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ELSŐ FEJEZET
A tengerészotthonban - Hová lett a Lót felesége? - Portó Alegre és ami körülötte található - Zoller és a térképtudomány Áthajózunk az egyenlítőn, és miért maradt el onnan Neptun? - Rio de Janeiro, a világ legszebb fekvésű városa - Mezítlábas kapitányok
- Egy véletlen találkozás -Kinek van manapság fregattja? - „Megnyergeljük" a hirdetést

- Hajós hajó nélkül annyit ér, mint a hal - víz nélkül Tehát semmit! Add a piros
királyt!
- Nem adom. De itt az ász, vidd!
- Viszem is. Tehát: megértetted? Hajós hajó nélkül Corpo di bacco!
ezek a higgadt, bölcs szavak a harmincas évek közepén a 30° déli szélesség és az
51° 30' nyugati hosszúság alatt hangzottak el. És mivel máris ránéztetek a térképre, csak
bólinthattok: igen, kétségtelenül így van, a hosszúsági és a szélességi vonal metszése
Brazília Portó Alegre nevű városát jelöli. Azaz, még pontosabban: a „Brazília császára"
nevű tengerészotthon épületét, amely ott található manapság is a Rua Minguel Cauto de
Tiradentes, szépnevű, de végtelenül piszkos utca kellős közepén.
És most már azt se tagadom, hogy a fenti megállapítást Sottomarina tette, egy
fülledt, áporodott levegőjű, kánikulás napon - január közepén! Bizony mondom,
Sottomarina, az. Adria valamikori legerősebb embere, a néhai „Don Juan" osztrákmagyar csatahajó altisztje és a volt „Jadran" volt hajómestere.
- Hajós hajó nélkül...
Egymásra néztünk. A kártya megállt a kezünkben. Egyedül Zoller, aki nem vett
részt a játékban, és a szomszéd asztalnál ült, tekintett fel révetegen, és így szólt:
- Helyes.. Sotto, de hová lett a Lót felesége?
Sottomarina letörülte a verítéket homlokáról, elmosolyodott, mint ahogy
mindnyájan azt tettük. Amikor elfogott éppen a csüggedés, Zoller a Lót feleségét keresi?
- Bolond vagy, fiam - nézett rá Sottomarina -, de folytassuk. Hol áll a kártya?
- Én osztok.
- Osszál! Corpo di bacco! Majd csak kimászunk a csávából!
Ezzel Szevér osztott, Guzsik apó, Horváth Feri, Sottomarina és jómagam
felvettük a lapokat. Zoller a szomszéd asztalnál elmélyülten kereste a Hartlebens-mappán
Lót feleségét.
- Pimaszság - morgott Zoller -,
egyszerűen nincsen
a térképen!
Elsikkasztották! Az én legkedvesebb nevű szigetemet.
- Leszel szíves befogni a szardínialesődet? - nézett rá Szevér. - Zavarod a játékot.
Ezzel csönd lett. Időnként egy-egy megjegyzés hangzott, pattogtak a kártyák,
felcsengett az aprópénzek zörgése.
Odakint a Rua Minguel Cauto de Tiradentesen úgy izzott a nap fénye, hogy
belefájdult a szem, ha a zsaluk résein keresztül kinéztünk a túloldali fehér házakra.
Olykor autó vágtatott el az ablak alatt. A kerekek nyomán támadt porfelhő mint csendes
ködszitálás kúszott be a „Brazília császára" társalgónak becézett helyiségébe.
- Na, Feri - veregette meg egy idő múlva régi-régi kenyerestársunk vállát Szevér , soha se hittem volna, hogy a sors itt hoz össze minket, ebben a koszos városban!
Feri letette a kártyát, mosolygott:
- Én se. De hát tengerészek vagyunk .. .
- Voltunk! - hangsúlyozta erős nyomatékkal Sottomarina. - Csak voltunk. Hajós
hajón, él, és nem holmi dél-amerikai tengerészotthonban!
És ezzel Sottomarina undorral nézett szét a társalgóban.
A kártyázás abbamaradt. Egyedül Zoller nem hagyta magát kizökkenteni kutatói
munkájából. Annyira nem, hogy néhány perc múlva felkiáltott:
- Megvan! Itt van ni, nézzétek! A büdös japok elkeresztelték a szigetet!

És ezzel elénk tette az otthon könyvtárából kiszedett térképek közül az amerikai
Geographic Society déltengeri földabroszát.
- Tessék, íme: északi szélesség 30. foka, keleti hosszúság 40. foka, némileg
északnyugatra Bonintól - Sofu Gan néven a Lót felesége sziget! Itt van zárójelben a régi
név: Lot's Wife.
Sottomarina felhördült:
- Corpo di bacco! Ki vonta közülünk kétségbe, hogy ilyen nevű sziget létezik
vagy nem létezik? Mit tömöd a fejünket ezzel az örökös Lóttal, meg a csámpás
feleségével?! Miattam elkeresztelhették a japok akár a Mikádó Térdkalácsa névre is a
szigetet, mi közöm hozzá?
És ezzel úgy meredt Zollerre, mint aki menten lenyeli vagy legalábbis
felnyársalja sok vihart közösen megért tengerész társunkat!
Megnyugtatóan, békítőén csengett Horváth Feri hangja:
- Csak nem kaptok össze ilyen marhaságon?
Mert bizony már Zoller is, Sottomarina is felugrott, mint akik készek ölre menni.
De Feri közéjük állt. Komoran nézett a kivörösödött két cimborára. Egyedül Horváth Feri
volt köztünk egyenruhában. A hófehér tisztizubbony vállpántján három aranystráf
csillogott: kapitány. A komor tekintet meg az aranystráfok most igen jót tettek.
És az is jót lett, hogy ugyanakkor a kövér Piede vihogni kezdett. Eddig a
kártyákba temetkezett, de most eszmélt és felneszelt: Lót felesége. Ö ilyen nevű szigetről
soha nem hallott.
- És te hallottál, Guzsik apó?
- Nem én - vigyorgott a pipája mellől szakácsunk és hajóácsunk. - Ilyen sziget
nincs is. Zoller felnevetett:
- No, látjátok. Amikor én művelődést hirdetek, ti lenyelnétek. És kiderül...
Sottomarina megvakarta fejebúbját, zordonan szólt:
- Dehogyis nincsen, mutasd azt a térképet, Zoller! Amikor még gyerek voltam ...
És lassan béke szállt közénk. Lassan, mondom, mert a kis csoport idegei komiszul
álltak akkor. Mintha puskaporos hordón ültünk volna, pedig valójában mindössze két
hónapja laktunk a „Brazília császára" tengerészotthon falai között.
Hát éppen ez volt a baj.
Az otthon, Portó Alegre, ez az egész brazíliai önkéntes számkivetés, de főleg,
hogy - nem volt hajónk! Igen, ez okozta a bajt, az idegek feszültségét.
De hát, úgy látom, meg kell fogadnom Marryat kapitány tanácsát: „Csak sorba,
fiaim, sorban az árbocra, különben feldől a hajó!" - Tehát sorban azzal a mesével,
különben felbillenünk! Mert, gondolom, akadnak néhányan, akik joggal felteszik a
kérdést: hogyan került az elpusztult „Jadran" kompániája Portó Alegrébe, mit kerestünk a
„Brazília császára" tengerészotthonban, miért voltunk idegesek, amikor az nem illő
valami a tengerészeknél, hogy került közénk Horváth Feri, aki a „Jadran" észak-afrikai
útján nem is vett részt, és főleg, hol van Daniló bácsi, mert az ő nevét még eddig nem is
ejtettük ki?
Hát akkor sorjában azzal a mesével, fiúk ...
A leggyorsabb és a legkönnyebb a legutóbbi kérdésre válaszolni. Daniló bácsi
velünk van, jó egészségnek örvend, köszönöm az érdeklődést. A tudós tengerész, akiről
elmondhatjuk, hogy nála jobban bajosan érti bárki is a tengerészet történelmét, a hajózás
tudományát, de főleg minden rendű és rangú vitorláshajó felszerelését, vezetését, nos, a

tudós tengerész ugyancsak lakója a „Brazília császárá"-nak. Mondhatnám így is: ha ő
nem volna itt, akkor mi sem ismerjük meg ezt az intézményt. De hát az élet olykor fintort
vág az emberre, és mivel még álmaimban se fordult meg soha az. hogy valaha is
szerencsém lesz Portó Alegréhez, íme, itt vagyunk. Nem a magunk akaratából persze,
hanem Daniló bácsi kedvére, parancsára.
Most is, ahogy így a múltamra borulva lapozom az elszállott éveket, s lelki
szemeim előtt feltűnik Portó Alegre, libabőrös lesz a hátam. Tapasztaltátok, hogy
nemcsak embereket találunk az ismeretség első pillanatában barátságtalannak, de
városokat is? Vannak emberek, akiknek első mosolya arra kényszerít, hogy melegebben
szorítsuk meg a kezüket. És vannak városok, amelyek az első ránézésre ugyanígy
mosolyognak. Ilyen örök szép mosolyt hord magán Amsterdam, Marseille, Leningrád,
Koppenhága, Génua, Rio de Janeiro, Sanghaj, hogy csak néhányat említsek a szívet
dobogtató kikötőkből. És vannak bőven olyanok, ahol valami fojtott keserűség üli meg az
ember torkát, amikor leszalad a horgonylánc, és elénk tárul a város komor tekintete. Ilyen
város Cardiff, Oran, Casablanca, Cartagena, Hongkong, Antofagasta, hogy megint csak
néhány nevet hozzak fel példának. Ezek felett nemcsak füst száll, de a nyomorgó
százezrek szörnyű sóhaja is.
Portó Alegre az a város, ahol már az első pillanatban érzed: valami nincs itt
rendjén. Pedig a „körítés" igazán szép. Festőien hegyes-dombos a vidék, az utcákon
pálmák, a város szélén pálmák, a dombokon pálmák, mindenütt pálmák, trópusi
növények, s az illatos virágok felett csodálatos színpompájú lepkék, apró, hosszúcsőrű
kolibrimadarak. A várost folyó szeli ketté, a Yacuj, és a város kikötője a Laguna de los
Patos partján épült. A lagúna se megvetendő nagyságú, valóságos beltenger: hosszúsága
legalább 260, szélessége átlagosan 90 kilométer! A lagúna északi csücskében található
Portó Alegre, a déli csücsökben a régi San Pedro do Sül erőd helyén a mai Rio Grande
nevű város. Itt a kijáró a Laguna de los Patosból, s így Portó Alegréből is az Atlanti óceán
csillogó kék vizére. Hej, de sokszor is eszünkbe jutott ez a csillogó kék víz, amikor
egyebet se tettünk, mint gubbasztottunk árva madárként a „Brazília császárá"-ban! Hogy
mindjárt a dolog közepébe vágjak, kijelentem: nem szíveltük Portó Alegrét! Nem
szíveltük a sok pálmát, a sok napfényt, a sok port, a soknál is sokabb legyet, a kikötői
negyed borzalmas háztákolmányait, a nyomor és a szegénység kétségbeejtő nyögését az
utcák porából, a sikátorok mélyéből! Éltem a régi Fiume szegénynegyedében, a
Gomilában, láttam Marseille, Hamburg, London „sohóit", de Portó Alegre mindezeken
túltett! Szegénységben, szennyben, bűzben, piszokban.
De hát hagyjuk az elmélkedéseket, és térjünk a tárgyra. Ha már Portó Alegre, üsse
kő! De hogyan kerültünk ide?
Nyilván emlékeztek még arra, hogy Daniló bácsi pompás sónerje, a „Jadran" az
észak-afrikai partokon, Líbiánál elpusztult. A pusztulást becsületes tett előzte meg: a
líbiai Kufra oázis felkelői, a szenusziak részére lőszert szállítottunk, amikor célhoz
érkezésünk órájában elkapta hajónkat a Szaharából jött tromba. a tölcsértornádó és a
derék jó „Jadran", annyi hajóskalandunk igazi hőse, örök időkre búcsút mondott a
tengernek. Partra vetette az áradat és kettétört testével még hosszú ideig emlékeztette a
hajósokat a tromba kegyetlen pusztítására.
És elpusztult a sónerrel egy időben két kitűnő társunk. Suttora, a „kalóz" és
Gommó, a „majomember". Suttorában egy régi tengerészt vesztettünk el, hétpróbás
vízicsavargót, és felkent pápáját a hajósbabonáknak, Gommóval pedig olyan valaki

távozott közülünk, aki jó bajtárs volt, és akinek nem kellett kétszer mondani, hogy
másszon fel az árbocra, ha ott munka akadt.
Mi, akik átéltük a trombát, hajó nélkül maradtunk. Máig is rejtély, mint sikerült
parancsnokunknak, Daniló bácsinak a sóner biztosítási díját kikaparni a Lloydtól, de
sikerült. Szép summa volt az, úgy emlékszem, kiadós pénztárcára való papír - angol
fontban. Daniló bácsi akkor azt mondta:
- Cimborák, ha kifizetik a biztosítási díjat, új hajót veszünk. Ki tart velem?
Micsoda kérdés! Ki tart Daniló bácsival? Egyedül Szevér fia, Jankó indult más
útra, mint tudjátok, a kagylók és a csigák miatt. Ő, a tizennyolcéves legényke,
elhatározta, hogy tengerkutató lesz. „Isten neki - mondtuk -, menj, az sem megvetendő
mesterség!" És így Jankó elindult tengerkutatónak. Ló Bianco Salvatore mellé, aki híres
és nagy preparátor volt a monacói Oceanográfiai Intézetben.
Igy azután lecsökkent a számunk, nem tagadom. Szevér, Sottomarina, Guzsik apó,
Piede, Zoller és jómagam jelentettük a jövendőbeli „Jadran" személyzetét. Némi
aggodalom élt ugyan bennünk, hogy a lőszer miatt baj támad, vagy gyanús lesz a
Lloydnak az az észak-afrikai hajótörés. De minden simán ment.
Menten elmentünk a Gomilába, a „Két Napóleon"-ba és két napig ünnepeltük a
Lloydot, az angol bankot, és Daniló bácsit, hogy oly sikeresen lavírozott a biztosítási díj
zátonyai, jéghegyei és szirtjei között. Nem tagadom, minek is tagadnám - hiszen
ismeritek a hajósembert - a második napon a „Két Napóleon" különbül bukdácsolt, mint
az izlandi halászok bárkái, de ünnepet ültünk, és méltóan megültük. Ott született az az
elhatározás, hogy Portó Alegrébe megyünk, meri arrafelé igen kitűnően lehet használt
hajókat vásárolni.
- Portó Alegre a leghíresebb dél-amerikai hajópiac -állította Daniló bácsi méghozzá a vitorlás
hajók
piaca. Tudjátok, hogy a dél-amerikaiak nem igazi
tengerészek, látszatra hamar kikopik a kezük alól az új hajó, és akkor igyekeznek
túladni rajta. Méghozzá olcsón. Nem egy pompás vételről
tudok,
amelynek a
szülőhazája a brazíliai Portó Alegre. Még akkor is kifizetődik az üzlet, ha mindnyájan
hajójegyet váltunk. No, természetesen nem luxus utasszállítón !
Igy kerekedtünk fel egy szép napon Fiúméból, elbúcsúzva előbb Daniló bácsi,
Szevér és Sottomarina zenggi rokonságától, magától Jankótól, aki már indult, hogy idővel
tengerkutató legyen belőle. Egyelőre csónakos lesz, de hát az élet útjai
kifürkészhetetlenek, és miért ne lehessen Jankóból tengerkutató?
Fiúméból Triesztbe vonatoztunk, ott felszálltunk a postahajóra, és azon Brindisiig
pöfögtünk, tükörsima vízen. Különös volt látni az Adriát úgy, hogy ölbetett kézzel
üldögélünk a hajókorlát mellett, és nem vagyunk mások, mint egyszerű utasok.
- Hát én már inkább szívelem azt, ha a fővitorla kötelét húzom - állapította meg
apró, de vaserős cimboránk, Piede Piccolo.
Brindisiben találtunk egy Dél-Amerikába induló gőzöst, a „Pandora" nevű
tramphajót. Nyilván tudjátok, mi a „tramp"? Olyan teherhajó, amelyik nem
meghatározott útvonalon közlekedik, hanem - alkalomszerűleg - hol innen, hol amonnan
visz terhet. Tehát tramp: csavargó. Ilyen tramp-hajók voltak az első világháború utáni
ócskán vett, kivénült magyar hajók, a „Kelet", a ,,Csikós", a ,,Tátra", a „Magyar", a
„Honvéd". A ,,Pandora" sem volt különb ezeknél, sőt olasz volt, ami egy fokkal még
lejjebb szállította a mércét. A „Pandora" Rióba indult, és vasat szállított Brazíliának. Nem
akarom, fiúk; most részletezni sem a hajót, sem a hajón töltött napok élményeit.

Elégedjetek meg annyival, hogy hajóztunk már ennél kiválóbb gőzösön is. Amikor a
fedélzetig megrakott öreg tragacsot a Zöldfok után oldalt kapta a passzát, akkor a
tekintetünk többször megpihent a mentőcsónakokon. Ez a hétezer tonnás szörnyeteg
olyan nehezen mozgott a hatos erősségű szél hullámain, hogy az volt az érzésünk:
perceken belül elrendelik a riadót.
- Esküszöm, cimborák - dörögte mély hangján és keserű képpel Sottomarina -,
esküszöm, én még hajón soha nem féltem. Még akkor sem, amikor a „Don Juan"-nal a
Sárga-tengeren tájfunba kerültünk. De ez a teknő megijeszt. Corpo di bacco!
Egyedül Zoller nem hagyta magát kizökkenteni megszokott kerékvágásából.
Ismeritek Zollert. Méghozzá gyerekkora óta, hogy a Nauticán (a fiumei tengerésziskolán)
megkezdtük az ismerkedést a tengerrel és a tengerészéletteL Zoller a .,Jadran"
pusztulásáig maga volt a derűs könnyelműség, az „ahogy esik, úgy puffan" elmélet
hitvallója. Nem volt semmi különösebb „vesszőparipája", szeretett jól enni, aludni, és
olykor kiruccanni, tengerészmódra kirúgni a hámból. De azt például sohase tette meg,
amit a mi drága felejthetetlen Suttóránk megtett, hogy újságot olvasott volna, könyvet,
vagy követte volna Jankót, aki csigákat és kagylókat gyűjtött. Valamikor Zollernek is volt
jegyzetfüzete, mint nekem, hogy beírja a látottakat, hallottakat. Végül már ilyen füzetet
se tartott a zubbonya zsebében derék kenyerestársunk. Zoller egyszerűen csak élt, mint a
legtöbb tengerész. De a ,,Jadran" katasztrófája után, hogy eljutottunk Fiúméba, vissza a
régi városba, Zoller kezdett feltűnően viselkedni. Az Adamich-móló újságosánál
megvette az esti újságot és meg-meg-állt a könyvkereskedések kirakatainál. Előfordult az
is, hogy bement a boltba, és onnan csomaggal jött ki. A csomagban térképek voltak.
Zollerból térképbolond, térképgyűjtő lett! Nagy szenvedély ez, fiúk, némely tengerész
ugyancsak nyakig lubickol benne. Zoller vett régi, rézbe metszett térképeket, s új,
legfrissebb kiadványokat. Térképlapokat, térképgyűjteményeket, köteteket. Minden rendű
és rangú, nyelvű és formájú térképet. Ezt a ládára való paksamétát elhozta magával a
„Pandora" kajütjébe is, mint ő mondta: a „tudományos munka" érdekében. Fejébe vette,
hogy többek között pontos kimutatást ad a világ összes szigeteinek számáról, és összeállít
egy névkatasztert a szigetek mai, valamint esetleges régi neveiről. Ez olyan munka, ami
előtt meg kell hajolni, levett sapkával tisztelegni. Még Daniló bácsi is elismeréssel
mondta:
- Zoller, sok mindent hittem volna, de ezt nem. Ha azt mondod, hogy titokban
buddhista papnak készülsz, elhiszem. Ha meghallom, hogy verseket írsz, ebben se
találtam volna semmi különöset. De térképeket gyűjtesz, és felállítasz egy célt is bámullak, Zoller!
Mi is bámultuk. Ez a nagydarab, lapáttenyerű, tengerésztisztnek indult, de velem
együtt csak kormányosságig eljutott Zoller a fanatikus mosolyával lapozgatta minden
szabad idejében a különböző térképeket, földabroszokat, mappákat és cardsokat. És
közben jegyzett, írt, számolt, statisztikázott. Még arra is ösztökélni kellett, hogy bekapjon
egy adag paradicsomos makarónit, olajban kisütött polipocskát.
Amikor a passzát javában dobálta, billegtette és felfordulással fenyegette a
„Pandorá"-t, Zoller elénk tárta legfrissebb számításait.
- Ki tudja közületek, vagy tudja-e ön, Daniló bácsi, hány sziget tartozik a Fülöpszigetek felségterülete alá?
Néma csönd. Még Daniló bácsi is ingatta fejét. Nem tudja.
Zoller a felfedező mámorával mosolygott, és fittyet hányt arra a látványra, hogy a

„Pandora" előrésze veszedelmesen megmerült, és a hajó, nagyot rázkódva, oldalt billent.
- Megszámoltam: 7083 sziget! Összterülete nagyjából annyi, mint Anglia
és Írország területe együttvéve: 114 000 négyzetmérföld. De ebből a rengeteg szigetből
csak 2444-en laknak, a többi emberi településre alkalmatlan. És ki tudja, hány sziget
tartozik Japán fennhatósága alá?
Kenyerespajtásunk diadalmasan nézett ránk. Mert ebben az esetben is néma csönd
volt a válasz.
- Megmondom - jelentette ki. - Több hét óta ezzel foglalkozom. Tessék jobban
megfogódzkodni: Japán 149000 négyzetmérföldön, 8600 szigeten él! Persze most,
1935-ben.
Ime, ez lett Zollerből. Kitört belőle a tudósféle hajlam, amiben tulajdon édesanyja
se hihetett. A „Pandora" imbolygását részben az ő „felfedezései" enyhítették, és az, hogy
minden imbolygással közelebb jutottunk Brazília partjaihoz, és ezzel az annyira vágyott
Portó Alegre kikötőhöz, ahol -képzeletünkben - ott horgonyoz az a vitorlás hajó, amelyik
hivatva lesz arra, hogy fedélzetére vegyen minket. Daniló bácsit, a parancsnokunkat, az
Adria és a Földközi-tenger méltán híres kapitányát, Turkovich Szevért, első tisztünket,
Sottomarinát, az óriás fedélzetmestert, aki ugyan megőszült már, de a lópatkót úgy törte
ketté, mint más emberfia a csokoládét, Guzsik apót, a „Jadran" szakácsát és hajóácsát, aki
feltétlenül jobb ács volt, mint szakács, Piccolo Piedét, a legkisebb, de egyben
legkövérebb és mégis legfürgébb tengerészek egyikét, Zoller Jóskát, aki ugyancsak
megjárt már néhány tengert és személyemet, aki - úgy látszik - azt a szerepet töltöm be
Daniló bácsi mellett, mint századokkal ezelőtt Pigafetta, a szerény rhodosi lovag
Magellán mellett: megírom izgalmakban bővelkedő útjainkat.
Ugyan miféle hajót is lelünk Portó Alegrében? - tettük fel naponta nemegyszer a
kérdést Daniló bácsival együtt.
- Válogathatunk talán ötven között is - jelentette ki rajongott parancsnokunk. Ma beszéltem erről Signore Tedescóval, ő is azt mondta, hogy Portó Alegre igen jó
hajóvásárló hely. Járt már ott, és hallott pompás vételekről. Helyes, ha oda megyünk.
Signore Tedesco a „Pandora" parancsnoka volt, egy Daniló bácsihoz hasonlító és
ugyanolyan korú szikár olasz, ha jól emlékszem nápolyi, aki gyakran így sóhajtott fel:
- Ha Caprin lehetnék! . . .
Signore Tedesco legalább úgy utálta a „Pandora" gőzöst, mint mi, de mint
mondta: lassan kezd kiöregedni, és még jó, hogy hajóparancsnokságot bíznak rá. A
nyugalmazott kapitányok helyzete sehol sem rózsás, de főleg nem az olasz hajózásban.
Nos, Signore Tedesco azzal biztatott minket, hogy Portó Alegrében találunk megfelelő
hajót. Található ott a hajóbörzén háromárbocos bark; náva, kétárbocos rendes gaffos
sóner, sónerbrigg, de még sónerbark is.
- De főleg kétárbocos - bizonygatta Tedesco parancsnok -, mert a dél-amerikai
áruszállító vitorlásoknál ez a legkedveltebb.
Sottomarina megropogtatta hatalmas karjait, hogy csak úgy láncoltak izmai felett
a tetovált sárkányok, és csak ennyit mondott:
- Előbb érjünk oda, de főleg Rióba!
És ez a kijelentés jogosan hangzott. A vassal túlterhelt és így alacsony súlypontot
kapott olasz tramp imbolygása valóban félelmetes volt. Az egyik este Signore Tedesco
felhívta a parancsnoki hídra Daniló bácsit, és arra kérte, mondjon véleményt, hogyan
vezesse a gőzöst. Mert akkor már nyilvánvaló volt, hogy a raktárakban az örökös

