két óra alatt, majd kölcsönkérve, visszanyerte azt tizenöt perc alatt, kifizette az italokat, bezsebelte a pénzt, - mindezt tizenöt perc alatt!
Egy este Tom szokatlan jókedvvel ébredt és Frederick, a dévaj ifjak köré vegyülve, hallgatta bátyja tréfásan komoly elbeszélését a Blang szigetnél történt éjjeli hajótörésről... az úszásról a cápák közt, ahol a fele legénység odaveszett... a nagy gyöngyről, melyet Desay mentett ki a partra... az emberfejekkel ékített palánkról, amely a nádkastélyt körítetté, ahol a maláji királynő, egy hajótörött Eurasia-beli kínai nő, székelt udvarával... az ármánykodásokról Desay gyöngyéért... az őrjöngő barbár éjszakai dáridókról és táncokról, hirtelen veszedelmekről és a sok hirtelen halálról... a királyné szerelméről Desay iránt és Desay szerelméről a királynő leánya iránt... majd arról, hogy Desay minden tagját hogyan facsarták ki és hogyan kötötték még élve apálykor a zátonyra, hogy megegyék a cápák... a ragály beköszöntéséről... a tam-tam-oknak püföléséről és az ördögűző doktorok kuruzslásáról... a menekülésről a hegyi bozótlakók embercsapdái közt a vaddisznó csapásokon... és végül a pihenőről Tasmannál, akit csak a mult évben mészároltak le és tűzték ki a fejét valami melanéziai erődre, - és mindez a napégette, smaragdszínű, pálmaszegélyezte, türkiszkék tenger csapkodta, távol és vadon szigetek hevét lehelte.
Frederick, önmagát megtagadva, elbűvölten ült ott és mikor az elbeszélésnek vége szakadt, furcsa ürességet érzett magában. Visszaemlékezett ifjúkorára, amint maga is bújja az ósdi földrajz képeit. Ő is álmodozott káprázatos kalandokról messzi helyeken és vágyott a fényes utakra kelni. Tervezte is, hogy felkerekedik, de nem ismert meg egyebet, mint munkát és kötelességet. Talán ez volt köztük a különbség. Talán ez volt a bátyja szeme különös bölcsességének a titka. E pillanatban, mintegy azon át pillantotta meg halványan, messze, azokat az isteni látományokat, mikre bátyja szeme révedt. Eszébejutott Polly éles megjegyzése: - Te nem éltél át regényeket életedben. Osztalékokra váltottad éveidet. - Igaza volt, de mégsem volt belátással hozzá. Szerette volna ő is a regényt, de a munka készen állt számára. Futott, fáradt éjjel-nappal és hű volt hitéhez. Ám elmulasztotta a szerelmet és élni világát, úgy, ahogyan ez bátyját örökösen sarkalta. De mit tett Tom, amivel megérdemelte ezt? Kicsapongó, henye, nótázó legény volt.
Ő magas polcon állt. Ott tartott, hogy Kalifornia legközelebbi kormányzója legyen. De ki jött volna hozzá és ült volna melléje szeretetből? Ha mérhetetlen gazdagságára gondolt, ez csak ízetlen s fanyar érzéssel töltötte el. Gazdagság! Most, hogy rátekintett, egyik ezer dollár olyan volt, mint a másik ezer, és egyik nap (az övéi közül) olyan mint bármely másik. Számára nem hatottak valóságoknak a földrajzi képek. Nem ütötte le ellenét s nem gyujtott úgy szivarjára, hogy női kéz tartsa a gyufát. Egyidőben egy ember csak egy ágyban aludhat, - Tom mondta ezt. Elrémült, ha megpróbálta elgondolni, hány ágy itt az övé, hány takarót vett rájuk s mindezen ágyak és takarók közül egyet sem vásárolt arra, hogy egy ember a világ végéről érkezzék hozzá, hogy megrázza a kezét és így kiáltson fel: »Tasman gyöngyeire!«
Mindabban, amit Pollynak mondott, volt valami rejtett panasz a galád sors ellen. Amire a lány így felelt:
- Nem történhetett ez máskép. Apám megvásárolta sorsát. Ő sohsem szalasztott el egy kínálkozó üzletet. Ha királyi holmit vásárolt, királyilag fizetett érte. De te fukarkodtál az alkuban, nem látod? Megóvtad az egészségedet és a pénzedet és szárazon tartottad a lábad.