oldalozástól megcsúszott a szállítmány, és egyre inkább fenyegetett a felborulás.
Daniló bácsi a tettek embere volt. Megmondta nyíltan, mit lehet tenni.
- Nézze, Signore Tedesco, ha rajtam állna, csak egyet tennék. Kormányfélre
történt a csúszás, tehát elárasztanám a baloldali szentinákat. Átrakodni ilyen
hullámzásban nem lehet. Egyedül a szentinák elárasztása a megoldás. Az egyenlítőn túl
még erősebb hullámzást kapunk.
- Gondolja, kapitány?
- Biztos vagyok benne.
Signore Tedesco felsóhajtott. Daniló bácsi ajánlata merész volt és - ismerjük el veszélyes is. De hát a „Pandora" a felfordulás előtt állt!
- A szentinák elárasztásával még mélyebbre merülünk érvelt a gőzös első tisztje, aki ugyancsak részt vett a tanácskozáson.
Tedesco ránézett Daniló bácsira:
- Vállalja, kapitány, az elárasztást?
- Ha felhatalmaz, igen.
- Felhatalmazom. Az ön neve garancia... Daniló bácsi leszólt a hídról:
- Szevér, Sottomarina, Zoller, ide hozzám! Majd Signore Tedescóhoz fordult:
- Ha megengedi, az én embereimmel hajtom végre a műveletet. És kérem a hajó
tervrajzát. A kingstonokat utasításom szerint nyitják majd ki.
Akkor értük el az egyenlítőt. Máskor, vidámabb esetekben, előjött a tengerből
Neptun, és „megkeresztelte" azokat, akik először „döccentek" át a Földünket két féltekére
osztó képzeletbeli vonalon. De ezúttal Neptun elmaradt. Talán azért, mert a keresztvíz
úgyis bőségben ömlött a hajóra. A manőver szerint a passzáttal együtt haladtunk, és
kikerültük az oldalozást. így még inkább feltűnt a hajó félredűlése.
- Biztonság okából ne adassak le jelzést a környékbeli hajóknak? - kérdezte
óvatosan Tedesco parancsnok Daniló bácsitól.
- Még nem. - Majd elmosolyodott: - Nem bízik a manőverben, Tedesco kapitány?
Az öreg nápolyi feltolta megviselt, ellenzés sapkáját, megvakarta fejét:
- Cara mia, szeretnék bízni.
A művelet lényege ez volt: a hajókat általában úgy építik, hogy a fenék és az
oldalrészek, valamint a raktárhelyek között rekeszekre osztott, ki nem használt terület
van. Ezek a „szentiná"-k. Céljuk éppen az, hogy bizonyos helyzetekben ide vizet lehessen
beereszteni. Például az egyensúly miatt, vagy amikor a hajó teher nélkül halad, viszont
meghatározott merülés szükséges a hajócsavar működése és az „állékonyság" miatt. A
szentinákat a „kingston"-oknak nevezett csapokon keresztül lehet tengervízzel
megtölteni. Hát ha így van, akkor miért aggódott Tedesco kapitány, az első tiszt, sőt a
„Pandora" egész személyzete is? - teszitek fel a kérdést. A felelet igen egyszerű: a
„Pandora" hétezer tonnájának megfelelően tele volt vasáruval és ha még több terhet kap,
baltaként mehet a tenger fenekére! De tenni mást nem lehetett, mert a vén hajó
raktáraiban a vas megcsúszott a billegésben.
Igy érthető, hegy mi Neptunról és Neptun rólunk elfeledkezett. Sőt, az is érthető,
hogy Tedesco kapitány szerette volna leadatni a biztonsági jelzést: figyelmet kérek, bajba
kerülhetek! ...
- Erre még ráérünk - ismételte Daniló bácsi, aki a „Pandora" hídjáról kiadta
első utasításait. - Irányt változtatni: irány 268° a kerék közepén!
Nehéz, izgalmas órák következtek, sőt nehéz, izgalmas napok is. Tizenkét

kutyakomisz nap. Jóllehet, a második napon már éreztük: Daniló bácsi ezúttal is
győzedelmeskedik.
Mert így történt. Neki volt most is igaza. A „Pandora" ugyan alig látszott ki a
vízből, fedélzetét szünet nélkül mosta a tenger, és távolabbról úgy festhetett, hogy csak a
felépítmények úsznak a hullámokon. De lassan-lassan minden rossznak vége van, így
történt ezúttal is. Amikor a távolban feltűnt a Cabo Frio, Brazília kiugró tengerfoka, a
legénység éljenezni kezdett. Ünnepelték Daniló bácsit, aki Signore Tedesco helyett
megmentette a „Pandora" gőzöst a felborulástól.
- A legmélyebb hódolattal köszönöm önnek, kapitány! -nyögte meghatva Tedesco
parancsnok, és egyre szorongatta a mi kapitányunk kezét.
Előbb a Cagarras-szigetek teknőshátai tűntek fel, majd a Guanabarra-öböl mögött
a hegyek.
És egy különös alakú hegy. Egy cukor süveg!
Az is volt, a Pao d'Assugar, a világhírű hegy, a legcsodálatosabb tengeri városok
egyikének külön látványossága.
Rio de Janeiro előtt kanalazott, „nyakig" merülten a „Pandora".
- Szent Isten, mi történt önökkel? - mászott át a pilot-liajóról a latyakos
fedélzetre a révkalauz. - Süllyednek?!
Signore Tedesco büszkén mondta:
- Már nem. De közel voltunk hozzá!
A kikötőorvos, az ápoló-asszisztens, akik mindenféle szérumokkal
felfegyverkezve jelentek meg a „Pandora" fedélzetén, ugyanígy tátották a szájukat:
- Süllyednek?
És minden mozdulatukon látszott: a legszívesebben máris elhagynák a hajót.
Közben a „Pandora" egyre beljebb haladt, befelé a világ legcsodálatosabb öblébe.
A távolból elénk tűntek Rio de Janeiro („Január-folyó") házai, hegyei, erdői, ligetei és a
kikötő-épületek, raktárak, daruk, elevátorok tömegei.
Én is ideírom, fiúk, a közhelyet. Ideírom, nem a magam kedvére, múltba néző
lelkességem miatt, hanem Sottomarina miatt. Úgy hiszem, megfigyeltétek már - annyi
tengeri kószálás alatt - hogy óriásunk tekintete soha nem pihent meg bámész
csodálkozással a kikötőkön, tengerparti városokon, nem találta ő még Marseille-t sem
festőinek, se Genovát szépnek, se Hamburgot impozánsnak. Számára csak „jó" és „rossz"
kikötők léteztek, jó és kevésbé jó dokkokkal, kikötőhelyekkel, raktárakkal,
felszerelésekkel. Jó, szép és kevésbé szép hajókkal. De ezúttal Sottomarina, aki (Daniló
bácsi kivételével) velünk együtt azokban az órákban látta meg először Riót, elismerően
csettintett:
- Csuda rendes hely, én mondom: csuda rendes! Corpo di bacco!
És így, úgy érzem, nyugodtan írhatom ide a minden könyvben, útikalauzban
szereplő mondatot, ha felbukkan Rio neve: „a világ legszebb fekvésű városa". Mert az:
meseöbölben -mesetáj! Kéknél is kékebb tengeröbölben zöldnél is zöldebb hegyek
fürösztik a lábukat. Az egyik a Cukorsüveg, a másik a Corcovado és a harmadik a Cabeca
dó Gigante, „az óriás feje". A hegyeken villák, nyaralók, díszpalotácskák, a hegyek alatt
felhőkarcolók, templomok, középületek, távolabb gyárak, hajóüzemek, no meg az
elmaradhatatlan dél-amerikai látvány: a szegények városrésze! Amott pedig, balról,
nézzétek csak: a világ legszebb strandja, a közel nyolc kilométer hosszúságú
Copacabana, az aranyhomok strandja. Két és félmillió ember élt akkor Rióban, dolgozott

a kikötőben, épített, autót vezetett, kereskedett, rendet tartott, rohant a gyárakba,
pincérkedett, szállodában dolgozott. Két és félmillió lélek! Szép szám. És ugyanakkor,
alig néhány kilométerre, a Cabeca dó Gigante mögött - ott az őserdő! Valódi, hamisítatlan
őserdő, tropikus fülledtséggel, óriáskígyókkal, makogó, visító majmokkal, kakadukkal,
pumákkal és jaguárokkal! Estefelé, amikor minden külföldi turista követi a szabályt, és
megindul vagy a Cukorsüveg tetejére, vagy a Corcovado híres Krisztus-szobrához, hogy
a nappali látvány után még csodásabb estéli látványban legyen része, akkor furcsa
különös zajt hallani. Brummogó, talán a mi bölömbikánkra emlékeztető hangot. Az
ökörvarangy ugatását. Annyi él belőlük az őserdő határán, mint nálunk a Velencei-tó
partján a kecskebéka és az unka!
Most még csak annyit, fiúk, hogy a „Pandora" kikötött. Igaz, nem engedték be
Rio kereskedelmi kikötőjébe, hanem csak az „alkikötőbe", biztonság okából a Nitero
nevű révbe, de hát mégiscsak Rióban voltunk, Brazíliában, és közel Portó Alegre
kikötőjéhez, ahol nyilvánvalóan már ott horgonyoz a mi jövendőbeli kétárbocosunk.
Elbúcsúztunk Tedesco parancsnoktól, a szörnyű vasláda minden tagjától, hátunkra
lendítettük a baggokat, a matrózzsákokat és ládákat, Zoller külön térképgyűjteménye alatt
nyögött, és a Praca Mauan villamosra ülve átszeltük az egész várost, hegy a „Pandora"
főgépészének tanácsára felkeressük „Rio legolcsóbb szállodáját", valahol az őserdő
szélén. Itt találkoztunk össze először azzal a ténnyel, hogy Dél-Amerika az ellentétek
hazája. A szálloda valóban olcsó volt, de ennek megfelelően piszkos is. Egy napig
kibírtuk. Mert bizony csak egy napot töltöttünk a csodavárosban, és abból is majd egy
éjszakát a Corcovado tetején. Bámultuk Rio fényeit, a tízezernyi lámpa csillogását a
tüneményes öbölben, a város sugárútjain és a hegyek szerpentinjein.
Lomha árnyak röpködtek körülöttünk. Denevérek? Kuvikok? Baglyok? Nem hanem a szivárvány minden színében pompázó lepkék. És mekkorák: tenyérnyiek! Nem a
városi ember, de a tengerész tenyeréhez méltó nagyságban.
. . . Másnap azután tovább mentünk. Át Santoson és Sao Paolón, szélvészként
rohanó vonaton, Portó Alegrébe.
Ide este érkeztünk.
Amikor kikászolódtunk a bérautókból, már mindenütt égtek a lámpák. És szólt a
zene. Úgy vélem, Dél-Amerika lakosságának fele muzsikus. Harmonika, gitár, bendzsó,
fuvola, ezek a legnépszerűbb hangszerek. Minden lakásban húzzák, vonják, pengetik,
fújják. És táncolnak. Akkor főleg a szamba nevű táncot járták reggel, délben, este és még
éjszaka is. Lakásban éppen úgy, mint az utcákon, mulatóhelyen, kocsmákban, a
kikötőben, a dokkok és a raktárak között.
Portó Alegre ebben külön vezet. Ricsajváros.
De ha ennyi kell csak, hogy egy jó sónert szerezzünk, bírjuk mi füllel és idegekkel
- gondoltuk. Mert bizony, egyre inkább kezdett hiányozni a mi kompániánknak a
szabadság, a szabad élet, a szabad tenger. Azok a jó, vérbeli kalandozások, váratlan
hajóutak, pompás vágtatások a hullámok felett, feszülő vitorlákkal, amikből a
„Jadran"-on annyira kivettük a részünket.
Akkor már közel egy év telt el, hogy hajó nélkül éltünk, és így sejthetitek, nagy
volt a reménységünk Portó Alegré-ben.
Az első zuhanyt az első órában a „Brazília császárá"-ban kaptuk.
Az otthon-felügyelő fejét csóválgatta, amikor elmondtuk jövetelünk célját.
- Tudják, senores, az úgy van: hol akad egy csomó eladásra szánt hajó, hol nem.

Mostanában alig egy-kettő. Ami van, az mind ócska bárka. Valamikor én is tengerész
voltam, értek hozzá.
A felügyelő ismerheti a helyzetet, véltük, és így kellőleg lelohadt a kedvünk. De
Daniló bácsi nem engedett.
- Kár az orrlógatásért, fiúk. Lehet, hogy most mindjárt nincs megfelelő hajó.
Lehet. De egy hét múlva vagy két hét múlva befut az, amit keresünk. Az is lehet, hogy
itt van már. És különben is, figyelemmel kísérjük a hirdetéseket, és ha máshol, más
városban árusítanak, elmegyünk oda. Égy biztos: Portó Alegre és a kikötők a vitorlások
zsibvásárai.
Megnyugodtunk. Hiába, Daniló bácsi optimizmusa mindig is szelídítőleg hatott
ránk. Ezúttal is így történt.
- Most már különben is benne ülünk a dézsában, kapitány - jelentette ki
Sottomarina. - Mást úgyse tehetünk.
A kijelölt szobákat elfoglaltuk, berendezkedtünk. És mivel egy se akadt közülünk,
aki ne látott volna tengerészotthont, hát mindjárt körülnéztünk új szállásunkon. Az ilyen
tengerészotthonok nem mások, mint szállodák, menedékek a nagyobb kikötőkben olyan
hajósok számára, akik valami miatt partra kerülnek, akár hazaiak, akár idegenek. A
„Brazília császára" igen rendes hely volt, nemcsak dél-amerikai, de európai értelemben is
tiszta, takaros tanya. Ellentétben állt a poros, koszos utcával, a környező házakkal és
Portó Alegre zsibvásáros, kopott, vakolattól hullott, harmonikás és gitáros
kikötőnegyedével. Ráadásul igen rendes fickónak ismertük meg a „patront", a felügyelőt,
akit mindenki egyszerűen Diegónak szólított. Mi is. Diegót hívtuk, ha keveselltük az
ételt, ha úgy éreztük, hogy ideje lenne már tiszta ágyneműt kapni, ha az otthon
kézikönyvtárából olvasmányra volt szükségünk. Diego itt, Diego ott, Diego mindenütt!
És ő jókedvűen, lelkesen, ruganyosan, nevetve és derűsen cselekedett, segített,
intézkedett. Diego az én legkedvesebb emlékem Portó Alegréből. Meghazudtolta a délamerikai spanyol-portugálok megbízhatatlanságát, lomhaságát és „linkségét", mert ő volt
a - nagy kivétel!
Igen, a „Brazília császára". Bizonyára többet tudtok a történelemből, mint én
abban az időben, de őszintén megmondom: majd leesett az állam, amikor ránéztem a ház
táblájára: „Estados Unidos de Brazil" - „Brazília császára Tengerészotthona". Ez a cím
úgy hatott rám, mintha azt olvasom valahol: az Egyesült Államok királya, vagy - Norvég
köztársaság. Itt is Diego segített ki zavaromból, mert Diego hazájáról mindent tudott.
- A múlt században Brazília független császárság volt. Első és második Pedro
uralkodott akkor. Második Pedro világrekordot állított fel az uralkodás terén: 18311089-ig hordta fején a császári koronát.
- És utána mi lett a koronával? - kérdezte Zoller. Diego jóízűen nevetett:
- Leesett. Azóta Brazília köztársaság. De azzal szívesen dicsekszünk, hogy
voltunk mi császárság is. Ezért itt is, ott is láthatják majd, hogy elég gyakori cím a
„Brazília császára", vagy a „Brazília császárnője" elnevezés. Argentína ilyesmivel nem
büszkélkedhet!
Igy azután nagyobb tudással és bizonyos történelmi ismeretekkel lettünk lakói a
tengerészotthonnak.
Méghozzá elég hosszú ideig. Amikor Zoller Lót feleségével felkavarta a
kedélyeket, akkor ünnepeltük Portó Alegre-i fennállásunk második hónapját. Szinte
bennszülöttnek számítottunk már. Ismertünk minden hajót a kikötőben, tudtuk, hogy

melyik mikor rakódik kávéval, kakaóval,dohánnyal, fával. De főleg kávéval, hiszen
abban az országban voltunk, ahol a világ kávészükségletének 70%-át termelik. Úgy
jártunk Portó Alegre üzletnegyedében, akárha odatartoznánk. Az üzletnegyed egészen
más volt ám, mint a mi környékünk: német és így kicsit pöffeszkedően tiszta, rátartian
takaros. Itt naponta megjelentek az utcaseprők, s bizony a kövezetre nem heveredhetett le
a bennszülött, hogy szunditson a pálmák árnyékában, mint ahogy megtették a régi
kikötőnegyedben és az óvárosban. Itt még a rendőr is fehér kesztyűt hordott, és azzal
törülgette izzadt homlokát. És itt láttuk a brazíliai császárok utolsó emlékét: a „brazil
cavalleri"-t, a lovasságot. Hogy miért állomásozott egy tengeri kikötőben lovasság, azt
nyilván jobban tudta Vargas elnök, mint Diego. Mert erre Diego sem tudott feleletet adni.
De állomásozott. És mindennap ott vonultak el az utcánkon, akkora port "verve, hogy az
is beillett világrekordnak. Mi ingujjban izzadtunk, pedig addig is kivettük a részünk
jóféle földközi-tengeri és adriai hőségekből. De a brazíliai meleg más volt. Több, mint
meleg - forróság. Pedig ott ringott nem messze a várostól, a földnyelven túl az Atlantióceán, és mégis katlan volt Portó Alegre minden kuckója. Gőzhajó forró kazánja. És
ebben a kazánban vonult minden reggel gyakorlatra a „brazil cavalleri": combig érő
lakkcsizmában, lófarkas fémsisakkal, nyakig szoros fehér posztózubbonyban és aranyozott mellvérttel. Úgy néztünk ezekre a barnabőrű, pedrett bajuszú, verítékben úszó
Don Pedro-huszárokra, mint Brazília legislegnagyobb csodájára.
- Ha azt mondanák, én leszek Brazília császára - nevetett Szevér -, csak legyek
egy hétre lovaskatona Portó Alegrében, megköszönném a biztatást, és maradnék Diego úr
lakója!
Hát így ismerkedtünk a várossal, és egy kicsit Brazíliával is.
És megismerkedtünk azzal a ténnyel, hogy Diego igazat mondott.
Nem találtunk megfelelő hajót! Ördögadta!
Naponta stráfoltuk a kikötő minden zegét-zugát, a parti hajósok mólóit, a
vitorlások kikötőjét, a kávéraktárak környékét, a mocsaras, koszos, sárgalázt lehelő Yacuj
torkolatát, átmentünk a szomszéd Pavos halászfaluba, és nem múlt el nap, hogy ne
néztünk volna be Martinez „Dó pontinha" nevű kocsmájába - eredmény nélkül! Találtunk
eladó hajót nem egyet. Két-, három-, sőt négyárbocos gaffel-sónert, sőt sóner-barkot is.
De milyen állapotban! Ott korhadtak a Yacuj tövében, vagy a vitorlás kikötő távoli
zugában, esetleg Pavos kőmólói mellett. De az a bizonyos „jó vétel", az hiányzott.
Martinez volt az utolsó menedék. Öt is Diego ajánlotta.
- Menjenek le, capitano, az Avenida Chimarrón, és keressék meg ott a „Dó
pontinha" kocsmát. Ott jönnek össze a vitorlás kapitányok,
majd Martinez segít
magukon.
Persze hogy elmentünk. A „Dó pontinha" (a „Csudajó") kocsma semmiben sem
különbözött a világ többi tengerészkocsmájától. Legfeljebb abban, hogy még büdösebb
volt, még füstösebb és egyúttal piszkosabb a megszokott átlagnál. Diegónak ezúttal is
igaza volt. Valóban itt tanyáztak a vitorlás kapitányok. Huszonöt, harminc, de néha
negyven vagy talán ötven tengeri haramia, kalóz, egy kupacban! A legtöbb agyonizzadt,
elviselt ingben, foltozott nadrágban, mezítláb, óriási szalmakalappal a fején, amit még
akkor sem vett le, ha az árnyas patión üldögélt, vagy benn a füst és a bűz áporodott falai
között.
- No, ezek se igen vennék fel a lovasok gúnyáját - állapítottuk meg, amikor
először léptünk be Martinezhez.

És ettől kezdve többször kukkantottunk be ide, a „Csudajó"-ba. Gyakran itt
esteledett ránk, és itt pillantottuk meg a fejünk felett, éjféltájban, a Cruzeiro do Sült, a
Dél Keresztjét, a legragyogóbb csillagcsoport egyikét, ami ugyanaz a déli féltekén, mint
nálunk a Göncöl. Fogalom, mese, ábrándos szívdobbanás.
Martinez összeültette Daniló bácsit a haramiákkal. A legtöbb közülük hétpróbás
hajós volt. Hajóztak ezek az Amazonason, a Rio Negrón, felkerültek az Antillákra,
ismerték a La Plata torkolatát, de a Falkland szigeteket, sőt Galapagost is.
- Igen, igen - mondták vigyorogva -, Portó Alegre jó helye a hajó-zsibvásárnak.
De nem most. Tavaly, tavalyelőtt. Most csak egészen ócska hajók találhatók, jók nem.
Hogy miért? A dolog egyszerű. Duplájára emelték fel a hajógyárak az építési költséget!
- Majd bolond lesz valaki eladni a hajóját fél áron, hogy újat építsen dupla áron! tette hozzá Martinez.
- Hát most mit tegyünk? - töprengett Daniló bácsi. Erre is megvolt a haramiák
válasza:
- Menjenek Oaklandbe, ott található az Il Pacifico északamerikai részének
hajózsibvására, vagy még feljebb Vancouverbe, az sem rossz hely.
Képzelhetitek, micsoda érzéssel hallgattuk a „Csudajó" törzsvendégeinek
oktatását. Oaklandbe, Vancouverbe menni! Az árgyélusát, hát ezt kifogtuk!
De Daniló bácsi nem csüggedt. És végül is neki lett igaza.
Daniló bácsi elmélete a következő volt:
- Ha már itt vagyunk, szőjük össze célunkat a hasznossal. A célunk az, hogy
megtaláljuk a „Jadran" utódát. Ha nem találjuk meg, úgy számításba kell venni, hogy
elég nagy a befektetésünk. Ut, a napi koszt és szállás. Tehát igyekezzünk olyan hajót
találni, amelyik legénységet keres, és mondjuk Oaklandbe tart, vagy annak közelébe.
Helyes?
Bólintottunk: helyes. Miért ne volna helyes, ha Daniló bácsi mondja, a realitások
és a romantikus kalandtervek pompás keveréke?
Igy azután csak ott maradtunk Portó Alegrében. Ha elmegyünk, életem
legnagyobb kalandjától foszt meg a sors. De ott maradtunk.
Hol a kikötőben őgyelgett valamelyikünk, hol a tengerészeti hivatalban, hol a
„Csupajó"-ban lestük a vízi híreket, de leginkább a „Brazília császárá"-ban vertük
naphosszat a kártyát. Kávészemre látszottunk, különben tönkremegyünk. Kártyáztunk,
Zoller kivételével, aki - mint azt már tudjátok - a térképtudomány bolondja lett.
De hát nézzük csak az eseményeket. Már csak egy van a sorban, hát ezt
elmondom, annál is inkább, mert igen kedvünkre való esemény volt.
Igy történt.
Porté Alegre-i tartózkodásunk derekán jártunk, amikor egy reggelen
szemrevételeztük az előző nap befutott hajókat. Agylágyító forróság ülte meg a kikötőt, s
aki tudott, árnyékba menekült, még a kávézsákokat cipelő munkások is igyekeztek
védelmet keresni a nap ellen. Zoller, Szevér és jómagam átvágtunk a központi kikötő
terén, amikor feltűnt egy férfi.
A férfi előttünk haladt, tengerész volt, fehérszínű egyenruhában. Kihúzta magát,
peckesen lépett, mint általában a fiatal hajóstísztek. Mert fiatal volt, így hátulról se
mutatott többet harmincöt-harminchat évnél. A három aranystráf élesen elvált a vállpánt
feketeségétől. Tehát kapitány, vagy legalábbis kapitányi vizsgával rendelkező első tiszt.
Ekkor Zolier előreszólt:

- Feri!
Magyarul, egyszerű közvetlenséggel, Dél-Brazília nagy kávékikötőjében. Feri.
Ilyenkor nem a fül, de a reflex működik. A fül nem akarja elhinni, hogy őt - ennyire távoli
világban - így szólítják. De a reflex cselekszik. A tiszt megállt.
Akkor már én is tudtam, ki van előttünk.
De Szevér is. A mi régi, régi dalmata társunk, a „Jadran" volt első tisztje. Hogyne
ismertem volna fel azt a valakit, akivel még a fiumei tengerésziskolában, a Nauticán
fogadtunk jó barátságot. Feri - Horváth Feri!
Észrevettétek már, hogy a hangoknak és a szavaknak más más jelentőségük van,
változó helyen és változó körülmények között? Más a császárzsemle a Himalája tetején,
és más a nagymama konyhájában, - mondta egyszer egy bölcs ember. Igaz.
A fehér egyenruhás tiszt megállt, de szinte nem mert visszanézni. Nem hitt a
fülének! Ha a budapesti Duna-parton kiáltunk rá - nem kétséges - azonnal visszafordul.
De itt Portó Alegre kikötői főterén, valóban hihetetlennek tűnt, hogy egy messze múltból
ismerős hang rákiáltson: Feri.
- Franci, ahoj!
Ez meg Szevér volt, a dalmata, ő így hívta már az akadémián a mi Horváth
Ferinket, az alsóbb évfolyamok ideálját, ezt a nyílt, szókimondó, talpig ember tengerészt.
Zoller és én mellette tanultuk megbecsülni és szeretni ezt az iskolai sarzsit: felsős. Együtt
tettük meg Daniló bácsival és a „Jadran" kompániájával első nagy tengeri utunkat,
amikor az uszkokok kincsét kerestük, és együtt voltunk a „Jadran"-on, amikor felkutattuk
Artelli kapitány elveszett hajóját, a „Mary Celeste" gőzöst, túl az Északi-sarkkörön.
Ezeken az utakon Horváth Feri töltötte be Turkovich Szevér mellett a második fedélzeti
tiszt feladatát. De azt is elmondom itt nektek, hogy amikor visszakeveredtünk a sarkköri
tájakról, Feri elhagyta a hajót. Mi úgy mondtuk: hűtlen lett. Holott nem tett mást, mint
engedett becsületes szíve hívásának és megházasodott. Elvette Amsterdamból a néhai
bálnavadász Klaas bácsi lányát, a kedves és szép Juliannát, ami egyet jelentett azzal,
hogy Feriből hollandus tengerész lett. Attól kezdve nem láttuk Ferit, csak néha jött tőle
egy-egy levél, a hajósok különös postájával, ami nem más, mint a kikötőről kikötőre
küldött és agyonstemplizett levél kalandos útja a földgolyón. Ezekből tudtuk, hogy Feri
van, létezik, Klaas bácsiék is megvannak, sőt a jövendő tengerészek száma is
megszaporodott eggyel, és hogy Feri újból visszakerült a vontatóhajózáshoz. Ennyit
tudtunk Feriről. A tengerészek nem a legjobb levélírók, kivétel egy akad -Sottomarina.
Óriásunk nagy levelező: szédelgő és dülöngélő betűi igen nehezen születnek, de ő ezzel
nem törődik. No de, tudjátok, ilyen tengerjárónak alig akad párja.
- Franci, ahoj!
Ekkor már Feri visszafordult. .Bronzbarna arcán merő csodálkozás. Az előbb
még a kikötőtér lézengőit látta maga előtt, kreolbőrű spanyol-portugál-indió
ivadékokat, közöttük elvétve egy-egy olasz, svéd, angol, francia matrózt, s most
egyszerre kísértetek kerülnek eléje. Szevér, Zoller és én.
Ott, ahol legkalandosabb álmában sem sejthetett minket.
Szeme tágra nyílt, és kitárta karjait:
- Fiúk, valóban ti vagytok?!
- Testestül lelkestül, szőröstül bőröstül! - nevettünk, és átkaptuk Ferit, amúgy
tengerészmódra, nem törődve a hófehér ruhával, az arany vállrojtokkal.
Mi vagyunk. Mi, a „Jadran" hadinépéből hárman, Daniló bácsi fiai, régi-régi

cimborák az akadémiáról. Fiúméból!
- Hogyan kerülsz ide? Ördögadta!
- És ti mit kerestek itt, fiúk?
- Mi van Klaas bácsiékkal?
- És hol van Daniló bácsi, Sotto, Guzsik apó?
Az emberek megálltak. Nevettek. Ezek a spanyol-portugál származékok szeretnek
minden „fiestát", látványosságot, ünnepet, csődületet. Zoller és Szevér hahotázása,
teljesen érthetetlen beszédünk, a haditáncnak beillő ünneplés - elég volt arra, hogy a
kikötő legtöbb lézengöje körénk csoportosuljon. Az olajbarna arcokon ott táncolt a
mosoly: no, ezek is régen láthatták egymást! Igy is volt, elég régen.
- Ott a „Yerba", gyerünk oda - intett Szevér. - Ha nem sietős a dolog. Franci.
Feri kedélyesen hátbavágta Szevért:
- Lehet olyan sürgős, fontos parancsom, hogy ne szakítanám meg, ha veletek
találkozom?! Gyerünk a „Yerbá"-ba.
Igy azután a lézengők legnagyobb sajnálatára bevonultunk a Portó Alegre-i híres
falatozó legtávolabbi részébe, egy pompás kuckóba.
Elhihetitek, nem limonádét és málnaszörpöt rendeltünk.
- A legfinomabb whiskyt ide! - rendelkezett Feri. -White horse!
Egy-két percig azonban komolyan néztünk egymásra.
- És nincs már a „kalóz". Suttora bátyó ...
- És nincs Gommó sem!
Szevér szomorúan lehajtotta fejét:
- Idestova húsz éve lesz, hogy Jokkó megkezdte a távozók sorát. . .
Hej, idő, idő, de szaladsz! Most, hogy belelapozok a brazíliai napokba,
hónapokba, megdöbbenve meredek magam elé: közel egy negyed század múlt el azóta!
Az árgyélusát, de száguld az idő! .. . Holott: minden olyan élesen áll előttem, akár ha
tegnap ültünk volna a „Yerba" vasasztalánál. Bizony, vasból készült, padozathoz srófolt
asztalokat ültek körül a vendégek, a vezetőség gondos előrelátásából. Mert tudnotok kell,
a tengerészkocsmákban nem az üvegek
hajigálásával kezdődik a nézeteltérés, hanem az asztalokkal. Mindjárt a
legnehezebb tárgyakkal.
Mi is ilyen biztonsági asztal mellé kerültünk, de azt hiszem, ha a közelünkben a
legkiadósabb verekedések egyike zajlott volna le, akkor se hederítünk oda. Mi Ferit, Feri
minket hallgatott a legnagyobb figyelemmel, így tudta meg most élő szóval tőlünk Feri,
hogyan pusztult el a „Jadran", mindnyájunk kedvenc hajója, és vele együtt a hajó
javasembere, az öreg Suttora, aki annak idején átélte a „Petőfi" gőzös drámáját, s hogyan
veszett el Gommó, akit majomembernek hívtunk.
Mi pedig Feri sorsáról tájékozódtunk.
- A család még mindig Amsterdamban lakik - mesélte Feri -, a Pampus
straaton, ahol ti is jártatok. Van ám egy fiam, stramm legényke, abból se lesz más, mint
hajós! Kétéves, de ha hajót lát, eldob labdát, karikát, és bámulja a hajót. Klaas bácsi
megvan, de már bizony - szárazon. Befűtött neki az a kaland, amikor a „Jilland"-dal és
az „Apollinaris"-szal végigéltük az orkánt.
A „Jilland". Az ám, mi lehet vele, a derék távoltengeri vontatóval?
Feri kihörpintette a pohár tartalmát, ránk hunyorított:
- Mi van? Hát mi lenne? Itt van a közelben, Rio Grande javító dokkjában. Azért

jöttem Alegrébe, hogy elintézzem a javítócéggel a formaságokat.
- Hát te visszakerültél a ,,Jilland"-ra? - bámultunk, de különösen én, hiszen közel
két évig kormányos voltam ott, Feri pedig első tiszt.
Horváth Feri kuncogott, és néhányszor megpödörte vékony bajuszkáját:
- Vissza hát. Újból első tiszt vagyok a „Jilland"-on. Franciaországból, Rouen
mellől hoztunk egy ménkű nagy kotrót ide a Patos-öbölbe. De majdnem elsüllyedtünk.
Fernando de Noronhának jöttünk, hogy mielőbb partközeibe érjünk, és belekeveredtünk
a három héttel ezelőtti orkánba. Csúnya orkán volt, meg kell adni.
Bólogattunk. Az volt hát, csúnya. Amikor hírét vettük a lapokból és az otthon
rádiójából, dehogyis sejtettük, hogy egy régi cimboránk küzd életre-halálra az orkánnal,
és hozzá még a „Jilland"-on. A tengeri hajózás legveszélyesebb egységeinek egyikén.
- Valósággal szétrázódtunk - folytatta Feri. - A tartóbakok megengedtek, a
csörlők elkoptak, a gépek kimerültek. Generálozni kell a ,,Jilland"-ot - fejezte be Feri
beszámolóját. - Grandéban már dokkon áll a hajó. No de, fiúk, ti mit kerestek itt?
Elmondtunk mindent töviről hegyire. A „Jadran" végét, a „Pandorá"-val való
kalandunkat, és végül azt, hogy mit keresünk a „Brazília császárá"-ban.
Feri elismerően bólogatott:
- Hiába, Daniló bácsi verhetetlen. Ő mindig a legkalandosabb utat keresi, immár
évtizedek óta.
- Hála Istennek! - tette hozzá Zoller.
Hát így találkoztunk Ferivel. És ezzel a „Jadran" megcsappant kompániája
előnyösen kiegészült. Mert azt mondanom se kell, hogy Feri szolgálatának minden
szabad idejét velünk töltötte. Törzslakója lett ő is a császárnak. Ha tehette, otthagyta a
szárazon tátongó „Jilland"-ot; és vonatra ült Grandéban, hogy velünk lehessen.
Sejthetitek, nemcsak mi lepődtünk meg a találkozáson, de Daniló bácsi, Sottomarina,
Guzsik apó is. Piede nem ismerte Ferit, de tudott róla, és így ő is eltátotta a száját, amikor
felbukkant az otthon falai között.
- Corpo di bacco! - lihegte óriás Sottomarinánk, amikor meglátta pajtásunkat.
- Keblemre, fiú, és háromszoros evviva a találkozás örömére!
És amikor tengerészpajtásunk Daniló bácsi elé állt, a két férfi keményen megrázta
egymás kezét; úgy emlékszem, Feri szeme nedvesebb lett a szokottnál. Régi férfiideálja
előtt állt, akire velünk együtt úgy nézett fel, mint olyan valakire, aki jellemben,
tettrekészségben, tudásban messze kiemelkedik a többi közül.
-Parancsnok úr - jelentette Feri, amikor Daniló bácsi belépett Sotto szobájába,
ahol összegyűltünk -, parancsnok úr, Horváth Ferenc hosszújáratú kapitány, a „Jilland"
távoltengeri vontató első tisztje, legmélyebb hódolattal jelentkezik.
Daniló bácsi komolyan felelt. Egy arcizma se rándult meg.
- Köszönöm kapitány. Hódolatát viszonzom.
Úgy gondolom, így köszöntötte Hardy felettesét, Nelsont, így Makarovot Witte,
és így Tegethoff admirálist a helgolandi csata után Sterneck sorhajókapitány.
- Lám csak - nevetett Daniló bácsi. - A Föld valóban gömbölyű! És minden út
nem Rómába, de Portó Alegrébe vezet!
- Evviva! - bömbölte lelkesen Sottomarina.
íme, rövid története annak, hogyan találkoztunk össze Horváth Ferivel, akivel
annyi sok esemény, kaland, könnyű és nehéz szolgálat bogozott össze. Még csak annyit,
hogy úgy vélem: természetesnek találjátok, hogy már másnap vonatra ültem, és Zollerrel

együtt lerobogtam Grandéba, hogy lássam a „Jilland"-ot, azt a hajót, amelyhez ugyancsak
szép emlékeim fűznek. Kiemelve, felpolcolva, dúcokkal, kábelekkel megerősítve találtam
a grandéi szárazdokkban. A jó öreg „Jilland". Bátor és merész tengerészek bátor és
merész hajója! Egyszer már elmondtam, mit jelent a tengeren a vontatóhajózás. Nincsen
annál nehezebb feladat a tengerész számára, mint elvinni vontatókötélen egy sérült
csatahajót, hatalmas tengeri sleppet, vagy óriási kotrót - egyik világrészből a másik
világrészbe. A „Jilland" ilyen bátor hajó. Jó volt végigjárni a rég nem látott helyiségeket,
kezet szorítani Jan Mietje kapitánnyal. Van Groove úrral, a főhajóssal és valamikori
felettesemmel, a derék Tasman főkormányossal. A tengerészeknél senki nem örül jobban
a találkozásoknak.
De hát most már, fiúk, valóban teljesítem Marryat parancsát: „csak sorba, fiaim,
sorban az árbocra, különben feldől a hajó" . . . vagyis hát: ezennel a tárgyra térek.
Nos, figyeljetek. Ott kezdtem elbeszélésemet, hogy kompániánk a „Brazília
császárá"-ban kártyázott éppen, amikor Zoller felkiáltott, hogy végre megtalálta a Lót
feleségét.
Ez a felkiáltás sok minden szempontból fontos, és mivel az, hát számomra örökre
emlékezetes marad. A legszívesebben azzal a ténnyel kezdtem volna, hogy Daniló bácsi
belépett a társalgóba, kezében egy cédulával, azzal a cédulával, ami eldöntötte sorsunkat,
és végre pontot tett brazíliai lézengésünkre. A legszívesebben. De nem tehettem.
Tudnotok kell az összefüggéseket, utunkat a „Pandora" gőzösön, érkezésünket Rióba,
csalódásunkat Portó Alegrében, rostokolásunkat a „Brazília császárá"-ban,
reménykedéseinket a „Csudajó" falai között, találkozásunkat Horváth Ferivel, hogy csak
a legfontosabbakat említsem, és olyan tényeket csak éppen érintsek, mint ama
nagyfontosságú tényt, hogy Zellerből térképtudós lett. (Pedig ez is lényeges, mint az
majd később kiderül.) De most hogy mindezekről tudtok.
Ideje elővenni a boldog emlékű Marryat kapitány másik mondását: „gyerünk
már azzal a kötélvéggel!"
Ebben az esetben a kötélvég az a szimpla tény, hogy megnyílt a társalgó ajtaja.
- Piede oszt - jelentette ki éppen Sottomarina. Daniló bácsi lépett be a
helyiségbe.
Odakint lópatkók csattogtak, gyakorlatról vonultak visszafelé a brazíliai vértesek.
Ködpászmaként szállt befelé a por a Rua Tirradentesről a zsaluk lécei között.
Porral összekevert füst töltötte meg a négy fal közötti tért. Pipafüst, cigarettafüst.
Mert a világon a legtöbb füstöt - ha erre idejük van és a szolgálat engedi - a gyárak és a
gőzhajók után a tengerészek eregetik, így van ez már Sir Walter Raleigh óta, aki
tudvalevőleg első vétkezője volt a pipások nagy nemzetségének.
Daniló bácsi megállt az asztal mellett, néhány pillanatig a. kártyázókat nézte, és
Zoller már rákezdte, hogy mi is van a Lót feleségével, amikor Daniló bácsi a kártyacsata
izgalmának nagy csöndjében ennyit mondott:
- Úgy hiszem, barátaim, rövidesen tengerre szállunk. Bizony, fiúk, a tengerre.
Nyugodtan, minden felkiáltójel nélkül, egyszerű tényként mondta ki a néhány
igen csöndesen pergő szót. Felkaptuk a fejünket. A kártyákat mindenki letette.
Odakint csattogva verődtek a macskakövekhez a lópaták.
Elsőnek Szevér szólalt meg, csodálkozva:
- Mit? Mit mond a parancsnok úr? Guzsik apó felnyögött:
- Tengerre szállunk?...

Daniló bácsi ujjai között ekkor már egy fehér papírlap villogott.
- Diego adta ide az előbb.
És parancsnokunk letette a papírlapot az asztalra. Spanyol, angol és francia
szöveggel ez állt a papírlapon:
SENOR MARTINEZ SANTA-CLARA FELHÍVÁSA
Senor Martinez Santa-Clara nagykereskedő és hajótulajdonos teljes legénységet keres kapitánytól hajósinasig- háromárhocos fregattja számára. A fregattot a Horn-fok megkerülésével, a
legteljesebb épségben és a legnagyobb gondossággal kell az észak-amerikai Oaklandbe elszállítani.
Részletes feltételek megtudhatók a Casa Resacasban, a Rua Verguierón.
A Senor Martinez Santa-Clara Üzletház Intézősége.

- Corpo di bacco! - törülgette izzadt homlokát Sottomarina. - Háromárbocos!
- A Horn-fok megkerülésével! - lelkesedett Zoller.
- Egy fregattot! - hüledezett Szevér. Horváth Feri mosolyogva nézett Daniló
bácsira:
- Fregattot. Ez nyilván tévedés lesz! Manapság nincsenek fregattok.
- Az ám, az utolsó, amiről tudunk, a „Zrínyi" volt. Azon szolgált mint
csónakmester Anton úr, a Nautica portása -tette hozzá Zoller.
Daniló bácsi szokása szerint megvárta, míg elcsendesednek a közbeszólások, és
csak azután mondta:
- És én mégis azt hiszem, hogy nincs tévedés. Valóban fregattot kell Oaklandbe
vinni. Értitek: Oaklandbe! Óriási. Hiszen ott van most a hajóvásár. És miből gondolom,
hogy nincs tévedés? A dolog igen egyszerű. Ha egy közönséges háromárbocosról lenne
szó, egy barkról vagy teljes vitorlázatú návéról, gondoljátok, hogy
ilyen
hirdetésre lenne szükség? Először is nem keresnének „teljes legénységet", tehát
összeszokott kompániát. Másodszor: akadna itt Portó Alegrében hirdetés
nélkül is
jónéhány háromárbocosra való legénység, de még parancsnok is bőven.
- De hát mikor szolgáltunk mi fregatton? - hüledezett Piede, aki jámbor volt,
mint egy bálna, és lassú agyforgású, akár a pingvin. - Háromárbocos fregatton!
Valaki felnevetett. Úgy emlékszem, hogy Zoller volt. Micsoda mafla beszéd.
De Zoller már nem is szólhatott, mert Daniló bácsi a többség helyett kimondta a
szentenciát:
- Szeretném látni azt a vitorlás hajótípust, amelyet mi ne tudnánk elvinni akár
a világ végére is! Ha fregatt, hát fregatt! így van, Sottomarina?!
Sottomarina bömbölő hangja betöltötte talán az egész épületet is:
- így, signore Commandante, így van!
Daniló bácsi jóízűen mosolygott a felderülő arcok láttán: - Megnyergeljük ezt a
hirdetést, és rácsapunk az üzletházra !
Horváth Feri elismerően bólintott:
- Ha a mai világban ért valaki a minden rendű és rangú vitorláshajókhoz, akkor
az nem más, mint Turkovich Daniló bátyánk.
- Igen ám - aggályoskodott Szevér -, de nem vagyunk „teljes legénység".
Heten vagyunk, Feri lenne a nyolcadik, de hát ő a „Jilland"-hoz tartozik. Kell még
legalább tizenöt ember.
Daniló bácsi bólintott:
- Helyes, igazad van, Szevér. De a törzsgárda megvan. És ez a döntő. Esetleg még

Franci is meggondolja magát, és velünk jön. Úgy hallom, a „Jilland" legalább három
hónapig dokkban lesz. Ebben az esetben máris megtehetnénk a beosztást. Parancsnok
Turkovich Daniló, tisztek: Turkovich Szevér és Horváth Ferenc, fedélzetmester
Sottomarina, második fedélzetmester Piccolo Piede, első kormányosok Zoller és Andrea,
hajóács és konyhafőnök Guzsik apó.
- A többit, a fedélzetmatrózokat megtaláljuk a „Csudajó" asztalainál. Nos, Franci,
velünk jönnél? Két hónapnál nem kell az útra több idő.
Egyszerre átfutott rajtunk a régi indulások, tervezgetések szép izgalma. Vége
lenne az átkos gubbasztásnak, az örökös kártyacsatáknak, a „Csudajó"-ban való
bóbiskolásoknak, a Dél Keresztje csüggedt nézegetésének? Mindnyájan egyet gondoltunk
azokban a percekben: vajon ránk bízzák-e a hajót, és egyáltalában: komoly-e a hirdetés
tartalma?
Egyedül Feri arca volt szomorkás. Megrázta a fejét:
- Nem hiszem, hogy Jan Mietje parancsnok elenged. Első tiszt vagyok, és
tudjátok, mi ebben az esetben a feladat.
Sottomarina azonban nem érzékenykedett. Dörgő hangján feltett egy kérdést:
- De honnan van manapság valakinek háromárbocos fregattja?!
Az ám, honnan?

MÁSODIK FEJEZET
Kik jártak a ,,Csudajó"-ba? - Hosszú John Silver! - A törzsgárda és vezetőjük, Laguna Grande - A ,,Casa Resacas" előtt Commendatore Barrabella - Emlék és valóság - „Vezényelt ön már fregattot?" - Korszerű felszerelés nélkül - Ámuldoznak a cimborák
- Milyen is volt az „igazi" hajó? - íme, az „Óceán királynője" - Felcsapunk fregatt-hajósnak

Úgy érzem, most már ideje arról is szólanom, hogy a „Csudajó" asztalainál
nemcsak mezítlábas brazíliai kapitányok, de más sarzsibeli tengerészek is ültek. A
kapitányok jelentették a törzsgárdát, ők voltak a patron, senor Martinez számára a biztos
napi bevétel. De a „Dó pontinha" kocsma eldugottsága, koszossága másokat is vonzott a
bárpult vagy az asztalok mellé. Mert legyünk őszinték: az a társaság, amelyik a „Yerbá"-t
előkelőnek találta a lecsavarozott asztalokkal, az kicammogott ide a mennydörgés
ménkűbe, a kikötő legtávolabbi zugába, az Avenida Chimarro legvégére, ahol a bűzös
iszap végleg megakadályozta az Avenida további fejlődését.
És ezek a pasasok leginkább tengerészek voltak, bizonytalan jellegű és jellemű
figurák. Ha egy tengerész hajó nélkül marad, annak több oka van. Lehet, hogy úgy járt,
mint mi: elsüllyedt a hajója, és kezdheti újból a kilincselést. Lehet, hogy „útra szerződött"
valaki, akinek a szerződése lejárt, és most „facér", hajó nélküli ember. Az sem lehetetlen,
hogy összekülönbözött a parancsnokkal, a tisztekkel és - tengerészkönyvét a kezébe
nyomva - kidobták a hajóról. Olyasmi is előfordult már, hogy hirtelen „létszámfeletti"
lett, és egy-két heti végkielégítéssel a zsebében partra került.
Ó, sok változata van annak, miért éli napjait a tengerész a hajó fedélzete helyett
egy kocsma bárpultja mellett. Ilyen ok még többek között az is, hogy nem szereti a
munkát, válogat, egyik hajóról a másikra tekergő „lógós", aki szerződtetéskor
szolgálatkészen vigyorog, de künn a tengeren a hasát igyekszik a nappal süttetni. És
egyáltalában nem izgatja a tudat, hogy az út végén kiteszik, hiszen pontosan ebben leli
örömét, és erre építi fel terveit. Ezt a figurát is „tramp"-nek hívják, akár azt a tehergőzöst,

amelyik hol az egyik, hol a másik útvonalon jár. Tramp - csavargó.
Nos, hogy John Silver hová tartozott, a fentiek melyik csoportjába, azt első
nézésre nem lehetett eldönteni.
De John Silver is a „Csudajó" bárpultja mellett könyökölte át a nap legnagyobb
részét. Főleg az estét meg az éjszakát. Mindig szívélyes, barátságos, szolgálatkész,
mosolygós, derűs volt. Az a valaki, akinek láthatólag egy célja van.- megnyerni magának
az embereket. Állandóan csörgött néhány centavos a zsebében, és mindig volt egy-két jó
szava a kocsmába betévedő idegenekhez. Az első fél órában azt hittük, hogy nem más ő,
mint a „Csudajó" vendégfelhajtója. De idővel csak kiderült, hogy szerződés nélküli
tengerész, méghozzá olyan valaki, aki sok éven át szolgált vitorlásokon, és az utóbbi
időbér már „bootsman", csónakmester volt, ami egyes hajókon a fedélzetmesterrel
egyenlő rang. Hogy a patronnal, Martinezzel igen megértették egymást, azt rövidesen
észrevettük. Ha kellett, John Silver felkapott egy zsákot, üveggel teli ládát, csomagot, és
elvitte oda, ahová Martinez irányította. Ha valamelyik vendég túlságosan elázott és
randalírozni kezdett, Martinez csak rá-hunyorított Silverre, aki erre az illetőhöz lépett, és
az máris az Avenidán találta magát. Az Avenida túlsó felén, ahol már az iszapos tengervíz
mosta a kövezetét. Silver szolgálatkészségében odáig is elment, hogy hazakísért egy-egy
becsiccsentett kapitányt. Mindez persze azt is jelentette, hogy, többet ivott és evett
ingyen, mint amennyit fizetett. Népszerű volt, közkedvelt ez a javakorabeli amerikai
fickó. Mert amerikai volt, de pompásan beszélte a spanyolt, mint mondta: azért, mert
többnyire dél-amerikai hajókon szolgált.
- Senores - mondta nekünk -, senores, harminc éve élek Dél-Amerika
kikötőiben. Szolgáltam brazil, chilei, argentin hajón. Portó Alegrében éppen úgy
odahaza vagyok, mint Montevideóban, Antofagastában, Santosban vagy Rióban.
- Ott is van, pajtás, egy-egy kocsmád - nevetett rá Sottomarina. - Valld
be, hogy így van!
Silver nem tagadta:
- Nem tagadom, pajtás, így van. Tengeren a hajó, szárazon a kocsma, ez az én
elvem. Egyiket úgy szeretem, mint a másikat. A hajón megfogom a legnehezebb munkát
is, a szárazon pedig ember legyen a talpán, aki látta John Silvert berúgva!
És ez igaz is volt. Soha nem állt keresztbe a szeme, soha billegett viharban lengő
árbochoz hasonlóan. Úgy csúszőtt bele az alkohol, mintha limonádét vagy rántott levest
ivott volna! Kész csoda volt ez az ember, bámulnivaló az ivótudománya.
Különben a legnépszerűbb emberek közé tartozott, akit csak ismertem. A mi
egyébként is jóhiszemű Daniló bácsinkkal percek alatt jó barátságba került, de ugyanígy
Sottomarinával és a többiekkel is.
- Captain - jelentette ki parancsnokunknak -, ha valaki szerez önnek hajót, az én
leszek! John Silver, ha hallotta már a nevemet!
Hajót nem szerzett, de naponta jött valami hírrel, hogy így-úgy, amúgy, de
rövidesen lesz megfelelő hajó, innen jelentik, ott hallotta, ide kellene utazni, amoda írni ..
- Derék fickó ez a Silver - hangoztatta Daniló bácsi, aki, mint azt ugyancsak tudjátok, a
világ legrosszabb emberismerői közé tartozik.
Hogy őszinte legyek: magam is kedvtelve néztem ezt a hórihorgas amerikait, aki
láthatólag csak azért élt, hogy embertársai szolgálatára legyen.
Egyedül Zoller volt az, a mi mindig gyanakvó, kételkedő, most már
tudományokba elmélyedő Zoller Jóskánk, aki már az első órákban kijelentette:

- Ennél nagyobb csirkefogót nem hordott a föld a hátán! Hüledeztünk, még
Guzsik apó is, aki olyan volt, mint a házőrzőkutya, s minden idegen iránt gyanakvó.
- Majd meglátjátok, nekem lesz igazam! - jelentette ki Zoller ismételten, nem
egyszer. - Ha ugyan lesz további közünk ehhez a csirkefogóhoz. De az biztos, hogy hajót
nem fog szerezni. Legfeljebb egy teknőt, amit sónernek adna el nekünk.
Hát így álltunk mi John Silverrel. Hogy miért szólok előbb róla, s csak azután a
Casa Resacasban tett látogatásunkról, annak természetesen megvan az oka. Már most
kell, hogy tudjatok róla! . . . Azt is sejtem, hogy a név egyesek előtt ismerősen cseng a
fülekben. Long John Silver: Hosszú John Silver! Mert ez is az volt, hosszú is, John is,
Silver is: „Ezüst Jancsi", mint gyerekkorunk híres regényének, a „Kincses sziget"-nek
hírhedt alakja! Pontosan így hívták. Akkor én is azt hittem, meg hát Daniló bácsi is, hogy
az ismerős név okozta Zollerben az új ismerősünk iránti gyanakvást, kételkedést.
Mindenesetre elválik, ki tévedett -Zoller-e, vagy kompániánk többsége? Rövidesen
megtudjátok.
De ha már Silvernél tartok, kell, hogy elmondjam azt is: Martinez kocsmáros
cimborája nemcsak a mezítlábas kapitányokkal komázott, hanem egy törzsgárda tagja is
volt egyben. Ez a törzsgárda a „Csudajó" leghátsó asztalánál verte éjfélig a blattot, főleg
pókért játszottak, óriási füsteregetés és harsogó csataordítások közepette. Nyolc-tíz
állásnélküli tengerészből állt a törzsgárda, akadt közöttük norvég, dél-afrikai, sőt
grönlandi dán is. A hangadó különben nem Silver volt, hanem egy nagytestű mesztic,
bizonyos Laguna Grande nevű, jól megtermett figura. A törzsasztal feje láthatólag
Laguna Grande volt, ő vitte a szót, sőt ö lehetett a kompánia „bankárja", mert nemegyszer
láttuk, hogy fizeti egyesek cehjét, vagy pénzt ad valamelyik asztaltársának, és
ugyanakkor nyugtát írat alá hol a grönlandival, hol a norvéggel, hol a dél-afrikaival.
Ebből azt következtettük, hogy Laguna Grande megfelelő tőkével rendelkezik, pedig
igencsak hasonlított a mezítlábas kapitányokhoz. Agyonizzadt inge hetek óta nem
láthatott szappant, a valamikor fehér vászonnadrág pedig hónapok óta. De a legnagyobb
könnyedséggel dobta Martinez elé a pezetákat, centavosokat, ha vesztett a pókerben, és
fizetnie kellett - drága italokban! Igen, fiúk, Laguna Grandénak hívták Silver
kebelbarátját, ami magyarra fordítva körülbelül annyit jelent, mint „Nagy öböl".
Különben ez a név szerepelt a tengerészkönyvében is, mint azt később megtudtuk.
Laguna Grande félvér volt, mesztic vagy mulatt, talán az Amazonas mellől, talán
Panamából, talán a Karibi-tenger valamelyik szigetéről. . . talán. Soha nem tudtuk meg,
honnan is származik, vagyis hol ringott a bölcsője. Ő is panamakalapot hordott, és a
fülében aranykarika fityegett. Ezek az aranykarikák különös, marcona külsőt adtak a
villogó szemű, olajbarna képű dél-amerikai hajósnak. A legmeglepőbb azonban
mégiscsak az, hogy - kijelentésük szerint - hónapok óta nem hajóztak, és mégis bőven
csörgött pénz a bukszájukban.
- Senores - dicsekedett Laguna Grande -, az én bandériám spórolós, mint az atyák
a Madre de Diós kolostorban. Megbecsüljük a pénzt.
Hogy az atyák mint éltek Madre de Diós kolostorában, nem tudom. De azt tudom,
hogy egy-egy kártya-rund után Laguna Grande bandájának néhány tagja ringispilnek
nézte a „Csudajó" helyiségét. Silver azonban három üveg portói után is úgy sétált
közöttünk, mint aki hallomásból ismeri csak ezt a szót: alkohol.
Nos, most már tudjátok, hogy létezett Portó Alegre-i tartózkodásunk alatt egy
John Silver és egy Laguna Grande nevű fickó. Nehogy elfeledkezzetek a két névről: John

Silver és Laguna Grande.
Ezek után nézzetek most végig velem a Rua Verguierón.
Ez Portó Alegre kereskedő, vagy mondjuk így: német negyedének egyik legszebb
utcája. Itt nem ülnek naphosszat az úttest szélén semmittevő naplopók, munkát leső
szerencsétlenek, élelmet kolduló páriák, mint a kikötőváros több utcáján. Akkor Vargas
elnök volt az úr Brazíliában, és - mint azt hallottátok - nem egy esztendő úgy zárult, hogy
az évi kávétermés javát a tengerbe dobták! Santos kávét, campinasi kávét! Arany az is,
mert aranyat ér.
A Rua Verguierón nincs por, nincs eldobott narancshéj, banánhéj, bűzlő és rothadó
káposztaféleség, kifordult belű macska, lepénnyé gázolt kutyatetem. A Rua Verguierón fel
s alá sétálnak a rendőrök, gumibotjuk figyelmeztetően leng a kezükben. Ez az üzletházak
egyik utcája.
Abban az időben egyik pompás .,Packard", „De Soto" „Limousin" autó állt a
másik mellett, hirdetve azt, hogy ebben az utcában a háztulajdonosok sokkal, de sokkal
gazdagabbak, mint máshol a háztulajdonosok. A feliratok transzparensei a „caucciu",
„caffé", „tobacco", „cacao", „zuccero" neveket hirdették. Az épületekből mint különös
muzsika berregett ki az utcára a szüntelenül szóló telefonok csengése. Egy-egy ház előtt
csoportok állnak: jól öltözött, szalma- vagy vászonkalapos kereskedők, ügynökök,
tisztviselők, szállítmányvezetők, hajóstisztek. Mindegyik szájában ott fityeg féloldalasán
az elmaradhatatlan szivar.
És olyan izgatottan beszélnek, hogy egy zsongás tőlük az egész hosszú utca.
Kávé, kaucsuk, dohány, kakaó a témájuk, és természetesen a pénz. A nyitott ablakú
üzletházakból is erről regélnek a hangok: kaucsuk, kávé, dohány ... és pénz, pénz, pénz!
Dollár, millreis, pezeta, franco, bianco, amit kívántok.
Ezen a Rua Verguierón ballagtunk egy napon parancsnokunkkal együtt.
A mi kitűnő Diegónk ezekkel a szavakkal eresztette útnak expedíciónkat:
- Senores, senor Martinez Santa-Clara igen nagy úr Braziliában. Nagykereskedő
a javából. Lehet,
hogy nem is engedik önöket a személye elé. Vele beszélni
megtiszteltetés!
Ezek után még inkább érdekelt az a pénzember, aki egy fregattot akar útnak
indítani, és - vele beszélni megtiszteltetés.
Hárman indultunk útnak a „Brazília császárá"-ból: Daniló bácsi, Szevér és
jómagam. A patron feleségével kivasaltattuk a matrózláda fenekén gyűrődő ünneplő
ruhát, nyakkendőt kötöttünk, és feltettük az ellenzős sapkát, így külsőnk kifogástalan
volt, és - mint azt Zoller megállapította - megnyerő.
- De azért nem irigyellek ebben a pukkasztó melegben - tekintett végig rajtam
régi jó pajtásom.
Daniló bácsi ezúttal, kivételesen, elővette aranystráfos sapkáját is, amit csak a
legritkább esetekben tett meg. Most ritka eset előtt álltunk, a kutya is láthatta rajtunk.
Sottomarina, aki mindnyájunk között a legtöbbet szenvedett a szárazföldi élettől,
és úgy vágyott a tenger után, mint a szomjazó a pohár víz után, meghatódásában vallásos
hangulatba esett. Áldását adta ránk:
- A Tersattói Madonna nevében, járjatok szerencsével!
Pontosan delet kongatott az üzletházak órája, amikor megálltunk a keresett épület
előtt.
Casa Resacas - ezt olvastuk le a homlokzatról.

- Hát ez az - bólintott Daniló bácsi és intett -, akkor be is léphetünk.
A kapu boltíve alatt bálákban állt a kávé, a dohány. Egy teherautó rakodott az
oldalfeljáró lépcsője előtt.
- Első emelet - mondta a portás, anélkül, hogy bármit is szóltunk volna. Keressék senor Campiant. Ö a hajózási ügyek intézője.
Meglepetésünkben el is felejtettük kérdezni, miből sejti jövetelünk célját.
Az első emeleten hatalmas termek sorakoztak, mind tele hangyaszorgalommal
dolgozó, íróasztalokra görnyedő tisztviselőkkel.
Végül egy kisebb szobába léptünk, ahol csak ketten tartózkodtak.
A falakon mindenütt térkép, a térképeken zászlós pozíciójelek, hajók berámázott
fényképei, rajzai.
Az egyik férfi volt senor Campian. Pontosan olyan, mint Brazília legtöbb,
negyven éven túli főtisztviselője. Elhízott, izzadt kezű és arcú, szuszogó, szivarozó,
nagyképű, pattogó, az a bizonyos „ki vagyok én" beképzelt figura.
Daniló bácsi elmondta egy-két szóval jövetelünk célját Senor Campian összehúzta
szemöldökét:
- Hajóztak már önök háromárbocos vitorlás hajón? Erre elmosolyodtunk. Daniló
bácsi ezúttal is megőrizte higgadtságát.
- Ha nem hajóztunk volna, uram, akkor nyilvánvalólag nem lennénk itten.
Turkovich Daniló vagyok Fiúméból, és végtelenül sajnálom, ha nem ismeri a nevemet.
Senor Campian megrázta kövér, bőtokás, kopasz fejét:
- Valóban nem ismerem, kapitány. De nem tesz semmit. Tehát a fregatt ügyében
jöttek?
- Igen, a fregatt ügyében.
Campian odafordult a társához, s súgott valamit a fülébe. Az megvonta a vállát.
Mire Campian megszólalt:
- Főnökömnek mindenesetre jelentem az önök érkezését. Ámbár kizárt dolognak
tartom, hogy ma fogadja önt, kapitány, hiszen ő Brazília egyik legelfoglaltabb embere.
Ezzel Campian sokatmondóan bólintott, és eltávozott a szobából.
Mi pedig hol egymást, hol a szoba falán felfüggesztett képeket nézegettük.
Mindössze néhány perc telt el, és máris nyílt az ajtó. Campian lépett be, arcán határozott
meglepetés, amikor megszólalt:
- Kapitány úr, önt és két társát várja senor Martinez Santa-Clara!
És a nyitott ajtón át a folyosó végére mutatott:
- Ott találják.
Persze, ott még nem találtuk a Casa Resacas nagyhatalmú gazdáját, csak egy
méhkasként nyüzsgő titkárságot. Telefonok berregtek, írógépek kopogtak, nyíltak,
csukódtak az ajtók. Két ifjú titkárnő, meglehetősen izgatottan, kipirulva egy nevet
emlegetett a telefonba:
- Kérem azonnal előkeríteni commendatore Barrabellát!
- A vezér kéri .commendatore Barrabellát!
- Merre van commendatore Barrabella?
- Sürgősen keressük commendatore Barrabellát!
A névre felfigyeltünk. Főleg a „Commendatoré"-ra. Ez olasz rangja bizonyos
kiérdemesült tiszteknek, akik magasabb kitüntetésben részesültek, vagy valódi
commendatorék, parancsnokok voltak. Nem kétséges, hogy miattunk folyt a hajsza a

commendatore után.
Végre a titkárnők felsóhajtottak.
Egy alacsony, cingár, igen komoly képű, amolyan fontoskodó tekintetű emberke
lépett az impozáns méretű titkári szobába. Inkább hittük volna „il professoré"-nak, mint
commendatorénak!
A titkárnők felsóhajtottak, és a cingár emberke nekirontott a zölddel párnázott
ajtónak. Lenyomta a kilincset, és eltűnt az ajtó mögött. De annyit még láttunk, hogy
amikor behúzta az ajtót, mélyen meghajolt. Tehát arra ülhetett valamerre senor Martinez
Santa-Clara.
Különös érzés fogott el ebben a titkári szobában. Tizennyolc évvel ezelőtt már
láttam egy ilyen helyiséget. Én, az egyszerű kis tengerésznövendék, az akkor már végzős
Horváth Ferivel együtt Ossoinack urat, a gazdag fiumei patríciust, nagykereskedőt és
hajóvállalkozót kerestem fel, hogy megköszönjük az általa alapított és részünkről
betöltött alapítványi helyet. Azt szokták mondani, hogy bizonyos mesterségek
„uniformizálnak",
hasonló külsőt és nyilván belsőt is adnak az embernek. A
commendatore, aki eltűnt a zöld ajtó mögött, igen hasonlított Ossoinack úr titkárára, ésmár előre úgy éreztem: Santa-Clara pontosan olyan valaki lesz, mint volt a fiumei
patrícius.
Elképzelhetitek bámész tekintetemet, amikor néhány perc múlva betessékeltek
bennünket a zöld ajtó mögé, és egy óriási méretű szoba legvégén, egy ugyancsak óriási
méretű íróasztal mellől felemelkedett - Ossoinack úr!
Persze, nem ő volt, hanem becses figurájában maga Santa-Clara, pontos mása a
fiumei patríciusnak, akinek személyében először találkoztam össze azzal az istenektől
kegyelt, kevésszámú embertípussal, akit így hívnak: „nagykereskedő és hajóvállalkozó".
Csendesen berregtek a ventillátorok, s valami levegőszívó és pumpáló gép is,
mert ami legjobban meglepett házigazdánk külsején kívül, az az volt, hogy meglepően
hűvös volt a vezér irodájában. Az ablakok bezárva, lefüggönyözve,, és mégis: legalább tíz
fokkal kevesebb, mint odakünn a titkári szobában, így azután nem volt csoda, hogy a
nagyhatalmú úr méltóságteljes pompában feszített íróasztalánál.
Pontosan úgy, mint annakidején Ossoinack: elsőrangúan szabott ruhában,
természetesen nyakkendővel, s nem holmi kihajtós ingben. Különben is, a brazíliai, ha
kihangsúlyozza „úri" voltát, nyakkendőt vesz fel, mint mércéjét ennek a titulusnak. A
villamosok első kocsijára abban, az időben nyakkendő nélkül nem lehetett felszállni! Igy
mi Rióban a-második kocsin utaztunk. És akár csak Ossoinack, Santa-Clara is több,
villogó, gyémántköves gyűrűt hordott az ujjain, és a nyakkendőjében - gyémánttűt.
A káprázat pedig tovább játszott: ugyanúgy, miként a fiumei patrícius irodájában,
itt is egy óriási földgömb volt az íróasztal legfőbb dísze. A főfalon pedig, ahol Ferenc
József császár és király hatalmas festménye függött, itt -II. Pedro néhai császár képe
díszelgett. Igen, a mesterségek bizonyos hasonlóságokat adnak.
De nem mindenben, nem. Mert körben a falaknál, üvegszekrénykékben,
hajómodellek sorakoztak. Azonnal láttuk, hogy hiteles modellek, nem holmi dilettáns
fércmunkák. Több közülük majdnem annyit érhetett, mint egy-egy valóságos -hajó.
Ismertem olyan hajómodellkészítőt, aki két és fél méteres, impozáns modelljét, amit az
amerikai Field-múzeum számára rendeltek tőle, közel két évig építette. Sejthetitek, nem
bagóért adott bele annyi időt és anyagot. A Santa-Clara irodáját díszítő modellek közül
különösen kettő keltett bámulatot már az első ránézésre: egy Nelson-korabeli fregatt és

egy megkapó szépségű karavella.
Őszintén megmondom: nem tudtam, mit bámuljak leginkább, Santa-Clarát
Ossoinackhoz való hasonlósága miatt, vagy a modelleket, esetleg mindent commendatore Barra-bellával együtt. Mert Barrabella is ott állt a földgömbös íróasztal
mellett, és láthatólag - fázott. A tízfokos temperatura-különbség ezt az apró, vékony,
tudósforma emberkét nehéz helyzet elé állította. Dideregve állt főnöke közelében lenge
vászonruhájában.
Bezzeg Santa-Clara nem fázott. Derűsen tekintett ránk és felállt. Szélesvállú, jól
megtermett férfi volt, az a valaki, akit kövérsége miatt nézünk óriásnak. Szépen
gondozott szakállán időnként végigsimított ugyancsak gondozott, kövér kezével. A
hangja rokonszenvesen, mélyen csengett.
- Senores, üdvözlöm önöket - mondta, és ránézett Daniló bácsira. - És örülök,
hogy megismerhetem önt, kapitány.
Daniló bácsi meglepődött.
- Igen, kapitány - folytatta Santa-Clara -,
én ismerem önt. A „Mary
Celeste"-ügyet jól ismerem. Olvastam róla, igaz, Barrabella?
A kis ember bólintott.
- Engem ugyanis nagyon érdekel a tenger, a hajók, a tengerészet. A
legszívesebben csak ezzel foglalkoznék. De atyám hagyatéka kötelez, az üzletház
további felvirágzása
kötelességem, így csak szabad időmben foglalkozhatom a
tengerrel. Ezért is látják itt a hajómodellek kis gyűjteményét, mert a nagyobbik a
palotámban van, és ezért is látják itt commendatore
Barrabellát,
az
olasz
haditengerészet hajdani hadiiskolai tanárát, aki szaktanácsadóm.
Ezzel Santa-Clara mindhármunkkal kezet fogott, majd beszólt egy telefonba:
- Frissítőket kérek, sürgősen. Ha bárki keres, nem vagyok itt!
Hát igen: nekünk is tetszett, hogy Turkovich Daniló nevét az Adria és a Földközitenger térségén kívül a Föld másik féltekéjén is ismerik. És nem kétséges, tetszett az
magának Daniló bácsinak is. A „Mary Celeste"-ügy nagy kaland volt, de azt mégse
gondoltuk volna, hogy egy üzletháztulajdonos tud róla Portó Alegrében.
Santa-Clara süppedős fotelekbe ültetett minket, cigarettával, pipadohánnyal,
frissítővel kínált, és többször elismételte, mennyire örül, hogy megismerheti Daniló
bácsit.
- Kérem, mondják el a ,,Mary Celeste"-eset hiteles történetét - kérte. - És ön,
Barrabella, figyeljen. Bizonyára érdekes adatokat hall majd készülő művéhez, amiben
megírja a különleges hajó kalandokat.
Barrabella tisztelettudóan bólintott:
- Figyelek.
Közben tovább fázott és didergett, s kínos arccal kortyolta a jégbehűtött italokat.
Daniló bácsi mesélt. Szívesen mesélt, hisz ismeritek ezt a szokását. Elmondott
mindent abból a nagy kalandból, ami a mi gyönyörű „Jadran" sónerünkön egészen a
sarkkörön túl űzött bennünket.
Időnként senor Martinez Santa-Clara felkiáltott:
- Madre de Diós, nagyszerű! Jegyezzen, Barrabella, jegyezzen!
Igy telt el néhány óra.. Időnként benézett egy-egy titkárnő, vagy megdöbbent
tekintetű titkár, de még ki se tudta nyitni a száját, a hatalmas úr ráripakodott:
- Mondtam már, hogy nem fogadok senkit! Végül is sor került jövetelünk céljára.

- Igen, igen - nevetett Santa-Clara -, ön nyilván nem azért jött hozzám,
kapitány, hogy elmondja pompás kalandját. Én azonban lecsaptam önre! No, nem
baj. Természetesen a fregatt, erről lenne szó . . .
- Természetesen - bólintott Daniló bácsi. Santa-Clara derűsen hunyorított:
- Vezényelt ön már fregattot? Daniló bácsi elmosolyodott:
- Annyira idős még nem vagyok. De tengerésznövendékkoromban láttam
fregattokat, többet az osztrák-magyar haditengerészet pólai
kikötőjében. Azonfelül
pontosan ismerem a fregattok építését, vitorlarendszerét, kötélzetét, állékonyságát.
Barrabella és Santa-Clara nagy figyelemmel nézett parancsnokunkra.
- Az ön kijelentéseit nem vonom kétségbe, kapitány -bólintott a nagykereskedő.
- Az ön szava garancia, kapitány. De a mi fregattunk jóval régibb annál, amire ön
gondol.
Commendatore Barrabella hideglelősen bólogatott:
- Régibb, régibb.
Santa-Clara az egyik üvegszekrényre mutatott:
- A modelljét ott láthatja, kapitány.
Felálltunk, oda léptünk.
Kecses, jóformájú, gondosan elkészített háromárbocos; tündökölt a csillogó üveg
mögött. Keresztrudas vitorlái kifeszültek, az orrvitorlák szinte duzzadtak a széltől. A
modell nem lehetett több fél méternél, de rajta volt minden, ami fedte ezt a megállapítást:
korabeli hajó. A csigák rendszere, formája, a kötélzet elhelyezése, beosztása, a három
árbocon arányosan elhelyezett terebek (árbocállások, „árbockosarak"), az igen előre
hozott előárboc, és az ezt kiegyensúlyozó, ég felé törő bowsprit (orrsudár), a hátsó
felépítmény tövében elhelyezett kormányállás, a fedélzetek beosztása mind arról
tanúskodott, hogy aki készítette a modellt, az érti a dolgát. A hajótest víz alatti része
fehérre volt festve; a felső rész sárga-feketére. Tehát angol hajó volt, amit a szürke színű
vitorlák is elárultak.
Santa-Clara és Barrabella nagy figyelemmel nézte Daniló bácsit. Ugyan mit
mond majd a modellre?
Parancsnokunk elismerően gusztálgatta a múzeumi dísznek is beillő darabot,
majd így szólt:
- Rendes kis hajó, senores, igen rendes. De nem szabályos fregatt. Hanem
inkább fregatt jellegű nyugatindiai hajó. Ilyen volt Anson hajója, a „Centurion", ilyen
Nelsoni „Boreas"-a, de még inkább azok, amelyek egyesítették magukban a hadi és a
kereskedelmi jelleget. Ezt bizonyítja egyetlen ágyúsora is. A fregatt, a későbbi fregatt,
amire én gondoltam, kimondottan hadijellegű hajó, mint azt nyilván önök is tudják.
Itt Daniló bácsi elhallgatott. Mi ketten Szevérrel érthető büszkeséggel néztünk rá.
- Carramba - bólintott elismerően a nagykereskedő -„ ez már igen, Turkovich
kapitány! Látom, tisztában van a hajók jellegével és típusával. Carramba!
Az olasz haditengerészet néhai hadiiskolai tanára sietett gazdáját követni:
- Carramba !
És még hozzá tette: ,,y excelente", ami annyit jelent: kitűnő. Nem hiába tanár volt
Barrabella, úgy érezte, hogy Daniló bácsi vizsgázott előtte.
- Nagyon jó, kapitány - folytatta Santa-Clara -, valóban, ez a modell nem
szabályos fregatt. És így nem szabályos fregatt az én büszkeségem, ennek a modellnek
valóságos mása; az én „La Reina dél Pacifico" nevű hajóm. De mi fregattnak hívjuk,

mert mégiscsak közel áll hozzá. Különben mind a modellt, mind az elkészült nagy
hajót és az itteni modellek javát commendatore Barrabella tervezte. ő ugyanis
nemcsak tengerészeti tanácsadóm, de hajómúzeumom igazgatója is egyben, valamint
tervezőm is. És barátom.
A kis ember most valósággal elpirult. Mélyen meghajolt a főnöki bizalom ilyen
megnyilvánulására.
- Grazié, senor, grazié.
Santa-Clara újból helyet mutatott az asztalkánál.
- Ezek után, Don Daniló, úgy érzem, bővebben kell szólanom - kezdte. - De
mielőtt rátérnék a részletekre, valakit mégis mindjárt megkérdezek. És ez ennyi:
Turkovich kapitány, vállalkozna ön arra, hogy egy ilyen régi rendszerű és formájú hajót
elvezényel megadott kikötőből kijelölt kikötőbe?
A cigaretták és a híres, pompás brazíliai szivarok füstkarikáit felragadták a
ventillátorok. Néhány percig csak ezeknek a légtemperáló masináknak a búgása
hallatszott. Daniló bácsi, mint sorsdöntő helyzetekben mindig, mindent mérlegre tett.
Tekintete többször a modellre tévedt. Végül megszólalt:
- Természetesen vállalkozom.
Barrabella felsóhajtott, mint aki végre álmai megvalósulásához érkezett el.
Santa-Clara is elismerően bólogatott.
- Helyes, kapitány, helyes.
- Természetesen - folytatta Daniló bácsi - csakis abban az esetben, ha tüzetesen
megismerhetem a hajót, és így az indulás idejét a kijelölt kikötőbe - én szabom
meg!
Barrabella arca elkomorodott. Santa-Clara megrázta fejét.
- Sajnos, kapitány, az időnk kötött. Mint felhívásunkban olvashatta, az „Óceán
királynője" hajót a Horn-fok megkerülésével kell Oaklandbe elvezényelnie. Pontosan
mához öt hónapra kell Oaklandbe érkeznie, vagyis április negyedikén. Megfelelő
feltételek mellett.
- Megfelelő feltételek mellett - visszhangozta a kis emberke.
- Szabad tudnom a feltételeket?
- Természetesen, kapitány. Mielőtt rátérek, előbb közölnöm kell, hogy az általam
kiszemelt, régi kapitányok közül, akik részben cégem alkalmazottai, részben szállítóim,
többet megkérdeztem, hogy vállalnák-e az oaklandi utat, a legteljesebb felelősség és
körültekintés mellett. Nem vállalták.
Daniló bácsi csendesen elmosolyodott:
- Én vállalom. Igen rövid időt leszámítva, csak vitorlásokon jártam. A
felelősség szót azonban a „leggondosabb körültekintésre" változtatnám, mert előállhat
olyan helyzet, hogy képtelenség megbirkózni a váratlan eseménnyel. Inkább az időt
találom túl rövidnek, hiszen a Horn-fok megkerüléséről
van szó,
valamint
személyzetem begyakorlásáról. Bár személyzetem törzsgárdája kitűnő.
Santa-Clara megrázta fejét:
- Sajnos, ezen változtatni nem tudok. Szerződés köt és siettet. Hallják tehát,
miről van szó.
És ezzel belefogott a feladat ismertetésébe, de előbb rágyújtott egy óriási szivarra,
és lehajtott egy pohár jeges italt.
- Az „Óceán királynője" az én megvalósult álmom. Gyermekkorom
óta

gyűjtöm a régi vitorlás hajók modelljeit.
Több száz modellem van házam múzeumában, majd látni fogják. A gyűjtemény
attól kezdve virágzott fel, amikor a jó sors elém hozta senor Barrabellát, akinek
segítségével komoly munkát végeztünk. A legkomolyabb teljesítményünk maga a nagy
„Óceán királynője", ami jelenleg a Pelotasi révben horgonyoz. Valahogy híre ment a ma
már ismeretlen hajótípus elkészülésének, mert néhány héttel ezelőtt felkeresett az egyik
hollywoodi filmgyár megbízottja és közölte: igen busás összeg ellenében kibérelnék a
hajót. Természetesen filmfelvételhez kell az „Óceán királynője", méghozzá a „Kincses
sziget" megfilmesítéséhez.
Itt kis szünetet tartott Santa-Clara, majd így folytatta: - Kereskedő vagyok, tehát
szívesen hozom össze a szórakozást a hasznossal. Miért is ne keressen nekem a rengeteg
pénzbe került hajó? Sőt, miért ne szerezze meg személy szerint nekem, valamint
Barrabellának, a hajó építőjének és üzletházamnak a legnagyobb reklámot? Miért ne?
Ezért úgy döntöttünk, hogy nem vontattatjuk fel a Panama csatornán keresztül a SanFranciscó-i öbölbe, mint valami dereglyét, hanem komoly feladatot adunk annak
bebizonyítására, hogy a ma tengerésze számára is használható eszköz a régi típusú hajó.
Ezért a feltételek között a következő kívánságok szerepelnek: kikötés a Julián-öbölben,
ahol valaha Magellán is, Drake is oly drámai heteket élt át; megkerülése a Horn-foknak,
és kikötés a Juan Fernandez szigeten, ahol tudvalevőleg az a Selkirk matróz szenvedett
hajótörést, akiről Defoe Robinsont mintázta; végül felkeresése Pitcairn szigetnek, ahol a
lázadó „Bounty" fregatt legénységének leszármazói máig is élnek. Innen azután
egyenesen viheti már a hajót, kapitány, Caklandnek. Igy fest nagy vonalakban az útirány.
További kikötés: hajózás a legegyszerűbb eszközökkel, amit igazában úgy értenék:
hajózás a hajó korának megfelelő eszközökkel! Barrabella bólogatott :
- Természetesen.
Daniló bácsi elgondolkozva nézett Santa-Clarára:
- Úgy érti, senor, hogy se szextáns, se rádiófelszerelés, se korszerű kompasz ne
legyen a hajón? Esetleg korszerű tengeri térképek sem?
- Igen, így értem. Daniló bácsi elmosolyodott:
- Ez, a rádióadó és vevő kivételével, teljesen lehetetlen. Ezúttal Barrabella
közbeszólt:
- Lehetetlen? Ugyan miért?
- Senores, a dolog igen egyszerű - mondta lassan parancsnokunk -, nincs a
világnak az a tengerészeti hivatala, amelyik megszegné a nemzetközi egyezményeket,
s az előírt navigációs felszerelés nélkül engedné el kikötőjéből a kifutásra kész hajót.
S ez áll, bármennyire régi mintájú, az „Óceán királynőjé"-re is. Ismétlem: legfeljebb a
rádiófelszerelést lehet „lespórolni". De a többit nem.
Santa-Clara némileg elborult tekintettel hümmögött:
- Értem, értem. És ön ilyenre nem gondolt, Barrabella? A régi hajók fantasztaépítője ezúttal újból elpirult, és
szégyenkezve, dideregve motyogta:
- Nem, senor, nem. Egy régi hajó ...
- Carramba! - vágott közbe Santa-Clara. - Sajnálom. De nem baj. Mindenesetre
rádiót nem visznek magukkal. És még szabad érdeklődnöm: végül is hogy áll a
legénység dolgában, kapitány? Mert a szerződésben az is benne lesz, az előírt fizetések
legjobb kategóriája mellett, hogy a személyzet előteremtése teljesen önre hárul.