- Értelek, - bólintott Fred. - Olyan ember, aki fél a vízbe mászni, nem várhatja, hogy megismerje az úszás gyönyöreit.

VI.
Egy késő őszi délután mindnyájan ott gyülekeztek össze Tom kapitány nagy karosszéke körül. Ő, bárha nem tudott róla, az egész napot átszunyókálta és épp most ébredt, hogy ukulele-jét kérje és cigarettára gyujtson Polly segítségével. De az ukulele ott hevert a karján és bár az óriás kandallóban ropogtak a fenyőtuskók, borzongott a hidegtől.
- Jó jel, - mondta, nem véve észre, hogy hangja gyöngesége közelebb vonja hallgatói fejét. - Csikorgó hideg lesz. Nehéz dolog kikergetni a lázt valakinek a véréből. De én már kezdek felépülni a Kuskokeem számára. Tavasszal, Polly, indulunk a kutyákkal és meglátod az éjféli napot. Mennyire szerette volna anyád az ilyen kiruccanásokat. Merész asszony volt. Négyszer alszunk a kutyákkal és sárga göröngyöket piszkálunk ki a fagyökerek alól. Larabeeaak van néhány kitűnő kutyája. Ismerem ezt a fajtát. Házi farkasok, nagy, szürke házi farkasok, bár ordasszínű is akad közöttük úgy egy kölkezésenként... igaz-e Bennington?
- Egy kölkezésenként, körülbelül ez az átlag, - felelt nyomban, meghatározatlanul érdes hangon a Jukonról érkezett Bennington.
- És sohsem szabad egyedül utaznod velük, - folytatta Tom kapitány. - Mert ha elesel, rádrontanak. A larabeei fajta csak addig respektál embert, míg talpán áll. Ha elbukott, már pecsenye. Eszembe jut, mikor Tananából Circle City-be jöttem a vízválasztón át. Ez a Klondike-be való özönlés előtt volt. 94-ben... nem, 95-ben és a hőmérő befagyott. Egy fiatal kanadai kísért a cókmókkal. A neve... különös volt... várjunk csak... eszembe ötlik...
Hangja elakadt, bár ajkai még mozogtak. Hihetetlen, nagy meglepetés révedt a tekintetéből. Aztán heves, görcsös reszketés fogta el. És e percben, váratlanul, maga előtt látta a halált. Tiszta, biztos tekintettel nézett, mintha eltöprengene, majd Pollyhoz fordult. Keze csaknem tehetetlenül megmozdult, mintha lánya kezét akarná megfogni, de mikor elérte, ujjai már nem bírtak rákapcsolódni. Széles mosollyal bámult rá, amely lassan elfanyalodott. Szeme elhomályosult, amint lelke elszállt, és arca békés maradt. Az ukulele a földre esett. Csendesen, egymást követve hagyták el a szobát, egyedülhagyva Pollyt.
A verandáról Frederick egy embert látott közeledni a kocsiúton; úgy lépegetett, mintha hajón járna és a tenger hullámzása ellen védekeznék, s ebből már tudta Frederick, kit keres az idegen. Napégett és időredőzte arca volt, amelyet meghazudtoltak rugékony mozdulatai és éles, fekete szeme élénksége. Mindkét fülcimpájában vékony aranykarikát viselt.
- Jó napot, uram! - fordult Frederickhez, de meglátszott beszédén, hogy nem az anyja térdén tanult meg angolul. - Hogy van Tom kapitány? Azt mondták nekem a városban, hogy beteg.
- Bátyám meghalt, - felelte Frederick.
Az idegen elfordult, mintha a parkszerű beltelket nézné és mögötte a messze fenyők csúcsát, és Frederick észrevette, hogy nagyokat nyel.
- Tasman gyöngyeire, ember volt a talpán! - mondta elváltozott, mély hangon.
- Az volt... Tasman gyöngyeire! - ismételte Frederick, fenn sem akadva ezúttal a szokatlan felkiáltáson.