Daniló bácsi nagyot szippantott a cigarettából, ami nála sokszor gondolkodási
szünetet jelentett. Majd bólintott:
- A személyzet nem jelent gondot. Említettem már, a törzsgárdámért máris
helytállók. Velem
vannak, régi
kipróbált emberek. Az első tiszt és az egyik
kormányos itt ül ön előtt. A legénység többi részét, vagyis a matrózokat és az
árbocmestereket majd megtaláljuk esetleg itt Portó Aleg-rében. Talán kéthetes kiképzés
elég lesz, ha olyanok akadnak, akik már szolgáltak barkókon, návékon.
- Akkor tehát kapitány, számíthatok az ön közreműködésére! - jelentette ki
Santa-Clara.
Daniló bácsi megrázta a fejét.
- Felelőtlenség lenne, ha azt mondanám máris, hogy igen. Előbb szeretném látni a
hajót. Mert a modell mégiscsak modell.
Barrabella felszisszent:
- A hajóért kezeskedem! Santa-Clara azonban helyeselt:
- Igaza van, kapitány.
Mikor
mennének
át
Pelotasba, Barrabella?
Természetesen majd senor Campian gondoskodik motorcsónakról. Mikor?
Barrabella ránézett parancsnokunkra:
- Holnap reggel?
- Helyes, holnap reggel.
Santa-Clara megjegyezte:
- Sajnos, én nem lehetek jelen, mert fontos üzleti tárgyalásom van. De
commendatore Barrabella teljes jogú képviselőm. Amennyiben úgy érzi, kapitány, és
ennek nagyon örülnék, hogy az „Óceán királynőjé"-t elvezényli Oaklandbe, úgy
keressen fel, hogy megkössük a szerződést. Igen örültem, hogy láthattam önt, a „Mary
Celeste"-kaland hősét. És önöket is, senores.
Ez az utóbbi mondat nekünk szólt. Hej, ha láthatta volna a mi tengerészotthonbeli
derék Diegónk, és természetesen a többiek is, Horváth Ferivel és Sottomarinával az élen,
milyen grandezzával búcsúzott tőlünk a nagytekintélyű brazíliai uraság. Még a titkárok
és titkárnők hada is elbámult, sőt a titkári szobában tartózkodó Campian is, hogy a
hatalmas úr a folyosó küszöbéig kísérte becses személyünket, és ott igazi spanyol
meghajlással búcsúzott tőlünk.
- Senores, me encante mucho.
Ennél többet nem kívánhattunk. Úgy néztünk Daniló bácsira, mint a győztes
hadvezérre néznek katonái. Hiába, mégiscsak valaki ő tenger birodalmában! És mi a
tanítványai vagyunk. Barátaim, döntő, hogy szeressük és tiszteljük azt, aki nálunk többet
tud, és többre vitte! Elmondhatom, hogy mi valóban szerettük Daniló bácsit... és
tiszteltük, de nagyon ám!
Képzelhetitek, volt miről beszámolni a „Brazília császárá"-ban. Még Zoller is
félretette a térképeket, Sottomarináék a kártyákat. Diegó is ott volt, hüledezett:
- Hogy önök senor Santa-Clara elé kerültek! És órákig beszélt önökkel!
Megfoghatatlan, senores!
Mindent töviről hegyire elmondtunk, Campiantól egészen a grandezzáig.
A „fiúk" egyik ámulatból a másikba estek.
- A'zanyád - lelkesedett Zoller -,
pompás
útvonalon megyünk. A
Csendes-óceánon! Juan Fernandez ... Pitcairn!...
- Valódi nyugat-indiai hajón! - nyögte elámuíva Sottomarina. - Corpo di bacco!

- Ha konyha is van rajta, akkor megyek, különben nem! - nevetett Guzsik apó.
Szevér ránézett Horváth Ferire:
- Feri, nem gondoltad még meg? A „Jilland" helyett -nyugat-indiai fregatt!
Feri megrázta fejét:
- A „Jilland"-ra szól a szerződésem.
Daniló bácsi azonban, aki máskülönben a lelkesedők sorába tartozik, ezúttal
nyugalomra intette a kompániát:
- Várjunk csak, várjunk. Előbb nézzük meg a hajót. Ebben maradtunk. Előbb
nézzük meg a hajót, mert hát mégiscsak ez a döntő. Elvégre nem mindennapos valami
felvitorlázni és tengerre vinni egy olyan vitorlást, amely már százötven éve kiment a
„divatból". Nem mindennapi eset. Hogy Barrabella fantaszta volt, azt már az első
pillanatban láttuk. És ugyan mi lehetett Santa-Clara? Rajongó, vagy hideg teoretikus, aki
úgy érzi, hogy a nagy gazdagság elviseléséhez kell egy „vesszőparipa" is, amiből még
hasznot is tud kovácsolni, mint most majd esetleg az „Óceán királynője" útjából? Vagy
esetleg ő sem más Barrabellánál, és bolondos lelkületű valaki, aki így akar feltűnést
kelteni? Mindezekre azonban nem tudtunk feleletet adni.
- Egy azonban biztos - jelentette ki Daniló bácsi, amikor együtt ültünk a
vacsoránál -, a szemlére mindnyájan elmegyünk. Ferit is visszük, akár tetszik, akár
nem. Több szem, többet lát.
Igy azután a találkozásra megbeszélt helyen a már ott várakozó Barrabella
meglepődve látta felvonulásunkat. A kis ember alig ért Sottomarina legalsó bordájáig.
- Sottomarina ... Sottomarina ... - ismételgette elmerengve óriásunk nevét. Hopp, megvan! Nem ön az a híres tengerészbirkózó, aki Polától Brindisiig egy
időben minden ellenfelét legyőzte?
Ó, ha láttátok volna ezt a derék, melegszívű, öregségében is szörnyű izmokkal
rendelkező és az izmokon tetovált sárkányokkal ékes férfiút! Ha láttátok volna! A morc, a
zord, a kemény Sottomarina egyszerre lágyszavú gyerek lett. Sok ezer mérföldre a
valamikori híres birkózások tetthelyétől, akad egy vakarék kinézésű kis mitugrász, aki
emlékezik az ő haditetteire!
- Uram, én vagyok - dadogta ellágyulva.
- Ön vágta földhöz Garibaldi Pallatinát? - hüledezett a kis ember.
- Én, senor.
- Kérem, szorítsa meg a kezemet - lelkesedett a kis ember. - Csak arra kérem,
kíméletesen. Hogyne hallottam volna az ön nevét, senor Sottomarina. Nálunk, az olasz
haditengerészetben ismert volt, akár Garibaldi Pallatináé.
- Kétszer fektettem kétvállra
szerénykedett az öreg Sotto. - Egyszer
Polában, egyszer Anconában.
Ha azt hiszitek, hogy Alegréből Pelotasba az út, át a Laguna de los Patoson,
unalmas Volt a magunkfajta tengeri medvék számára, akkor tévedtek. A távoli hegyeket
eleget láttuk már, a lapos, néhol pálmákkal szegélyezett partok sem lelkesítettek, sem a
Laguna iszapos vize a rajta úszó ütött-kopott halászbárkákkal, vagy az Alegrébe tartó
teherhajókkal. Ennél láttunk már szebb tájat is, nem tagadom.
De ezen az úton olyan urak voltunk, mint eddig sohasem. Láttam én már eddig
egy-két jóképű motorjachtot, sejthetitek. Eltátottam a számat, amikor az amsterdami
kikötőben az orrom előtt dübörgött el Bernát herceg motorjachtja. Jártam Sir Ch. Monro
gibraltari kormányzógenerális ..Gibraltár" nevű hajóján, sőt felvittek egyszer Lipton, a

híres teakirály motoros jacht jár a is. De mindezek szerény bárkák voltak senor Martinez
Santa-Clara „Plútó" ja mellett!
Amikor Barrabella a Portó Alegre-i révhivatal mellől elindult velünk, és egy
hófehér hajócsoda felé irányozta lépteit, azt hittük, majd valahol mögötte vagy az oldala
mellett találjuk a Santa-Clarától említett „motorcsónakot". Pillanatokon belül kiderült,
hogy a motorcsónak nem más, mint ez a hófehér, aranyozással ékes, kétfedélzetes tengeri
jacht! A „Plútó". Ugyanis Barrabella a hajófeljáró felé tartott és ott intett:
- Senores, parancsoljanak.
Ugyanakkor a feljáró fedélzeti részénél hófehér egyenruhában megjelent egy tiszt,
szakállasán, méltóságteljesen, akárha a brazil flotta vezénylő tengernagya lett volna.
Holott a „Plútó" kapitánya volt, s nem tengernagy.
Még szerencse, hogy úgy ahogy kiöltözködtünk. Nyilván hallottátok már, vagy ha
jártatok tengeri kikötőkben, akkor láttátok, hogy a vitorlás tengerészek nem tartoznak a
legelegánsabb férfiak közé. Ezt a szabályt mi is betartottuk. De tekintettel arra, hogy
kapitányunk társaságában megyünk valahová, hozzá még hajónézésre, igyekeztünk
kicsípni magunkat. Egyedül a kövér Piccolo Piede ballagott közöttünk megszokott csíkos
trikójában, és feltűrt ingujjakkal, kiskabát nélkül - Sottomarina. Mi többiek, Daniló
bácsival, elfogadhatóan festettünk. Sajnos, Horváth Feri még nem volt velünk, ő csak
Pelotas kikötőjében csatlakozott hozzánk, s így nem emelhette fehér egyenruhájával
bevonulásunk fényét. Bevonulásunk ezért előnytelen volt, és felette szerény külsejű a
jachthoz és a fedélzeten szaladgálókhoz képest.
- Dominico kapitány - mutatta be a tengernagyot Barrabella. - Turkovich kapitány
és emberei. Fiúméból.
Dominico barátságosan lekezelt velünk, de némileg úgy, mint annak idején a
földbirtokos barátja a cséplésnél felsorakozott parasztokkal.
- Üdvözlöm önöket, senores - mondta a kapitány, és ránézett Barrabellára. Indulhatunk?
Barrabella, el is felejtettem említeni, még talán Dominicónál is tengernagyibb
volt. Fehér egyenruháján nemcsak az aranygombok csillogtak, de a széles vállpántról
négy széles aranysáv és éktelenül nagy aranyhorgonyok szikráztak az éles napfényben.
- Igen, indulhatunk - mondta ki nagy komolyan az olasz hadiiskola volt tanára.
Majd Daniló bácsihoz fordult:
- Parancsoljanak talán a társalgóba.
És pár perc múlva megismétlődött az, ami Santa-Clara hivatal szobájában. Ezúttal
Barrabella szólt rá egy pincérforma emberre:
- Frissítőket kérek, de sürgősen.
A „Plútó" megindult. Alig-alig remegett meg a hajótest, s alig lehetett érezni
valami mozgást. Csak azt láttuk, hogy az ablakon túl távolodik a rakpart, a kikötői
épületek, a píreknél rakodó hajók, a hosszúkarú elevátorok, daruk, emelők.
- Tiszteletreméltó gazdám úgy rendelkezett - mondta Barrabella, az egyik
bőrfotelben hátra dőlve -, hogy Turkovich kapitány iránti megbecsülésből a
„Plútó" vigyen minket Pelotasba.
Nem lehet letagadni, valóban megbecsülés volt Santa-Clara intézkedése.
Pompás hajó a „Plútó". Fedélzeteit, folyosóit mindenfelé piros kókuszszőnyegek
borították. A kabinok, a társalgó, az étterem, a navigációs helyiségek falát mahagóni
fedte. A helyiségek padozatára perzsaszőnyegeket helyeztek. A társalgó főfalát hatalmas

gobelin díszítette. Magellán karavellái vitorláztak a gobelinen a Tűzföld havas hegyeinek
tövében. Kristálycsillárok szikráztak a nap betörő fényében, és ugyancsak drága
kristályvázákban délszaki virágok illatoztak. Szebbnél szebb fotelek, székek, hever ők
kínálták a kényelmet és hirdették Santa-Clara gazdagságát. Maga a hajó karcsú volt,
felemelkedő orra és fara arról árulkodott, hogy a motorjacht megállja a helyét a nyílt
óceánon is.
- Jártunk már ezen a hajón a Karibi- tenger szigetei között - büszkélkedett
Barrabella. - Sőt, az elmúlt évben Szent Ilonára is elmentünk, hogy tiszteletre méltó
gazdám meglássa azt a helyet, ahol Napóleon élt. Különben ez
a hajó is az én
tervezésem.
Növekvő tisztelettel néztünk a kis emberre. Mert a „Plútó", hajósszemmel nézve
is, pompás hajó volt. Aki tervezte -értette a dolgát.
Úgy viselkedtünk ezen a luxus-csodán, mint a gyerekek. Hol az egyik, hol a
másik teremben ültünk le, hogy élvezzük a kényelmet, amiben elmúlt életünkben nem
sok részünk volt. Kiültünk az alsó fedélzet nádszékeibe, majd felvágtattunk a felső
fedélzetre, és onnan tekintettünk szét a szörnyű nagy Laguna piszkos vizén. Lemásztunk
a gépházba, odaálltunk Dominico kapitány mellé a hídon, betolakodtunk a
kormányfülkébe, és még a konyha se maradt előttünk ismeretlen. Villanytűzhelyén
valami finomságot rotyogtatott a szakács. Képzeljétek, a mi részünkre készült ez a
finomság. Azokban az órákban a milliomosok életét éltük a ,, Plútó" fedélzetén. Egyedül
Daniló bácsi ült rendületlenül, nyugodtan, higgadtan szíva a cigarettát a társalgóban.
Barrabellával kettesben a régi adriai időket elevenítették fel, és szakmai vitát folytattak a
korszerű hajóépítésről.
- Ha milliomos leszek, ilyen hajót építtetek - jelentette ki Sottomarina. - Az
ilyesmi igen megfelelne nekem.
Szevér jóízűen nevetett:
- És egy fél év múlva túladnál rajta! Vagy még előbb.
Vennél inkább egy trabaccolót, és bort szállítanál rajta Sansego és Sebenico
között!
Egyik óra a másikat követte, észre se vettük. A „Plútó" halkan duruzsoló
motorjaival 28 tengeri mérföldes átlaggal száguldott célja felé. Úgy porzott körülötte a
víz, és vágta fel a hullámokat az orrnál, akárha romboló lett volna. Mondom, csodahajó
volt.
És amikor javában falatoztuk a derék brazil szakács különlegességeit, feltűntek
Pelotas házai, a raktárak, kikötőépületek, mólók. Pelotastól balra Rio Grande épületei
fénylettek a tűző napban, a túlsó oldalon pedig már látszottak a kis kikötővároska, San
Jósé da Norte gyárkéményei.
Amarra pedig keletnek messze nyílt víz látszott: a Laguna kijárója mögött az
Atlanti-óceán.
A tenger, a szabad tenger, ahová annyira vágytunk már?
A „Plútó" felvonta jelzőzászlóit, és a Pelotasi rév felé tartott.
- Senores - jelentette ki ünnepélyesen Barrabella - néhány perc és meglátják
az „Óceán királynőjé"-t!
A mólón összeszaladt vagy száz lézengő, amikor a hófehér jacht a kőfalhoz
simult.
- Zenekar nincsen? - nézett körül Zoller. - Micsoda disznóság, zenekar nélkül

fogadni ilyen díszes társaságot !
- Hidd el, ha tudnák, hogy nyilvánvalólag mi vagyunk azok, akik egy régi
fregattot elvisznek innen Oaklandbe, összeszaladna a fél város - jelentette ki Szevér. Brazíliában minden szenzáció, - fiesta, ünnep!
Kikötöttünk.
- Néhány perc - ismételte izgatottan különös új barátunk. - És meglátják ...
Nemcsak a hangja, de a szájaszéle is remegett mint amikor rázta a hideg SantaClara irodájában.
- Az a hajó életem fénypontja - fordult a kis ember Daniló bácsihoz. Megérti, kapitány, ha egy kicsit izgatott vagyok. Szeretném ugyanis, ha megnyerné az ön
tetszését. Nagyon szeretném.
Végigmentünk a kikötőmólón, bekanyarodtunk a tárházak mellett, átvágtunk
valami térfélén, és máris egy vaskapu előtt álltunk. Nincs a világnak az a tengerésze, aki
behunyt szemmel ne tudná megmondani, mi van az ilyen vaskapu mögött.
Hajógyár.
Ebben az esetben a Pelotasi „Egyesült Hajóművek" előtt álltunk.
De nemcsak mi, hanem Horváth Feri is, aki a szomszéd Grandéból, ahol a
„Jilland" dokkolt, jött át, és várt reánk. Volt mit mesélni a „Plutó"-ról.. ámbár erre igen
rövid idő jutott, mert alig léptettünk el néhány szerelőcsarnok mellett, az egyik
medencénél feltűnt az „Óceán királynője".
Ismeritek azt az érzést, amikor meglátunk olyasvalamit, amire már réges-régen
vágyunk? Bizonyára ismeritek, mert ha nem, akkor nem vagytok fiúk, nem lesztek igazi
férfiak. Ilyen élmény lehet a vágyott kerékpár látása, a karácsonyi kirakatok
megtekintése, az első vitorlással való találkozás a Balatonon, vagy az otthonunk asztalára
tett ajándék, amire régen vágytunk. És természetesen még sokféle élménye a meglátás, a
találkozás örömének. Ilyenkor gyorsabban ver a szív, és kell is hogy gyorsabban verjen.
Az én szívem gyorsabban vert.
Bevalljam, miért? Bevallom. Mióta az eszemet tudom, vitorlás hajókkal
matattam. Kezdetben játékvitorlásokkal, később valódiakkal. Ilyen a természetem, nem
tehetek róla. Fabrikáltam én nem egy játékvitorlást, hogy a libaúsztató vizén
nekiengedjem a végtelennek, és a legkedvesebb szórakozásaim közé tartozott, ha
lerajzolhattam Kolumbus, Magellán, Nelson hajóit. Vagy Robinson hajóját, amivel
hajótörést szenvedett. Később pedig soha nem mulasztottam el, hogy végigélvezzem a
különböző tengerészeti múzeumok modellgyűjteményét. (Ma is, vén fejjel, legnagyobb
örömöm, ha titokban eljátszhatok íróasztalom díszével, a Kolumbus-hajóval.) Mert a
hajó, az igazi hajó, mégiscsak az volt, a magelláni, a kolumbusi, a nelsoni! Remélem,
ebben egyetértünk?
Nos, ilyen körülmények között, sejthetitek, nemegyszer felsóhajtottam: bár száz
éve, bár kétszáz, háromszáz éve éltem volna!
És mindörökre letettem arról, hogy valaha is fedélzetére léphetek egy ilyen régi
hajónak, arról nem is beszélve, hogy hajózzam rajta!
Hol vannak ma már ilyen hajók? Egy a portsmouthi kikötőben. Nelson
„Victory"-ja, de hát az inkább múzeum,, mint hajó. Több azután sehol.
Igy csak álmaimban elevenedett meg egy-egy régi hajó. De tudjátok, milyen az
álom! Sokkal többször találkozunk ott önmagunkkal, amint lepottyanunk egy háztetőről,
semmint régi hajókkal. Ez már az élet igazságtalanságai közé tartozik.

Nos, szó, ami szó - én már abban az időben, amikor Brazíliába is elvetődtem,
régen letettem arról a vágyamról, hogy valaha is összetalálkozom egy régi hajóval.
És most itt lebegett előttünk, alig néhány száz méterre egy régi hajó.
Az „Óceán királynője" - az ezerhétszázas évekből.
Úgy hatott ez a látvány, mint valami káprázat, pedig tudtuk, hogy a
„megelevenedett" modellel találkozunk majd. De az elképzelés és a valóság között nagy
volt a különbség - a valóság javára!
Egy kicsit olyasmi élt bennünk, hogy valami becsületes szorgalommal, dibdáb
módra összeállított hajót látunk, amolyan korabeli „filmhajót", ami természetesen úszik,
vitorlái is használhatók, csak hát a szakember szemében .- mégis műkedvelő munka.
Az elképzelés azonban már az első pillanatban összeomlott.
Az „Óceán királynője" igazi hajó volt, korszerű, hűségesen megmintázottja
annak, amilyenen a hétszázas évek derekán Cook kapitány, Anson admirális,
Bellingshausen járta a tengereket, és amilyenen az angol tőzsérek elszállították a nyugatindiai szigetek kincseit az óhazába.
- Ah! - nyikkant Daniló bácsi, és megkövültén megállt. És megálltunk mi is.
Néztük az öblöt, és az öbölben a hajót. A gyár piszkos, olajfoltos vizén, a
kikötődokk mellett néhány rozsdás vagy míniummal frissen kent hajó éktelenkedett. De a
középen, a hátsó dokkfalnál, teljes oldalfelületét felénk mutatva lebegett a kikötővíz lassú
mozgását követve ez a gyönyörű hajó.
- Corpo di bacco! - lihegte szájtátva Sottomarina.
- A'zanyád! - ez természetesen Zoller volt. Szevér és Feri összenézett. Ez igen.
Guzsik apó csak ennyit mondott:
- Van konyha rajta?
A kis Barrabella élvezte a látványt. Nyugtalansága pillanatok alatt elmúlt. Lám
csak ezek a fiumeiek (vagyis inkább zenggiek) máris meglátták, mit ér Santa-Clara
„bolondériája". Persze, tudom, akadnak néhányan közületek, akik kétségbevonják, hogy
néhány száz méteres távolságból, egyszerű rápillantásra is lehessen ítélni, megállapítani.
De ezeknek csak azt mondom: tévednek, mert lehet. Van egy különös érzék, ami összefűz
a látott tárggyal vagy témával, és ez az érzék nem szokott tévedni. A lovas ember már
távolról rámutat a legtöbbet érő paripára, de így tesz a pilóta, az autóvezető, a vetéseket
messziről szemlélő gazda, a vadász a vizslára, az építész az épületre, szinte
csalhatatlanul. Jegyezzétek meg jól: a príma értékű tárgyak vagy élőlények küllemükben
is magukon hordják értékelésüket. És mivel ilyen príma értékű tárgy volt az „Óceán
királynője", hogyne hirdette volna már távolról is pompás adottságait.
- De, senores, talán jönnének a hajóra - mosolygott immár fölényesen Barrabella,
és meglengette a karját a hajó irányába. - Az őrségnek tudnia kell, hogy jövünk.
A magas taton látszott is egy emberi alak. Az is meglengette karját, visszaintett.
- Két emberem tartózkodik éjjel-nappal a hajón - mondta menetközben a kis
ember, aki most már óriásra nőtt a szemünkben. Ők gondozzák a kötélzetet, tartják
tisztán a fedélzetet és a helyiségeket. És nem engednek senkit a hajóra, mert
elképzelhetik: volna látogató bőven. De az én engedélyem nélkül senki nem léphet a
fregatt fedélzetére.
Most már felajzva, felizgatva törtettünk át a medence szélén felhalmozott
különböző hajógyári káoszon, rozsdás horgonyok tömegén, drótköteleken,
vasalkatrészeken, sója-állványokon át a rozsdásodó, elhasznált, eldobott, használhatatlan,

soha innen el nem vitt hajómaradványokon.
Végül előttünk volt az „Óceán királynője".
Egy megelevenedett múlt, múltbeli valóság. Szinte csak az kívánkozott a
látványhoz, hogy a fedélzeten megjelenjék egy két korabeli egyenruhás tiszt, amolyan
Cook kapitányhoz hasonlító figura, térdnél csatos nadrágban, kék színű és csipkével
szegett kabátban, háromszögletű kalappal a fején, vékony spádéval az oldalán.
Hiányoztak a gyapjúnadrágos, csíkozott flanellinget viselő, fejkendős, vagy bojtossapkát
viselő matrózok és hajómesterek. De hiányzott az őrséget előhívó master-síp trillája is.
Azaz hogy csak néhány percig hiányzott.
Mert ahogy a medence hajó felőli szélén megint megtorpantunk, hogy
bámulatunknak újból kifejezést adjunk, egyszerre csak előbukkant a főárboc előtti
fedélzeti részen Cook kapitány két matróza. Vastag szövésű gyapjúnadrágban,
flanellingBen, fejkendővel. Az egyik belefújt a kis ezüstsípba, mert hát az is volt nála. A
büszke kis trillák azt hirdették, hogy kapitány közeledik a hajóhoz.
- Ahoj, „La Reina"! - rikkantotta szabályszerűen az apró commendatore.
- Ahoj, capitano! - hangzott a hajóról.
Hogy mindez gyerekes vagy színpadszerű lehetett? Felfogás dolga. Számunkra
nem az volt. A hajós ember a szabályok és a hagyományok tisztelője. Hajózni rendszer,
rend és igen erős fegyelem nélkül nem lehet. A régi módszerek szertartása, mint például a
hadihajókon még ma is felhangzó síptrillák, ha admirális vagy kapitány érkezik, a régirégi fregattok korát idézik. És az ilyesminek szívből örül a hajósember.
Mi is örültünk, hogy a megelevenedett múlt ilyen „regényesen" mutatkozott be.
- Ahoj, „La Reina"! - kiáltotta jókedvűen Sottomarina. - Corpo di bacco, micsoda
hajó!
És most úgy érzem, hogy a nagyobb érthetőség kedvéért illő ideiktatni az „Óceán
királynőjét", vagyis a modellfénykép pontos mását. A modell csakis a lényeget tárja fel.
ami igen döntő az ismerkedés esetében. Mert nyilvánvalónak tartom, ahogyan én a fenti
pillanatig, úgy ti még egyáltalában nem jártatok ilyesféle hajón. Sajnos, hogy így van . .
vagy legalábbis remélem, hogy néhányan közületek így sóhajtanak fel. De nézzétek csak
meg jól a modell képét.
Maga a hajótest négy részre tagozódik. Az előhajót, amit a világon mindenütt
„fore-castle"-nak, elővárnak neveznek (a mi hajósaink, hiszen tudjátok, „fokszlinak"
hívják) az igen egyszerűen díszített hajóorr előzi meg. A hajóorr külön téma a régi
hajókon. Az „Óceán királynőjé"-ét, mintegy folytatásaként az orrtőkének, mindössze egy
szerény fafaragás díszíti, olyasféle, mint a hegedű feje, és mint amilyen nálunk manapság
is a szegedi „bőgőhajók" orrdísze. Ez az egyszerűség ízlésre és a feltűnés kerülésére
vallott, mint azt ott helyben Daniló bácsi megállapította. A XVII. és a XVIII. század
hajóin nemcsak fából, de bronzból készültek
A bucksprit alatti orrdíszek: emberi figurák, tengernagyok, királyok, szentek,
vagy maga Thetis, a tenger istennője és Neptun, a tengerek fejedelme, esetleg vágtató
paripák, állatalakok, oroszlánok és elefántfejek! Képzeljétek: oroszlán, amint az óceánok
habjait túrja! Hát ez bizony túlzás volt, és így érthető Daniló bácsi megállapítása, amikor
elismerően bólintott az „Óceán királynője" egyszerű orrdíszére. Holott a név csábított: a
pazarló múlt, a. díszítésre törő hivalkodás bizonyára valami szirénalakot helyezett volna a
fregatt elejére.
Az előhajó emelvényes része alatt - még nem láttuk - feltételeztük, hogy ott van,

akárcsak most, a matrózszállás. Ami már az első pillanatban igen szokatlanul hatott, az az
előárboc elhelyezése volt. A mai vitorlás hajók építői inkább hátra helyezik az árbocokat,
és a fordulékonyság miatt a főárboc központi szerepére fektetik a súlyt. A „nyugat-indiai"
hajó fordulékonyságát és haladási erejét láthatólag a két nagy árboc biztosítja,
ugyanakkor az előrészt kiegyenlíti az orrsudár vitorlázata és a hátsó kisárboc (az
úgynevezett „mizzen") pányvás vitorlája.
A fore-castle mögött sík fedélzeti tér következik, az a lőfedélzet. Itt adódik a
legtöbb hely a mozgásra, csáklyázások és harcok esetén itt folyt a legtöbb vér, s itt
tartották a kapitányok az „unatkozó" legénység számára végkimerülésig a gyakorlatokat.
Egyben a főfedélzet alatt van a raktár is, a fedélzetről nyíló csapóajtóval. A főfedélzet és
a mögötte levő félfedélzet határán helyezték el a főárbocot. A félfedélzet a hajóperem
széléig ér, és a szerepe igen döntő: innen irányítódik a hajó. Ez a kormányállás tehát. A
kormányos előtt különös, szenespitlire emlékeztető dézsában lebeg az iránytű, az akkor
már szélrózsával összekombinált tájoló. A parancsnok, vagyis a vezénylőtiszt helye egy
„emelettel" magasabban, a hajó negyedik részében, a tatfedélzeten keresendő. Innen
tekinthető át legjobban a hajó, a közeli és a távoli térség. Az a mellvéd, ami elhatárolja
egymástól a félfedélzetet és a tatfedélzetet, igazában a parancsnoki híd őse. Ezek a
mellvédek, ha léteznének és szóra bírhatok lennének, sokat tudnának beszélni a hajózás
lovagkoráról. Kalandokról, új tájak felfedezéséről, a hajósélet kicsi és nagy eseményeiről.
Innen hangzottak el a vezényszavak, ide figyeltek hátrasandítva a kormányosok, és ide
néztek fel vagy le a tengerészaltisztek, parancsra várva. És ide tekintettek, hej, de sokszor
is, a lovagkor nem éppen lovagi parancsnokai felé a tengerészek, amikor a reggeli
napiparancskor elhangzottak az ítéletek: korbácsolás, bilincsre verés a hajóűrben,
kivégzés! De hát erről majd valamivel később, fiúk.
Ha jól megnézitek a modellt, oldalán deszkalappal fedett ablakokat láthattok.
Innen kandikáltak ki az ágyúk. A nyugat-indiai kereskedelmi hajó is vitt magával
(amennyire a tér és a terhelés engedte) löveget, hattól tizenkét darabig.
Kisebb mozsarak voltak, nem annyira azért, hogy hadiegységekkel vegyék fel a
küzdelmet, hanem főleg az igen elszaporodott kalózok ellen. Az ágyúnyílásokon tetszés
szerinti helyen dughatták ki a füstokádó kis szörnyetegek bronzcsöveit a tűzmesterek.
Az „Óceán királynője" tatját ugyanolyan szerényen képezte ki commendatore
Barrabella, mint a hajóorrt. Pedig itt is nagy volt ám a „flanc" abban az időben. A hajók
többsége valóságos festményeket, szobordíszműveket, reliefeket cipelt magával a taton,
hirdetve urának, gazdájának vagy parancsnokának jó módját, vagyoni helyzetét! Ezt a
tatrészt, amit mi manapság „tükörnek" hívunk, akkor „taffrail"-nek mondták. A „tafersel"
- festményt jelentő holland szóból származott el az európai hajózásban az angol „taffrail",
ami kétségtelenül fedte a tényt: festmény. Ma már tudjuk, kétségtelenül oktalan valami is
volt ez a taffrail, de akkor a hajódekoráció tökélyének, az előkelőség, a csinosság és a
gazdagság legfőbb hirdetőjének vélték. Szerencsére az új világra feltámadt „Óceán
királynője" a hajófaron nem hirdette gazdagságát, helyette ott mindössze egy tengeri
kígyó tekergett steuerbordtól backbordig.
De most nézzük csak a árbocokat. Három árboc esetén már akkor is a középső
árboc volt a főárboc. Ez a legmagasabb, mint ahogy az mostanában is a háromárbocosok
rendjében. Természetesen nem véletlen és nem szeszély az ilyesmi, hanem komoly oka
van. Ha megnézitek a kellően kimeredő orrsudárt és az eléggé előre helyezett előárbocot,
akkor éreznetek kell, hogy ez a megoldás nem más, mint valójában a hajótest

meghosszabbítása. Ha pedig így meghosszabbítódott a hajótest, akkor növelni lehetett a
vitorlafelületet, és ezzel a hajó sebességét is! Igy lett a nyugatindiai hajó gyorsabb előző
őseinél, és vált fregattá, gyorshajóvá, sőt, a száz év múlva megszülető newbredfordi
csodahajó, a minden tengerész eszményét jelentő klipper nagyapjává! Ma már ez a
megoldás igen szokatlan, a vitorlák központosítása pontosan a hajótest közepén van,
rövidebb lett az orrsudár, és hátrább került az előárboc, mert a korszerű vitorlás
hajóépítés igen magas árbocokkal, ezzel együtt sokkal több keresztvitorlával és a
hosszarányhoz viszonyítva keskenyebb hajótestekkel (vagyis: gyorsabban sikló
hajótestekkel) dolgozik.
Mert bizony, mint azt a modellünk igen jól elárulja, az előárbocon és a főárbocon
mindössze két nagyobb és egy kisebb keresztvitorla, a hátsó árbocon (mizzen) egy
nagyobb pányvásvitorla és egy igen kicsi keresztvitorla található, ha indulásra lenne
felszerelve a hajó. Igy azonban csak a vitorlarudak láthatók, ami teljesen elég ahhoz,
hogy magatok előtt lássátok azt a gyönyörűséget, amit mi láttunk ott, azon a délutánon a
hajógyár medencéjében. Az máris döntő, hogy tudjátok: a mai hajóvezénylő magas
árbocokkal, a keresztrudakon igen sok esetben hat-nyolc vitorlával és ennek megfelelő
dőlési terheléssel irányítja a hajót célja felé. A régi nyugat-indiai kapitány alacsony
árbocú, de hosszan szétterülő vitorlázattal dolgozott. Ez a különbség látszólag nem sok,
de a valóságban igen sokat jelent: más módszerű manővereket, szélbe vagy széllel
haladást, sőt más jellegű hullámtaktikát is követelt. Ezért is nem talált Martinez SantaClara egyhamar olyan parancsnokot és személyzetet, akikre rábízhatta ezt a valóban
kincset érő hajót.
- Don Daniló - szólt most már a mi apró Barrabellánk a baráti, bizalmas
megszólítás hangján parancsnokunkhoz -, kérem, kövessenek a fedélzetre.
A hajópallót kidobták, és mi ott álltunk megilletődve a nyugat-indiai hajó
fedélzetén. Állítom nektek: az első percek áhítatában eltűnt minden, ami nem a messze
múltat hirdette! A hajógyár, a piszkos víz, a rozsdás és míniumos zűrzavar, a távolabbról
hangzó döngések, kopácsolások, a hegesztők sistergése,, a villany fűrészek sercegése eltűnt minden.
Két szabályosan korabeli férfiúra mutatott Barrabella.
- A hajó őrei.
Mondom, szabályosan korabeli férfiak voltak: flanelling-ben, gyapjúnadrágban,
pomponos (bojtos) frígiai sapkában, hozzá még szakállasan is!
Mintha a múltból kerültek volna elénk. Ilyen figurák szolgáltak Robinson hajóján,
ilyenek Anson alatt a kalózüldözések idején, és ilyenek a kalózok között, Flynt, a
legendás Henry Morgan, meg hát számtalan nyugat-indiai kalózvezér hajóján.
Komorságuk, szótlanságuk illett a pillanat hangulatához. Mind a kettő zömök,
alacsony ember volt, úgy a negyven felé járhattak. Az egyik különösen feltűnt sűrű,
bozontos szemöldökével, sebforradásos arcával, örök-mosolytalan nézésével. Gabbiának
hívták, Giulio Gabbiának. Olasz volt, meghitt embere a commendatorénak. Egy hallgatag
olasz! Ilyen is ritkán adódik az ég alatt. Nehezen barátkozott, a mi kövér Piedénkkel lett
idővel barátságban. A másik brazil volt, Santjagonak hívták, többnyire a hajóorrban
gubbasztott, de idővel ő is a barátaink közé tartozott.
Commendatore Barrabella kedélyesen hunyorított parancsnokunkra :
- Igen örülnék, Don Daniló, ha úgy nézné végig a hajót, mint aki máris érzi, hogy
ön lesz itt a parancsnok.

Daniló bácsi elmosolyodott:
- Ha megengedi, erről egy kicsit későbben nyilatkozom. De amit látok, az máris
felülmúlja elképzeléseimet!
Bizony így volt, fiúk!
Az ,,Óceán királynője" príma hajó volt, meg kell adni. Erős, kitűnő építésű,
korszerű. Nem holmi díszlet, kasírozott filmhajó, hanem valóságos hajó.
- Természetesen azért áll már a vízvonalon, mert a terhelés teljes
- jelentette ki Barrabella. - Úgy építettük bele a ballasztot, hogy az állandóan a
legkívánatosabb merülésben tartsa fregattunkat. -De kérem, Don Daniló, nézzen be ebbe
a helyiségbe.
Nemcsak Daniló bácsi, mi is benéztünk.
Gabbia kinyitott egy ajtót. Mögötte a parancsnok „lakosztálya" volt látható.
Valóban így: lakosztály. Kéthelyiséges kabin, előtérrel. Apró ablakain nemcsak oldalt, de
hátra is ki lehetett látni.
- Teljesen berendezve várja a kapitányt - kuncogott Barrabella. - Ez pedig a
térképszoba, a navigációs fülke.
Szevér, Horváth Feri sem tudta megállni, hogy időnként fel ne kiáltson
elragadtatásában.
De ezúttal Zoller volt soron, a térképbolond.
- A'zanyád! - lihegte Zoller pestiesen, amikor kezdte kihúzgálni a fiókokat.
- Hiszen itt korabeli térképek is vannak!
- Vannak hát - büszkélkedett a commendatore -, korabeli hajón korabeli térképek!
Igy illő, ha nem csalódom.
Hiszen éppen ez volt a meglepő: a korabeliség. A navigációs fülkében ott függött
a „jakobstaaf", a polcon két homokóra is díszelgett, sőt a hétszázas évek dátumát viselte
egy kézi iránytűdoboz és benne az iránytű!
- A kormány előtti tájoló is régi, ha lesz szíves megnézni, Don Daniló dicsekedett Barrabella. - Természetesen azért
elhelyezünk majd egy Thomson-féle
tájolót, egyrészt a hatóságok miatt, másrészt magam is beláttam beszélgetésünk óta,
hogy okosabb korszerű felszereléssel ellátni a hajót, hiszen óriási értéket képvisel.
Daniló bácsi bólintott:
- Korszerű felszerelés nélkül nem indulnék el. Most, hogy látom a hajót, még
inkább érzem: a sport kedvéért oktalanság lenne olyasmit művelni, ami később bajt
okozhat.
- De rádió, az nem lehet! - heveskedett Barrabella.
- Rádió nem - bólintott Daniló bácsi. - És még valami ...
Barrabella figyelmesen nézett. Mi is. Daniló bácsi a tisztes távolban álló két új
cimborára nézett.
- Kérem - szólt igen komolyan -, én nem vagyok filmszínész. Az embereim se
azok. Tengerészek vagyunk, voltunk és leszünk. Talán sejti, kedves kapitány társam,
mire gondolok?
Barrabella, halvány mosollyal a szája szögletében, bólintott:
- Sejtem, kapitány. A ruha. Daniló bácsi bólintott:
- Igen, a ruha. Nem szeretném, ha akár ön, akár Don Martinez félreértene. De
én ilyen maskarát nem vennék fel és a társaim se. Ezt önöknek meg kell érteni.
Ismétlem: nem vagyunk filmszínészek.

Hosszú, kínos csönd támadt.
- Pedig a feltételek között ez is szerepel. Ugyanis szeretnénk, ha teljesen
stílusosan indulna útjára az „Óceán királynője". Don Martinez így kívánja.
Daniló bácsi megrázta fejét:
- Sajnálom, de akkor máris mehetünk... A kis ember arcán
megdöbbenés
látszott.
- Ez lehetetlen, Don Daniló, ez képtelenség! Önhöz kimondottan ragaszkodik
Santa-Clara és én is. De kérem!
Sottomarina megvakarta üstökét, közbeszólt:
- Márpedig, amit az én gazdám mond, az úgy van.
Ott álltunk a főfedélzeten. Felettünk az árbocok magasodtak. Az erős, masszív
árbocderék fölött pompás terebeket (árbocállásokat, „árbockosarakat") helyezett el a
tervező. Nagyszerű szórakozás lehet majd onnan szétnézni a vizek hátán. Az erős,
lenolajjal impregnált és kátrányozott kötelek (a wantenek, spannerek, backstagok),
amiket nálunk „patrácokra", „csarnakokra" magyarítottak, úgy feszültek, mint a húr. A
csigák és a bikák ragyogtak a gondos kezeléstől. A főárboc sudarán sárkányos zászló
lengett. Santa-Clara „egyéni" zászlója lehetett, vagy netán klubzászló. Egy kicsit
összeszorult a szívem: talán nem lesz semmi eredménye jövetelünknek? Beleszeretve a
hajóba, hajlandó lettem volna kijelenteni: felveszem én azt a maskarát, csak az „Óceán
királynője" kormányát forgathassam! És mintha a többiek arcán is ilyesfélét láttam volna.
Kivéve Zoliért, aki egyre a térképfülke kincsei között gubbasztott, és nem is jött utánunk.
Meg hát Horváth Ferit, aki tépelődve meredt maga elé, mint aki küzd; ugyan mit is
tegyen? A „Jilland"-e, vagy az „Óceán királynője"?
- Sajnálom - ismételte Daniló bácsi -, de ebben az esetben ...
Barrabella bólintott:
- Értem. Megértem önt, Don Daniló. És ha elintézném, hogy mégse kell? .. .
Daniló bácsi lassan, tagolva mondta:
- Akkor, kedves commendatore, felcsapunk fregatthajósnak! Igy van, barátaim?
És ránk nézett. Mi pedig jóízűen, felszabadultan kacagtunk, így hát.
- Mert úgy érzem - folytatta Barrabella -, mégse múlhat egy ilyen külsőségen
Turkovich Daniló kapitány közreműködése. Don Martinez kifejezett kívánsága, hogy
nyerjem meg önt a fregatt parancsnokságára. Márpedig úgy vélem, ha csak ezen múlik az
ön aláírása a szerződésről, akkor azt is elintézzük. Don Daniló, azonban még mindig van
valami, amit szeretnék tisztázni.
Daniló bácsi gyanakodva tekintett az emberkére.
- Nos?
- Bár a megállapodás úgy szól, hogy ön teljes legénységgel tartozik átvenni a
hajót, két embert azért mi adunk. Gabbia és Santjago végig jelen volt az építkezés
alatt. Pompásan ismerik tehát a hajót. Azonfelül jó tengerészek. Kezeskedem értük.
Gabbia is, Santjago is az oldalvéd-palánk szélén gubbasztott, és szótlanul szívták
pipájukat. Daniló bácsi újfent végignézett rajtuk. Komor fickók, az ilyenek általában
hasznos tagjai a vitorlás legénységének. Megfogják a munka vastagját.
Daniló bácsi bólintott:
- Semmi kifogásom ellenük, ha ön jótáll a használhatóságukért.
Barrabella kedélyesen felnevetett:
- Tehát akkor holnap délután aláírja, kapitány, a szerződést?

- Ha a társaim is úgy akarják - jelentette ki parancsnokunk.
Hát hogyne akartuk volna!
Az „Óceán királynője" meghódított bennünket. Valósággal rabul ejtett. Fedélzetén
máris két évszázadot tettünk a múltba. És máris a lovagkor hőseinek éreztük magunkat.
- Akarjuk! - harsogott közismert tülkölő modorában Sottomarina. - Követeljük,
hogy erre a hajóra szerződjünk! Corpo di bacco!

HARMADIK FEJEZET
„Széljárta" és „Szélcsendes" szigetek - Szenzáció/ a „Csudajó"-ban - Silver rendelkezésünkre áll és leszerződik - Orkán és
ütközet - Ünnepi pillanat - Fel a keresztfádra! - Horváth Feri jelentkezik - Hány tengerész kell a vitorlásra? - A ,,régi szép idők" Barrabella hajóra száll - Bömbölő negyvenesek fújnak a Horn-fok körül

A „Brazília császára" tengerészotthon első emeletén volt a szállásunk. Takaros kis
szobák sorakoztak itt egymás mellett. Kétágyas és négyágyas szobák. Diego és kéttagú
személyzete igen nagy rendet tartott. Meglátszott mindenen, hogy Diego valamikor
tengerész volt. A rend és a fegyelem embere, ami itt Brazíliában igen-igen nagy szó.
A szobáknak megfelelően kettesével és négyesével helyeztek el minket, egyedül
Daniló bácsi kapott külön szobát. Természetesen az én társam Zoller volt, akivel annak
idején a fiumei tengerészakadémián is szobatársak voltunk.
Azon a reggelen, amikor elmondhattuk, hogy egy régirégi hajóval takaros útnak
nézünk elébe, éppen Zoller előadását hallgattam végig. Kora reggel volt, alig indult meg
az utcákon a közismerten zsivajos brazíliai élet, de a behajtott zsalukon áttűző nap már
azt hirdette, hogy délelőttre Portó Alegre az ördögök gyehennájává válik.
Én a pipámat szívtam, s pompásan éreztem magamat a ruganyos ágyban, Zoller
pedig térképek kötegével körülvéve éppen nagy felfedezést tett:
- Hopp, megvan! Hát nézd csak, Andrea, nézd! Megcsíptem a kérdést!
Ime, figyeld. Ez itten az Antillák szigetcsoportja a Karibi-tengeren. A dél-észak
irányban vonuló csoport általában Szélcsendes szigetek néven szerepel a „civil"
térképészek mappáján, de leginkább a magyar térképeken. A nyugat-kelet irányban
elnyúló szigetsort többnyire Széljárta szigeteknek nevezik. Vagyis „Leeward
Insels"-nek és „Luvward Insels"-nek. A mi Cholnoky professzorunk közismert atlasza
még inkább gazdagítja a zűrzavart: figyeld csak, itt pontosan fordítva sorakoznak a
nevek - ő a dél-északi szigeteket „széljárta", a kelet-nyugatiakat „szélcsendes" névvel
illeti! Hát nem muris ez? A'zanyád!
Zoller hamiskásan pislogott át a szomszéd ágyból:
- Hogy Cholnoky professzor térképe téved, meg még jó néhány külföldi atlasz,
az is bizonyítja, hogy hibás az egész „széljárta" és „szélcsendes" értelmezés. Talán
Puerto Ricón, Barbudán, Guadeloupén. Antiquán nem fúj soha a szél? Ott örökös
szélcsönd lenne? Ott, ahol évente többször a hurrikán viszi táncba a hajókat?
Ördögöt! A tengerészek már századokkal ezelőtt pontosan meghatározták a szigetek
szélirányba való fekvésének jellegét. Csak éppen a szárazföldi patkányok tekerték ki és
teremtették meg a szépen hangzó, igazi hajós keresztségben megszületett nevek
nyakatekert értelmezését. Minden vitorlázó tudja, mit jelent az-„líbe esni". Semmi esetre
sem azt, hogy a vitorlás „szélcsendbe" került, hanem azt, hogy a hajó „szélmentes"
oldala felé kanyarodtunk le, a lee-oldal felé, lecsúsztunk tehát az eredeti szélirányból,

és így inkább megközelítjük a távozó szél irányát, mint a szél felőli, tehát a luv-oldal
irányát. Kolumbustól kezdve a hajósok, akik ezeken a tájakon jártak, igen jól
megfigyelték, hogy az atlanti-passzát iránya kelet-nyugati. Ezzel a széllel és
tengeráramlattal hajóztak be a szigetek közé, és így érthető, hogy helyüket
tengerészkifejezéssel határozták meg, azaz nevezték el a szigetcsoportokat.
Zoller tudálékosan rábökött az előtte heverő térképekre, atlaszokra, és én egyre
inkább bámultam barátomat, hogy mi lett belőle. Valóságos tudós - Zellerből! Hát nem
bolond a világ?
- Ez eddig rendben is volna - folytatta rendületlenül a cimborám -, ha a derék
térképészek figyelembe vennék azt, hogy a szigetcsoportokat tengerészek keresztelték el
-méghozzá tengerész-szakkifejezésekkel! De nem veszik figyelembe. Ezért tanulják
a srácok hibásan a tengerész-szigetek nevét. Ráadásul nem is két csoport van, tehát
nemcsak „szélcsendes" és ...széljárta" szigetek, hanem három. Érted, három, és nem
úgy, ahogy például a Cholnoky-atlasz jelöli. Pontosan így fest az igazság - a
tengerésztérképek szerint, amikben nincs okunk kételkedni. Puerto Ricótól
Guadeloupéig elhúzódó szigetsor a „Leeward Insels", vagyis a Szélmentes (és nem
szélcsendes) szigetek, mert ezeknek a szigeteknek a Karibi-tenger felé eső része mentes
a passzát szél járásától. A következő csoport Dominicával kezdődik és Grenadáig tart,
ez a „Windward Insels", a Széljárta szigetek, ami pontosabban így hangzana: Széloldali
szigetek, Végül a harmadik csoport: Arubától Los Testigosig húzódik, az a Szélalatti
szigetek sora, amit az olasz térképek „Isola Sotto-vente", a német tengerész-térképek
„ín unter dér Winde" néven hívnak.
- Zoller, ha Anton úr ezt hallja az égből, megdörzsöli a tenyerét! - lelkesedtem.
Zeller itt nagy lélegzetet vett; szeméből lángolt a büszkeség :
- Elhatároztam, hogy az ilyen hibás értelmezéseket kikutatom, és megküldöm
a térképszerkesztőknek. Különben tudod-e,
hogy a világon két
„szélalatti" és
„szélfelőli" sziget van? A Csendes-óceán Társaság-szigeteinek északkeleti csoportját is
„Leeward Insels"-nek nevezik. Hát nem érdekes? Ha rajtam állna, átkeresztelném, mert
csak zavarra ad alkalmat. ..
Ezzel Zoller összeszedte a kirakott térképkötegeket és köteteket, köztük a
sérelmezett Cholnoky-atlaszt is, és arra készült, hogy kimászik az ágyból. De előbb
jófajta lapátnak beillő kezeivel megvakarta a hátát, ami nem tudom, mennyire illő a
térképtudomány rajongói között. Mindenesetre vakarta, és így szólt:
- A fregatton minden szabad időmet a térképkutatásnak szentelem!
Már válaszolni akartam, hogy magam is helyeslem ezt az elhatározását, amikor
kinyílt az ajtó, és Piede kövér feje jelent meg a nyílásban.
- Sorakozó! Ezt üzeni a capo! Siessetek!
A „capo", a „fej", vagyis Daniló bácsi parancsa szentség volt előttünk mindig,
szárazon-vízen egyaránt, így egyszeriben abbamaradt a térképészet tudománya, és
helyette, amilyen gyorsan csak tudtunk (márpedig a tengerész tud!), fel-kapkodtuk az
alsóruhát, úgy tettünk, mintha mosakodnánk, inget, nadrágot húztunk, és máris Daniló
bácsi szobájában termettünk.
- Presente!
Ugyan mit akarhat az öreg? - tekintettünk parancsnokunkra, aki Diegóval súgottbúgott az ablaknál.
Mondom, reggel volt még, és olyan fülledt meleg, hogy jó volt arra gondolni:

előbb, mint utóbb, de rövidesen a szabad tengeren leszünk.
Ott volt már Sottomarina, Szevér, Guzsik apó, Piede, érthető kíváncsisággal az
arcukon.
Daniló bácsi hozzánk fordult:
- Barátaim - kezdte mosolyogva -, honnan, kitől, de híre kelt, hogy az „Óceán
királynője" velünk fut ki a tengerre. Nézzétek!...
Diegó ekkor elénk terítette az egyik ismert brazíliai újságot. A hatalmas
terjedelmű újság közepén ezt olvastuk:
MARTINEZ SANTA-CLARA FREGATTJA ELINDUL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA

Ismeretes, hogy Martinez Santa-Clara Porto Alegre-i nagykereskedő és hajótulajdonos, aki
ismert tengerész-szakember, és egyben hajómodell-gyüjtö, elkészíttette egy régi nyugat-indiai fregatt
pontos mását. A háromszázötven tonnás fregattot filmfelvételek céljára kibérelte a Warner-Bross gyár,
de eddig nem sikerült a hajót az államokbeli Oaklandbe eljuttatni, mert a hajóúttal kapcsolatban Don
Martineznek különböző kikötései vannak, azonfelül pedig Don Martinez ragaszkodik ahhoz, hogy a
hajót csakis az általa kiválasztott, híres és ismert, nagy vitorlásrutinnal rendelkező kapitány és
legénység irányithatja. Martinez Santa-Clara most megegyezett Daniló Turkovich kapitánnyal, a
„Mary Celeste-eset hősével, a nagyhírű tengerésszel, hogy átveszi az „Óceán királynője"
parancsnokságát, és az általa nevelt legénységgel elviszi a hajót a Pelotasi révből, a Horn-fok
megkerülésével, a San Francisco melletti Oaklandbe.

Ez volt a cikkben. Összenéztünk. Ez már valami: a sajtó is eseménynek tartja,
hogy velünk indul el a fregatt! Hiába, nagy kutya ez a Daniló bácsi, és mi az ő fényében
sütkérezünk !
- Corpo di bacco ... - kezdte Sottomarina. De a parancsnok közbeszólt:
- Barátaim, ha nem tudnátok, úgy most közlöm veletek.-egy órán
belül
indulás! Én nem vagyok híve semmiféle reklámnak, csinnadrattának, meg a hasonló
hókuszpókuszoknak. Tengerész vagyok veletek együtt. Diegó barátunktól hallom,
hogy - bár még kora reggel van - több újság ide telefonált, mert velem akarnak beszélni,
és mindnyájunkat lefényképezni. Beszéljenek Don Martinezzel vagy Barrabella úrral, de
velem ne! Tekintettel arra, hogy a szerződés aláírása után azonnal át kell venni a
hajót, és a szerződést, nem kétséges, a délelőtt folyamán aláírom, meg hát a
legénységünket ki kell egészíteni - a „Brazília császárá"-t elhagyjuk. Sajnálom, kedves
Diegó barátom, de így kell cselekedni. Igen jól éreztük itt magunkat, de ...
- ... éppen ideje, hogy felhúzzuk a horgonyt! - nevetett Szevér.
Daniló bácsi bólintott:
- Pontosan így van, barátaim, ideje. Megköszönjük Diegó sok előzékenységét, és
kérjük a számlát.
A valóban derék és szolgálatkész Diegó mélyen meghajolt parancsnokunk felé:
- De olyan kapitány is ritkán száll meg az otthonban, mint ön, Don Daniló. És
olyan tengerészek is ritkán, mint önök, senores.
Ezzel Diegó mindnyájunkkal lekezelt, és sietve elrohant, hogy elkészítse a
számlát.
- Máris megyünk a fregattra? - érdeklődött Guzsik apó Daniló bácsi megrázta
fejét:
- Nem. Előbb a „Csudajó"-ba megyünk. Ott bevártok, míg Santa-Clarától
visszajövök. Egyben Silverrel is beszélni akarok. Hátha segítségünkre tud lenni,
hogy kiegészítsük a létszámot.

Zoller rosszallólag nézett főnökünkre:
- Én nem bíznék meg Silverben, kapitány úr, nem én. Ennyit mondott Zoller
Jóska, és nem többet. Daniló bácsi csak legyintett. Szevér megveregette kételkedő
cimboránk vállát:
- Ha átveszed szegény Suttoránk örökét, úgy nincs ellene kifogásunk. De akkor
jósold meg azt is, megfelelő-e a mai nap arra, hogy elinduljunk új vállalkozásunkra?
Jóízűen felnevettünk. Zoller megvonta a vállát:
- Miattam tréfálkozhattok, ahogy akartok. Nem mondtam semmit, csak azt, hogy
gyanús nekem az a Silver.
- Derék fickó - döntött Sottomarina -, aki úgy tud inni, mint ő, az csak derék
fickó lehet!
Ebben maradtunk.
De azért már itt elárulom: hiszek a megérzésekben. Az ördög tudja, mi
macerálódott akkor Zollerben! De hát nem erről akarok most beszélni.
Hanem arról, hogy rövid óra múltával búcsút mondtunk a „Brazília császára"
tengerészotthonnak, a derék patronnak, Diegónak, a poros és napfényes Rua Minguel
Cauto de Tiradentesnek, a brazíliai lovasságnak, amelyet azóta se láttam, és bizonyára
nem is fogok többé látni. Mindez ma már csak emlék. De igen jó, hogy vannak ilyen
emlékek.
Képzelhetitek, felkapta egy-két ember a fejét a „Csudajó" asztalainál, amikor a
kopott kíkötőszéli kocsma előtt megállt a tengerészotthon nem kevésbé kopott
teherautója, amit Diegó barátunk bocsátott szolgálatkészen a rendelkezésünkre. Rajta
voltak az összes tengerészládák, baggok, tarisznyák, Daniló bácsi bőröndjei. Itt kell
megemlíteni, hogy a bőröndök java nem kötegre való ruhaneműt rejtett, hanem
parancsnokunk „szellemi" felszerelését: a „Jadran"-ról megmentett hajózási könyveket,
térképeket, de a műszereket is, mint például a szeksztánsokat, a kézi bussolát, a két
kronométert, szélmérőt, loggot, barométert, a csöves légsúlymérőt, körzőket és a
térképszámításokhoz szükséges párhuzamos vonalzókat, sőt egy teljes code-zászló
készletet is.
- Az új hajón is ezeket akarom használni - jelentette ki még Fiúméban Daniló
bácsi -, megszoktam mind, kivétel nélkül.
Nem is gondoltuk, hogy a „Csudajó"-ban máris „szenzáció" vagyunk.
Martinez úgy loholt ki az épületből, amikor meglátta, kik érkeztek a zörgő,
dűledező masinán, olyan sugárzó arccal toppant elénk, mintha megütöttük volna a riói
lottó főnyereményét. Az pedig nagy összeg ám: harmincezer brazil dollár.
- Kapitány úr, gratulálok! Olvastuk a hírt, hogy önt bízta meg SantaClara az „Óceán királynője" parancsnokságával.
A mezítlábas kapitányok éljeneztek. Silver bandája olyan ricsajt csapott, hogy a
környék gyerekei mind összefutottak: verekedés készül a „Csudajó"-ban!
Daniló bácsira úgy néztek ezek a kocsmatöltelékek, mintha győztes hadvezér
lenne.
- Santa-Clara kegyébe nehéz beférkőzni! - mondták a kapitányok. - SantaClara rettentő nagy úr! Santa-Clarának annyi a pénze, hogy a világ bármelyik részéről
hozathat a hajóira kapitányt és legénységet! Santa-Clara nagy ember!
Szóval elismerésben és ünneplésben volt részünk. Mindenki akart legalább egy
„rund" italt fizetni, vagy legalábbis részt venni a rundban.

De Daniló bácsi ügyesen és okosan elhárította a könnyen nekiinduló vadulást.
- Majd legközelebb, uraim,-majd legközelebb. Most erre nem érünk rá,
bármennyire is megható az önök előzékenysége. Mindenekelőtt Silver úrral kellene
beszélnünk.
Silver úr természetesen készséggel állt rendelkezésünkre; Félrevonultunk a
legtávolabbi asztalhoz, letelepedtünk.
Közöttünk trónolt a hosszú John Silver, előzékenyen, derűsen mosolyogva, mint
aki tudja, hogy nincsen nála a földgolyón kedvesebb és befolyásosabb ember. Mert lám
csak: ez a Don Daniló is, akiről azt írja az újság, hogy „nagyhírű tengerész", még ez is
hozzá fordul, így azután egy kicsit úgy ült közöttünk, mint aki azt hirdeti a bennünket
figyelők felé: látjátok, ki vagyok én?! ...
- Parancsoljon, captain - mosolygott Silver -, mindenben rendelkezésére állok.
Csak forduljon, captain, Silverhez és Silver mindent megold!
Érdekes, ott, azokban a percekben kezdtem idegenkedni tőle. Holott soha nem
volt még olyan bűbájos, előzékeny, kedves, jópofa, mint akkor. Úgy gondolom, pontosan
ez váltotta ki belőlem az egyre növekvő antipátiát, vagy esetleg Zoller arca. Zoller
ugyanis komor képpel, igen lenézően meredt a handabandázó, magát kellető Silverre.
Mondom: nem tudom már, mi volt az, ami előidézte mindezt, de egyszerre csak éreztem:
ez a fickó minden idők legnagyobb gazemberei, szélhámosai közé tartozik. Pedig állítom,
olyan megnyerő volt, mint egy jószívű apa saját lánya esküvőjén. De talán mégis Zoller
volt az, aki belém csöpögtette a kételkedést, az ellenérzéseket. Igen, igen, nyilván ő volt
az, hiszen az együtt töltött sok esztendő, a közös élmények és emlékek tömege, meg hát
az, hogy egyidősek voltunk, s azonos hazából származtunk, testvéri közelségbe hozott
minket.
Igy azután Silver örökös mosolya mögött gyanakodva figyeltem valami mást.
De hogy mit, azt még akkor nem tudtam.
- Parancsoljon, captain ...
Daniló bácsi biccentett:
- Helyes, ha nem is parancsolok, de kérdezek. Mondja, Mr. Silver, hajózott ön
nagyobbfajta vitorlásokon?
Silver felnevetett:
- Legutóbb az „Inca" bootsmanja voltam! Hallott, captain, az „Incá"-ról?
Daniló bácsi bólintott. Hallott. Egyike a legnagyobb öt-árbocos barkóknak, chilei
német társaság hajója.
- Azon voltam bootsman - folytatta Silver. - De miért érdekli, captain?
Ekkor Daniló bácsi előadta, hogy több okból. Először is azért, mert megbízható,
kipróbált vitorlamestert keres, továbbá több fedélzeti matrózt és egy vitorlamesterhelyettest is.
Silver most nem mosolygott. Nagy figyelemmel nézett parancsnokunk szemébe.
Egyre nagyobb figyelemmel hallgatta kapitányunk szavait. Szája szögletében, mint azt
jóval később Zollerral megállapítottuk, ravasz ráncocskák jelentek meg.
- Összesen hány ember kell, captain? - kérdezte Silver.
Daniló bácsi elővette noteszét, belelapozott.
- Mi heten vagyunk - dünnyögte -, ha Horváth is jönne, nyolcan. Két embert
kapunk a commendatorétól... a hajó háromárbocos, háromszázötven tonnás ... az út
viszonylag nem nagy, nem kell a Földet körülhajózni...

Kis szünetet tartott. Figyelemmel néztünk rá.
- Egy vitorlamester és a helyettese, az kettő - mondta most hangosan
parancsnokunk -, és nyolc matróz, az tíz ember. Ennyi kellene.
Most Daniló bácsi nézett figyelmesen Silverre:
- Nos?
Az előzékenység mintaképe látható jóleső mosollyal bólintott:
- Captain, ami engem illet, máris kijelenthetem: szívesen megyek önnel.
Pedig higgye el, igen jól érzem magam a szárazon. Van egy kis megspórolt pénzem, futja
még bőven egy ideig. De azért a tenger hív, hogy az ördögbe! Hozzá még önnel és az
„Óceán királynőjé"-n ! Embereket is szerzek. Jönnének egy olyan hajóra csőstül, de
hát kiválogatjuk őket. Csakis príma pasasokat keresek, a legjobb referenciákkal.
Sejtheti, hogy így lesz, captain!
Most már megint a régi Silver volt. Mosolygós, derűs, szolgálatkész. A ravasz
ráncocskák eltűntek a szája szögletéből.
- A legjobb referenciákkal - ismételte. Daniló bácsi bólintott:
- Természetesen.
Krákogott, zavarban volt. A régi idők régi kapitánya volt ő, hiába, amikor még
más volt az illem a hajókon. De kinyögte:
- Mr. Silver, a szabályok értelmében szükségem van az ön papírjaira is, ha meg
nem sértem.
A hosszú John kedélyesen biccentett:
- Na hallja, captain, ez csak természetes. Elámul majd az én könyvemen,
hogy miféle pompás hajókon szolgáltam, és milyen elismeréssel írták bejegyzéseiket
a parancsnokok meg az első tisztek! Elámul majd, captain.
Ezzel odakiáltott Martineznek:
- Hé, patron, egy
rund
mammeliost!
Leszerződtem
az „Óceán
királynőjé"-re!
Igy kapcsolódtunk össze a hosszú John Silverrel, aki - nem tudom eltagadni veszedelmesen hasonlított a „Kincses sziget" John Silverére. Csak éppen mankó nélkül
járt. s nem volt kocsmája, meg hát nem a hétszázas években élt. mint Stevenson méltán
híres kalózfigurája.
Igy kerültünk össze a mai kor John Silverével, a brazíliai Portó Alegre külső
kikötőnegyedében, a „Csudajó"-hoz címzett kocsmában. A sors néha csinál ilyen tréfát.
A sors még azt a tréfát is megadta, hegy Daniló bácsi -annyi hajóskalandunk
vezére, irányítója, kitervezője, bátor harcosa - szinte megtisztelésnek vette, hogy Silver
közénk áll. Sottomarina, Piede és Guzsik apó pedig valósággal ünnepelte hosszú Johnt,
hogy felcsapott, és kimondta a boldogító igent. Szevér is örült, magam pedig máris
ingadoztam a nagy öröm láttán. Egyedül Zoller ült a helyén konokul, beburkolózva a
térképtudós zárt köpenyegébe.
- Holnap szállítom a kilenc embert - jelentette ki Silver a koccintás után. Igyekszem megnyerni Laguna Grandét, príma hajós,
nagyszerűen megfelelne
vitorlamester-helyettesnek. De hát ő erre nehezen kapható. Van egy pompás ajánlata a
brazil-argentinhoz. Igaz-e, Grande, hallod-e?
A közeli asztalnál ott ült a „törzsgárda", élükön a fülbevalós, olajbarna arcú
Laguna Grandéval. Unottan intett át ez a kikötőszéli hatalmasság:
- Madre de Diós, foglalt vagyok!

Igen, így történt, hogy egyelőre még csak a hosszú John Silverrel, de kibővült a
kompániánk. Nem részletezem tovább ennek a napnak eseményeit. Elégedjetek meg
annyival, hogy Daniló bácsi Szevér kíséretében aláírta a „Casa Resacas"-ban a
megállapodást. Santa-Clara még beszédet is tartott, mint azt az államfők teszik, ha
szerződést írnak alá. Kiemelte, hogy teljes mértékben megbízik Turkovich kapitányban,
hogy igen jelentős hajózási tettnek tartja az „Óceán királynője" útját, és a legteljesebb
mértékben megbízik nagynevű parancsnokában, hogy a fregatt épségben megérkezik az
Allamokba. Majd az összes dél-amerikai szentek áldását kérte Daniló bácsi működésére.
Ugyanakkor a mi várakozásunk, hogy visszajöjjön parancsnokunk,, elég
dicstelenül zajlott le. Addig szállította Martinez a különböző „rundokat", groggot, rumot,
mamme-liost, addig, míg teljesen összezavarodott minden. A „Csudajó" tengerre szállt,
előbb imbolyogni kezdett, aprókat bukdácsolt, majd átcsapott rollézásba, végül olyan
hurrikánba került, hogy valóban nehéz volt a lábunkon megállni. Az első, akit levágott ez
a hurrikán, Sottomarina volt. Addig csodálta Silver bámulatos ivótudományát, míg
felbillent a „Csudajó" fedélzetén, és az asztal alá csúszott. (Természetesen azt a csúszást
azóta is tagadja, de azt is, hogy többször megcsókolta volna Silvert.) Ebben a tengeri
ütközetben, amelyet azóta is „nagy" jelzővel illetnek Portó Alegrében, részt vett Laguna
Grande és a törzsgárda, valamint az összes mezítlábas kapitány. Mint később kiderült: az
ütközetben több helyen megsérült a „Csudajó" berendezése, de maga Martinez is, holott
őt mindenki szerette. Még az ellenség is. Az „ellenség" - most már bevallhatom, hogy ne
kételkedjetek szavahihetőségemben - mondom, az ellenség a rendőrség volt, a kikötői
polícia, akiket a ramazurira kivezényeltek, hogy rendet teremtsenek a viharba került
„Csudajó" fedélzetén.
Őszintén megmondom, részletekre nem emlékszem, főleg inkább hallomásból
tudom a dolgokat. Velünk nem volt különösebb bajuk, mert - szégyen ide, szégyen oda nem bírtuk úgy az orkán csapásait, mint a brazilok. Ha nem volna más emlékein
Brazíliával kapcsolatban, csak ez az egy, akkor is kiemelkedőnek tartanám: hogyan
tudnak inni ezek a Portó Alegre-iek, bámulatos! A legtovább a mezítlábas kapitányok,
Laguna Grande és Silver tartották magukat. Végül is a rendőrség győzött, és a „Csudajó"
nyugodt vizekre hajózott. Állítólag Martinez, a patron, bepólyált fejjel, a helyiség romjai
között ezt mondta volna:
- Nem bánom én, bármi is történt, de szép verekedés volt! Majd helyrehozzuk a
kárt.
Mondom, nem részletezem a nap további részét, mert -nem is tudnám.
De higgyétek el, másnap már az „Óceán királynője" kabinjában ébredtünk fel.
Hogy ez mint történt, máig se tudom, de ott voltunk hiba nélkül mind. Sottomarina
bicegett egy kicsit. Szerinte megrándult a lába, amikor leugrott az autóról, és ha valaki
holmi asztal alá való csúszást mert emlegetni, arra úgy nézett, hogy menten megöli. Piede
fejét is kötés díszítette. Ennyi volt az egész külsőség és emlék az ütközetből.
Reggel hat órakor már arra ébredtünk, hogy Daniló bácsi utasítására a komor
Gabbia beszólt a kabinokba:
- Buona mattina, presto! Ébresztő!
Sejtem, meglepődtetek, hogy a kabint említettem, és nem a fokszlit, a hajó
előrészén levő tömegszállást, ahol leginkább laktunk.
Ezúttal már előre rukkoltunk. Kivétel nélkül mindnyájunknak kabin jutott, takaros
kis helyiségek, két-két személy részére. Természetesen Zoller volt a társam, hiszen vele

együtt kormányos voltam az „Óceán királynőjé''-n ugyanúgy, mint annak idején a
„Jadran" sóneren. Jobbra tőlünk Sottomarina és Piede, balra Szevér tanyázott, de ő már
egyedül. Az első tisztnek külön kabin jár a vitorlásokon is.
Ezek a kabinok ott sorakoztak a kormányfél tatrészén, közvetlenül az
irányítófedélzet alatt. Kabint kapott Guzsik apó is, mint szakács, és ugyancsak kabint a
commendatore két embere, mint a parancsnokok „beosztottjai". Itt volt fenntartva két
kabin Barrabella részére, aki velünk hajózik, és még vagy két tartalékkabin. Ilyen pazar
kényelmű háromárbocost még nem láttam. A fokszli (amit a magyar tengerészek hívnak
„fokszli"-nak, különben „fore-castle", „elővár" a neve) ebben az esetben, mint minden
hajón, a fedélzeti legénység szállása lesz. Ide kerülnek majd a Silvertől felhajtott
tengerészek.
Nem kétséges, ez a „kabin-kényelem" eltért a korabeli szokásoktól. Külön kegy
volt a régihez annyira ragaszkodó Santa-Clarától, hogy ilyesmibe beleegyezzék. De hát
mi nem vittünk sem ágyúkat, sem lőszert, áruk tömegét, vagy nagyszámú felfegyverzett
legénységet és százötven-kétszáz ember számára élelmiszert, vizet, ami mind-mind
csökkentette annak idején a kényelmi lehetőségeket, sőt - lehetetlenné tette a
legcsekélyebb kényelmet is. Az igazi nyugat-indiai hajón (vegyük példának mondjuk
Anson admirális hajóját, a „Centurion"-t nemhogy külön kabinban nem aludtak a
kormányosok, mint ebben az esetben Zoller és én, de még kojénak nevezett fekhelyük
sem volt, hanem, miként a többiek -hálóból font függőágyban pihenhettek, ha pihenésről
szó lehetett egyáltalában. Ez a függőágy elég hosszú ideig megmaradt a hajózásban. Még
láttam Fiúméban - 1918-ban -olyan kiérdemesült kazamatta-hajót, ahol a tengeralattjárók
elleni záróháló őrzésére kirendelt legénység függőágyban pihent. A függőágynak
évszázadokon át több előnye volt: használat után összecsavarták, és így valóban nem
foglalt semmi helyet, ráadásul pedig - s úgy hiszem, ez a döntő -senki nem feküdt benne
tovább a kelleténél.
Az első élményünk tehát az volt, hogy kabinunk van, rendes, bár eléggé keskeny
fekhellyel. Nem állítom, hogy a kabinban táncolni lehetett, vagy mondjuk sétálgatni.
Éppen annyi hely akadt, hogy beléphettünk a két fekhely közé, a kojék alatt
elhelyezhettük a tengerészládát s a legszükségesebb holmit. A többi bekerült a
„pantry"-be, a raktárba, amit a fedélzet, vagyis a kormányfedélzet alatt lehetett
megtalálni. Zoller a ládát és a baggokat itt tartotta, de a térképeiről nem mondott le. Azok
velünk együtt a kabin lakói lettek.
És a második élmény? Nos, a második élmény is jóleső érzéssel töltötte el
szívünket. Szívünket és a gyomrunkat. Guzsik apó nem pihent. Ő már működtette a
konyhát, hagymás zsír és tojásrántotta illata terjengett a reggel áporodott melegségében, a
gyári kikötőmedence poshadt vize felett. Egy olyan kiadós csata után, mint amilyen a
tegnapi volt, valóban nem akadhatott más orvosság a kimerült idegekre, mint a
tojásrántotta.
Hogy Gabbia megnyitotta a kabinajtót, a rántotta illata bekúszott a helyiségbe, és
egyszerre mosolyogni kezdett a világ.
- A nap igen jól kezdődik - állapította meg Zoller.
A kabin fényezett burkolása, a tiszta, rendes ágyhuzatok, a vitorláshajó közismert
nyöszörgő, surrogó, meg-megreccsenő neszezése és nem kevésbé az áldott, mámorba
ringató kötél-, kátrány-, napsütötte fedélzet-, kikötővíz- és hajószag - egyszeriben a
lelkünkbe hozta a megnyugtató érzést: idehaza vagyunk!

A félfedélzeten gyülekeztünk.
Fiúk, komolyan mondom: ünnepi érzés volt ott állni, és egymásra nézni!
Azon a hajón két évszázadot visszaröppentünk, bármennyire is a jelenre
emlékeztetett a hajógyár munkába lendülő, egyre erősebb zajokkal feldübörgő élete.
A ferde, lejtős félfedélzet, a kormánykerék rézzel bőven kivert, kígyótekervényes
díszei, az előttünk magasodó, vasveretes (!) szabályos árboc, felettünk a széles „tereb", az
árbocállás, mögöttünk a magasban a „quarter deck", vagyis a tatfedélzet, és amott elöl a
meredeken felszökő „előhajó", meghosszabbítva az árbocvas tagságú orrsudárral - egy
kicsit olyasmit idézett fel bennem, hogy minden csak álom, és nem valóság!
Igen, szép álom, a „Kincses sziget" idejéből.
Holott nem álom volt, hanem - valóság!
És egy fenemódon izgalmas kaland elindulásának első órái.
Daniló bácsi rákönyökölt a kormánykerékre, egyenként a szemünkbe nézett. A
nézésben megértés, mosoly, bölcs derű lappangott. Úgy tett, mint aki semmit nem tud a
tegnapról, és arról sem vesz tudomást, hogy Piede bebagyulálta a fejét, Sottomarina pedig
biceg, mint akit lerúgtak.
Egyenként nézett a szemünkbe, Szevér, Sottomarina, Guzsik apó, Zoller, Piede és
az én szemembe. És ott állt mellettünk a két új cimbora is, Santjago és Gabbia.
Daniló bácsi megreszelte a torkát. Elérzékenyedett, mint ahogy mi is elkezdtük
reszelni a torkunkat. Hüm-hüm, krá-krá.
És igen fátyolozottan csengett a hangja, amikor megszólalt:
- Barátaim, ünnepi a pillanat, íme, itt vagyunk együtt, az egy Franci kivételével, a
régi gárdából akik megmaradtunk. Jokkó, Suttora, Gommó, a mi hősi halottaink ... és a
.,.Jadran" ... - Elhallgatott. Lehajtottuk a fejünket. Igen,Jokkó, a drága cimbora. Suttora, a
javasember és Gommó, a bátor árbocmászó, mind a tenger mélyén pihennek már
régen. A társaink voltak, szerettük őket, és ők is szerettek minket. Kár értük. És kár
a gyönyörű sónerért. Daniló bácsi erőt vett magán, folytatta:
- Rájuk gondolunk, amikor itt állunk, és elmondhatjuk: új hajón vagyunk. Új
hajón, új út előtt, barátaim.
Most kapitányunk kihúzta magát, egyszerre határozottan, pattogóan csendült a
hangja:
- Az első számú napiparancs: beosztások. Első tiszt: Turkovich Szevér.
Hajómester: Sottomarina, helyettese, másodhajómester: Piccolo Piede. Első kormányos:
Zoller és Andrea, kormányosmatrózok és a kapitány legényei: Giulio Gabbia, Fernando
Santjago. Hajóács és szakács: Guzsik apó,
Kis szünetet tartott. Majd így szólt:
- Van valakinek valami kérdése? Sottomarina felmordult:
- Ahogy látom, különösebb kérdése nincs senkinek. Inkább annyi lenne, amit
legöregebbként meglehetek, hogy kimondom: a régi hűséggel köszöntjük a kapitányt!
Hej, ha hallottátok volna kis csoportunk csataordításnak beillő üdvrivalgását! Még
a komor Gabbia és Santjago is éljenezni kezdett. A kikötőmedence szélén pedig
összefutott a környező műhelyek munkáshada, hogy megbámulja, mi is történt a világ
egyik legkülönösebb hajóján.
Pedig mindössze csak annyi történt, hogy örültünk kis ünnepünknek, hogy
valóban hűséggel köszönthettük azt az embert, akit rajongva szerettünk.
- Úgy hiszem - folytatta a kézszorítások után Daniló bácsi -, hogy addig is,

amíg megérkezik a kiegészítő legénység, és megjön délután a commendatore, hogy
megbeszéljük feladatainkat, a leghelyesebbnek azt találnám, ha ismerkednénk a
hajóval. Mondhatnám így is: ki-ki a szakmája szerint.
- Például Guzsik apó máris adhatná a reggelit - javasolta nagy nevetés között
Zoller.
Daniló bácsi bólintott:
- Helyes! Guzsik, élelemosztás!
És Guzsik apó, aki a jó ég tudja, mennyiszer osztott már nekünk ennivalót,
szabályszerűen megveregette egy üres fazék fenekét.
- Reggelire sorakozó! - kiáltotta, és a tojásrántotta illata most újból betöltötte a
főfedélzetet, ahol az öreg árboc árnyékában hozzáláttunk első falatozásunkhoz az „Óceán
királynőjé''-n Közben Daniló bácsi valamelyik bőröndjéből előkerült egy üveg.
Hazai marsala volt benne, rubintszínű, remek ital. Koccintottunk a honfoglalás örömére
és a hajóút sikerére.
- Vajon Sixttora mit mondana most - tette fel a kérdést elmélázva Sottomarina -,
jók-e a jelek a mai napon?
De hát nem volt javasemberünk, és így megállapodtunk hogy jók, kitűnőek. Végre
rövidesen tengerre szállunk, pompás hajónk van, ami láthatólag engedelmeskedik
kívánságainknak, és hát - boldogok vagyunk. Mi kell ennél több hogy higgyük: a „jelek",
Suttora annyit emlegetett jelei, jók.
Zellerrel, érthetően, előbb a kormányt, a kormányállást,a kormányszerkezetet, a
kormánylapát formáját és a kormányhelyről való ellátást vettük szemügyre. Ugyanakkor
Daniló bácsi Szevérrel végigjárta a hajót, és töviről hegyire megnézett mindent.
Sottomarina és Piede a köteleket, a kötélzet szokatlan elosztását ellenőrizte, valamint az
árbocok erősségét, rendszerét.
Amikor először tettem kezemet az igen erős, korhűen vaskos és díszes rézveretű
kormány kerék fogantyújára, egyszerre eszembe jutott egy régi emlék.
Zoller ugyanígy járt, mert rám nézett, és csendes mosollyal szólt:
- Andrea, emlékszel?
És emlékeztünk. Két tejfelesszájú, alig tizenöt éves „asi-nello" (szamárka elsőéves) a fiumei Nauticán esténként belopódzott a méltán híres szertárba, hogy ott
megcsodálja a ,,kincseket". Volt ott minden, ami az ifjú hajósszívnek a gyönyörűnél is
gyönyörűbb: régi és új navigációs felszerelések, hajóalkatrészek, modellek, földgömbök,
térképek, de mindenekfölött egy kormánykerék állvánnyal együtt. 1882-ben, az ír
partoknál, Bannow sziklái között süllyedt el a magyar „Szapáry" gőzös - pontosan
karácsony estéjén. Kiemelés után a hajóroncsból elkerült többek között Fiúméba a
kormányállvány a kettős kerékkel együtt, és azt a társaság a tengerész-akadémia
szertárának ajándékozta. Mi ketten Zollerrel valósággal dédelgettük ezt a
kormányszerkezetet, olajoztuk, fényesítettük, és mellette állva a mesék, az álmok
tengerén hajóztunk. Akkor azt hittük, hogy négy esztendő múlva hadnagyok, majd
kapitányok leszünk, és nem is sejtettük, hogy sok-sok éven át majd kezünk a kormány
küllőit fogja, bömbölő szelekben és tükörsima tengereken egyaránt
- A „Szapáry"! - sóhajtottunk. - Annak volt ilyen díszes, aranykígyós küllője és
vaskos ráfja!
De nem sokáig tartott a mesehangulat. Amikor éppen azt szemrevételeztük, mint
látni el végig a fedélzeten és a nekünk szokatlanul magas fokszli fölött, a medence alsó

részén közeledő alakokat vettünk észre.
Lassan, imbolyogva közeledtek, ki bőröndfélét, ki zsákot cipelt, de olyan is akadt,
aki mindössze egy apró motyót lógázott a kezében, összesen tízen voltak, s elöl a hosszú
John Silver bandukolt.
- Jönnek - morgott Zoller -, élükön azzal a csirkefogóval!
Ránéztem:
- Tévedni is lehet, hallod-e! Zoller gúnyosan felkacagott:
- Lehet hát, de nem nekem. Ebben az esetben Suttora vagyok, és
megjósolom: lesz még néhány nehéz napunk a fickó miatt. De hát, ha nem hisztek
bennem! . . .
Legnagyobb meglepődésünkre Silver mellett a „törzsgárda" feje lépegetett, az
aranyfülbevalós Laguna Grande. Csak nem gondolta meg magát, és ő is közénk áll?
De bizony meggondolta. Silver derűsen lépett a főfedél-zeten álló parancsnok elé.
- Captain - kezdte -, szavamat megtartottam. Eljött Laguna Grande és a nyolc
ember. Laguna Grande inkább ön alatt akar szolgálni, mint az argentin-brazilon,
így van, Grande?
A fülcimpában az aranykarikák megcsörrentek, amikor az olajosképü bólintott:
- Igy, captain, kedvem szottyant, hogy ilyen hajón is szolgáljak.
- Másod-vitorlamesternek jött - tette hozzá Silver. - Kitűnő hajós, szavatolok
érte. A többiek ugyanígy, ismerem őket. Régi vitorlások, captain. Mindegyikük
könyve kifogástalan.
Hármat-négyet már a „Csudajó"-ból ismertünk a fedélzetre érkezett pasasokból.
Az ilyen embereket, ha így egy csokorban állnak, úgy szokták jellemezni: viharvert
társaság. Mert legyünk őszinték, azok voltak. Silver és Laguna Grande úgy-ahogy
megállta volna a helyét a pesti utcákon is, nagyobb feltűnés nélkül. Kezükben ütöttkopott bőrönd volt meg egy-egy matrózláda. De Janmatjét már megbámulták volna, ha
mondjuk megáll a Körúton, a Nemzeti előtt. Hogy eredeti neve mi lehetett, arra nem
emlékszem, de mindenki Janmatjénak (Árbocjancsinak) szólította. Hollandus volt, ritka
példánya nemzetének, piszkos, mint egy fűtő, és rendetlen, mint egy párizsi bohém.
Nemcsak a zubbonya, a nadrágja, az inge volt tele folttal, de a baggja, a cókmókos zsákja
is. Mellette a hosszú grönlandi állt, Mikkelsen volt a neve. Ez a Mikkelsen úgy vetődött
le délre, a jég hazájából a pálmák hazájába, hogy cetvadászhajón szolgált, a hajó leúszott
az északi vizekről a déli vizekre, ami Mikkelsen számára egyenlő volt a lezülléssel.
Hajóról hajóra vándorolt, végül Laguna Grande törzskarába került, szó szerint eladta
magát ennek az olajosképű brazíliainak. Persze, az csak később derült ki, hogy a lomha,
nagy darab Mikkelsen. de Janmatje és a többi hat mind - Laguna Grande szó szerinti
jobbágya, vagy ha úgy tetszik, rabszolgája. Igaz, ő itatta, élelmezte a „törzsgárdát", de a
fizetést neki adták le, sőt, az előleget is, amit másnap Barrabella adott át
mindnyájunknak. A törzsgárda nemzetköziségét hirdette egy Johnson nevű, lomha
mozgású, eléggé fiatal norvég, egy Cap-York nevű dél-afrikai, aki fehér apától és néger
anyától származott, valamint még négy különböző küllemű, de úgy vélem, egyforma
jellemű dél-amerikai, akiknek a nevére már nem emlékszem, de az arcukra igen.
- Elsőrangú tengerészek - állította Silver. - Vitorlásokon szolgáltak, és csak
azért vannak szerződés nélkül, mert gőzhajóra nem hajlandók elmenni.
Hogy mi volt, mi nem igaz ebből a kijelentésből, nehéz lenne eldönteni, de egyet
nem tagadhatok el: valóban igaza volt Silvernek. Mind nagyszerűen értette a mesterségét!

Nemcsak mi, de Daniló bácsi is elámult, amikor Silver -mint a cirkuszi
állatidomító - felvezényelte őket az árbocokra.
- Tudom, captain - vigyorgott Silver -, úgy érzi, hogy most csak jár a pofám, ha
már összeszedtem a népséget, és kell hogy jót mondjak, róluk. De ön vérbeli, igazi híres
vitorlás kapitány. Az első mozdulatokból megítéli, mit tudnak a fiúk. Hát akkor,
mutassuk meg, mire vagyunk képesek!
A nyolc börtöntöltelék kinézésű ember ledobta a cókmókot, akin zubbony volt,
azt is, Silverrel s Laguna Grandéval együtt.
- Fel a keresztrudakra! - vezényelte Silver. - Kioldani a vitorlákat! Hogy a
vitorlákat mint kell kezelni, vagy felmászni az árbocra, azt közülünk mindenki tudta. A
legjobban maga Daniló bácsi, valamint Sottomarina, mint régi fedélzetmester, és a kövér,
de az árbocokon kitűnően mozgó Piede is, aki hosszú ideig árboc-matróz volt. Nem is
szólva Szevérről, aki éveken keresztül vezényelte a háromárbocos, gyönyörű szép
„Ragusa" barkót.
Igy már az első pillanatban nem volt nehéz megállapítani, hogy ez a szedettvedett
népség érti a mesterségét. Ahogy a fedélzetről fellendültek az oldalvédre, onnan a
helytelenül nálunk „kötéllétrá"-nak, még helytelenebbül „csarnak"-nak nevezett,
hágószálakkal ellátott oldalkötelekre (amit a hajósok nemzetközi nyelvén „halyard"-nak
hívnak), az máris elárulta, hogy nem kezdők indulnak fel az árbocra! Nem görcsösen
behúzott karral, meggörnyedt térddel, hágószálakra feszülő hassal és mellel vonult felfelé
a társaság, hanem nyújtott karral, nyújtott lábakkal, a lehető legruganyosabb tartással!
Elöl Silver, mögötte a jobb és a bal hágószálakon a legénység, végül Laguna Grande mint
sereghajtó. Átvetették magukat a mars-álláson (tereb-kosár), s fellendültek a leghosszabb
keresztrúdra, a fő-árboc felső marsvitorla-rúdjára.
Daniló bácsi látható örömmel nézte a mutatványt. Időnként csettintett, ami nála a
legteljesebb megelégedés jele volt.
- Corpo di bacco! - lelkesedett a mi öreg Sottonk, és felkiáltott az árbocra: Csak bátran, legények, senki se féljen - úgyis puhára estek!
Általában így buzdítja a kezdőket a fedélzetmester. De hát itt most ez inkább
tréfának hatott. Értette Silver, mert lekiáltott:
- Ha a fejedre esünk, akkor puhára! Igazad van, cimbora !
Végigmásztak a keresztrúd lábtartóin, amitől az újonc menten merevgörcsöt kap,
kieresztették a felgöngyölt vitorla tekerőkötelét és az összehúzószálakat. Silver és Laguna
Grande ugyanakkor beakasztotta a feszítőláncot. Mindezt olyan gyorsan, egybehangoltan,
hogy egy pillanatig sem volt kétséges: lehetetlenség így összebeszélni. A fickók valóban
értik a mesterségüket!
- Rögzítsük a marsot? - ordította lefelé Silver. Daniló bácsi intett, hogy nem, és
karjával kört írt le, ami a mi jel-nyelvünkön azt jelenti: elég, visszatekerni és lejönni.
Néhány perc múltával újból a fedélzeten állt a „törzsgárda".
- Rendben van, captain? - mosolygott igen megnyerőén Silver.
Parancsnokunk intett:
- Rendben. Kérem a matrózkönyveket, hogy átnézzem és beírjam az adatokat. Az
első tiszt intézkedik a szálláshelyről.
Mindnyájan körülálltuk a parancsnokot. Gabbia és Santjago is ott bámészkodott.
- Ez a hajó különleges érték - jelentette ki parancsnokunk. - Rengeteg a kötélzet, a
vitorlázat is zsúfolt, minden fa, és így könnyen gyúlékony. Hatványozottabban kell

betartani a tűzbiztonságot, különösen a dohányzásra ügyeljünk. Ezért elrendelem, hogy
dohányozni csakis a fokszli előtti vizeshordónál lehet. Aki ez ellen vét, az kérheti máris a
matrózkönyvét! Egyébként ma még rendezkedés van, foglalatosság semmi. Ha lehet,
holnap kifutunk. Guzsik, egy pohár groggot minden embernek!
Igy kezdődött meg az életünk az „Óceán királynőjé"-n.
Mielőtt rátérnék az elindulásra, az azt megelőző tanulmányi gyakorlóutakra, két
dologról kell még szólni. Az egyik az, hogy a „jadranisták" örömére, gárdánk egy
emberrel kiegészült. Horváth Feri, a régi cimbora, mégis kieszközölte, hogy szabadságot
kapjon a „Jilland"-ról, és amúgy vitorlás emberhez illően, aranystráfok és tisztizubbony
nélkül, csak overallban, viharkabáttal a vállán, baggal és bőrönddel a kezében, állított be
a hajóra.
- Kapitány úr - jelentkezett Feri -, állok szolgálatára!
Kiderült ugyanis, hogy az öreg távoltengeri vontatót nagyarányú javításon kell
keresztülvinni, ami hónapokig eltart, így Feri, a derék jó Jan Mietje kapitány jóvoltából,
szabadságot kapott.
- No, pupák - lelkesedett Zoller, Feri jelentkezésekor -, most már teljes a létszám!
Huszonegyre egészült ki a számunk, majd indulás előtt huszonkettőre, de erről
majd adott időben. Az „Óceán királynője" személyzeti listáján a következők szerepeltek
(s igen örülnék, ha megjegyeznétek a listát): Turkovich Daniló parancsnok, Turkovich
Szevér első, Horváth Ferenc másodtiszt, Sottomarina és Piccolo Piede hajómesterek,
Zoller Jóska és jómagam kormányosok, Guzsik apó ács és szakács, Gabbia és Santjago
fedélzetmatrózok, John Silver és Laguna Grande vitorlamesterek, Janmatje, Cap-York,
Mikkelsen,
Johnson és négy braziliano matrózok, valamint a hajóbiztosi szerepet betöltő
hajótervező, Cristoforo Barrabella. Huszonegyen.
Esetleg lesznek, akik elcsodálkoznak: csak ennyi emberrel indul neki az
óceánoknak egy háromárbocos, még ha az kétszáz esztendős terv után készült is?! Igen,
ennyivel. Miért, mit gondoltok, mennyi ember kell egy átlagnagyságú háromárbocosra,
mondjuk, jelen esetben az „Óceán királynőjé"-re? Persze, jónéhányszor azt olvastátok:
milyen nehéz volt a régi hajókra összetoborozni - száz és száz embert. Ez igaz. De hát
azokon a hajókon, „őfelsége kapitányai" hajóin, az a bizonyos sokat emlegetett száz és
száz ember nem volt és nem lett tengerész. Azok azért voltak, hogy ágyúkat, puskákat
süssenek el, és csáklyázáskor kardot rántva átrohanjanak az ellenfél hajójára. Nem volt a
világnak az a tökkelütött kapitánya, még őfelsége flottájában sem, hiába legendáznak
erről a regényírók, hogy olyan kormányosokkal és árbocmatrózokkal indult volna a
tengerekre, akik egy-két nappal előbb az ekeszarvát fogták, vagy ökröket váglak a
londoni Bullwarkon! Ez mese, higgyétek el, kezeskedem érte. A hajókra már abban az
időben is tengerészek kellettek, begyakorlott, kipróbált emberek, és az olyan történet,
mint amilyen a híres Anson-féle eset, amiről annyi szó esett már, az sem közvetlenül a
matróz-legénységre vonatkozott. Nem ismeritek az Anson-esetet? Hát hogyne mondanám
el, van időnk a kifutásig, és különben is éppen az a második dolog, amiről szólni akarok,
sőt kell: a régi hajózásról, a régi tengerészekről, hiszen a mi új hajónk is ,,régi". Kell
tudnotok, mint éltek ilyesféle úszóegységeken a hajósok - annak idején. És mivel az
„Óceán királynője" erősen hasonlít Anson flagshipjére (zászlóshajó), a „Centurion"-ra,
hát az őrá vonatkozott emlékekből idézgetek, annál is inkább, mert Ansonról keveset tud
a külvilág, holott a maga idejében híres kalózverő admirális volt.

A hétszázas évek derekán George Anson hat egységből álló flottája az angliai
Nore-nál, a mai Sheerness közelében horgonyzott. Ez a flottilla nemegyszer
végigkalandozta a spanyol partokat, a nyugat-indiai szigeteket, de ebben az esetben
mégis nagy bajban volt. Nem volt harcos legénysége. Az akkori idők admirálisainak,
kapitányainak nem attól főtt a feje, mint hajóznak majd a megadott cél felé, hanem attól:
honnan szerzik meg a szükséges tüzéreket, petárdásokat, puskásokat, csáklyázókat?
Hogyan? Természetesen úgy, hogy a járőrök állandóan cirkáltak a kikötőkben, rátörtek a
kocsmákra, sőt a kereskedelmi hajókra is, és ott raboltak embert, ahol tudtak. A bíróságok
is szállították az emberanyagot, és a szerencsétlen elítélt még örült is, hogy a salétromos
börtön helyett hajóra kerül. Amikor Anson admirális flottája 1740-ben kifutásra várt,
hogy végrehajtsa a parancsot, amely szerint a Cape Horn megkerülésével a Csendesóceánon kell rajtaütni a spanyolokon és a Nyugat-Indiáról átmenekült kalózokon - a
flottának alig volt tengerészkatonája! A „Centurion" 60 ágyújához közel 500 ember, -a
„Gloucester" 50 ágyújához 350 ember kellett, a „Pearl"-re 250, a „Wager"-re 140, a
„Tyral" nevű egységre 80. Összesen 1320 ember! Akkor, amikor a többi hajó már minden
összeszedhetőt elvitt. És a flottillának el kellett indulnia. Ekkor „Őfelsége" kapitányai
nagy tettre határozták magukat: megrohanták a Chelsea Hospitalt (a kiöregedett
tengerészek otthonát), ás elhajtottak onnan ötszáznál több beteg, nyugdíjas, leginkább 6070 év közötti embert! Fel a hajókra! A többit az utcákon szedték össze: tizennégy, tizenöt,
tizenhat éves fiúkat! Ezekkel indult el a flotta, és tért vissza három évvel később - sok
sikeres tengeri harc után. Persze, a feljegyzések azt már nem említik, mennyien kerültek
az óceánok mélyére azok közül, akik azt hitték, hogy nyugalmas otthont találtak
öregségükre a Chelsea Hospitalban!
Érzem: a fentiek olvasása közben több kérdés merült fel
bennetek, fiúk. Először is: hogyan férhetett egy 500 tonnás hajóra (mert ennyi volt
az igazi „Centurion") ötszáznál több ember? Másodszor: miért nem lázadtak fel, ha ilyen
sokan voltak, és őrzőik kevesen?
Mind a két kérdés érthető. Valóban, mint volt lehetséges ennyi embert elhelyezni,
de főleg - élelmezni? És miért nyugodtak bele sorsukba azok, akik azt a sorsot
egyáltalában nem akarták?
Az első kérdésre valójában csak ennyi a felelet: elfértek, mert muszáj volt, és azt
ették, ami éppen akadt, mert ugyancsak muszáj volt! Ették az örökös babot, a szárított
krumplit, a sózott, de gyakran megromlott húst, és itták a poshadt vizet, sőt végül nem is
ittak vizet. A skorbut, a beriberi, a vérhas egy ilyen világkörüli hajóúton mindennapos
betegség volt. Ugyancsak az Anson-adattárból veszem: az egyik nyugat-indiai útról a
vezérhajó úgy jött vissza, hogy 315 emberből - 280 hiányzott! Hát ilyen állapotok mellett
bizony kellett az embertömeg, még akkor is, ha ezt a tömeget az aggok házából
ráncigálták elő. Őfelsége hajóhada nem válogatott a módszerekben.
És mert nem válogatott, hát szó sem lehetett lázadásról. A megkötözötten és
megbilincselten hajókra vitt emberek megfelelő „előkészítésben" részesültek. Utána
felolvasták a hajórendtartást, és abban főleg ilyesmi volt: „korbácsolás", „akasztás",
„megmerítés", „kiszögezés", „vasraverés", „hajófenékben sötétzárka", csupa vad és
kegyetlen eljárás. Igaz, s ezt nagyon jól tudjuk, máshogyan nem is lehetett volna kézben
tartani a szerencsétlen társaságot. A legszerényebb fenyítő eszköz a nedves és sózott
kötélvég volt. Ezt tartotta a kezében minden altiszt, hajómester, ágyúmester. Bevett
szokás volt, hogy a legutolsó, aki az árbocra mászott, vagy az ágyúkhoz legkésőbben

érkezett - kivétel nélkül kötélvég-kúrában részesült. Buzdításul, serkentésül. Ennél már
komorabb valami volt a „repülő macska", a hétágú, ólmos végű korbács. Korbácsolás járt
a feleselésért, a szolgálatról való lekésésért, a feljebbvalók megszólásáért, az élelem
kritizálásáért, verekedésért, a hibásan végzett munkáért. A megkorbácsolás szertartásos
körülmények között játszódott le. A főfedélzeten felsorakozott a legénység, a
kormányfélen a parancsnok és a tisztek, majd „elrettentő példaként" az előárbochoz
kötözött embereken végrehajtották a büntetést. Huszonöttől kétszázig szabták ki az
ütések számát. Ma elég gyakran vetődik fel a szakmunkákban a kérdés: ugyan hány ütést
is bírt ki az ember? Itt eltérőek a vélemények, ami érthető is: egyesek már az első
csapásoknál elájultak, mások csak az ötvenediknél. De az nem vitás, hogy százon túl egy
sem akadt, aki élve maradt volna!
A büntetés fokozatok rafinériája ezzel még nem merült ki. A parancsnokon múlt,
miféle büntetésre ítéli azt, aki a tilosban dohányzott, szökni készült, fegyverét
gondozatlanul hagyta, lopott a féltve őrzött vízből és borból, esetleg kést emelt
feljebbvalójára, társát megszúrta. Ebben az esetben a parancsnok döntött: lemerítés vagy
kiszögezés. Egyik szörnyűbb, mint a másik. A „lemerítés" komorabb valamit jelentett,
mint amit a szó takart. Azt jelentette, hogy a hajóközép jobb oldaláról, a hajó alatt a bal
oldalra, tehát steuerbordról backbordra áthúzták az elítéltet. Esetleg még vissza is. Ha
tudjátok azt," hogy egy hajófenék tele van éles kagylókkal, repedésekkel, szálkákkal,
megengedett csavarokkal, szögekkel, ékekkel, akkor elképzelhetitek e borzalmat, nem is
szólva arról, hogy az áthúzó kötél rendesen elakadt, és mire kiráncigálták a cafrangokra
tépett embert, bizony abban élet már nemigen volt! Az ennél „humánusabb" megoldásnak
a szögezést nevezhetjük, amikor is az elítéltet az árbochoz kötötték, és a magasra emelt
kezét az árbochoz szögezték, méghozzá az elítélt késével! Az ítéletek eme sorát az
akasztófa zárta be. Persze, amolyan tengerész-akasztófa volt ez, erre az alkalomra árbocra
felhúzott keresztrúd.
Erre húzták fel azt, aki lázadást szított, harc közben gyáván viselkedett, legális
toborzáskor több hajó pénzelőlegéből részesült, ujjat húzott a parancsnokkal!
Ilyen körülmények között azután, aki a hajóprófoszok kezébe került, az igyekezett
őfelségét a legjobb tudása szerint szolgálni. Mert ugyan mi mást tehetett?
De hát most már kanyarodjunk vissza az „Óceán királynője" fedélzetére, amikor
is felvetődött a kérdés: egy három-árbocost csak ennyi ember irányít? Még egyszer azt
mondom: biz'a ennyi. A mi kétárbocos „Jadran" sónerünkön soha nem voltunk
tizenkettőnél többen, egy 500-700 tonnás barkón 16-18 a legénység létszáma, egy átlagos
1800 tonnás, „teljes vitorlázatú" tehervitorláson sincsenek többen (a tiszteket nem
számítva) huszonkét embernél. Ennyi ember pontosan ellátja a feladatokat. Ugyanis ne
higgyétek, hogy egyszerre három árbocon folyik a munka. A hajókat nem szakácsnők, de
kapitányok vezetik. A kapitányokra két feladat hárul: eleget tenni a hajótulajdonos
kívánságának, ami többek között azt jelenti, hogy költségkímélés szempontjából minél
kevesebb ember legyen a hajólétszámban, és egyben a hajót a legbiztonságosabban
elvinni X. kikötőből Y. kikötőbe, így azután kialakult egy rendszer, amely ebből a
kettőből tevődött össze: navigálni (hajózni) úgy, hogy a legénység munkaereje a
leggazdaságosabban legyen kihasználva, és ugyanakkor a hajó biztonsága is meglegyen.
A navigálásnál döntő, hogy a teherszállító vitorlás hajó három vagy több árbocán
egyszerre nem folyik munka. Felszerelésnél előbb az orrvitorlákat húzzak fel, tehát
pontosan úgy, mint ti csináljátok a balatoni kilereknél. Utána az előárboc keresztvitorláira

kerül sor, majd a tatárbocéra, hogy addigra (mert a hajóval minden lehetséges) a
kormányt is használni tudják. Mindezek után végül sor kerül a főárboc vitorláira. A
felszerelésnél, tekintet nélkül arra, hogy a személyzet egyik része pihenőben van, mind a
„baloldali",mind a „jobboldali" őrség részt vesz. Ugyanez vonatkozik arra a helyzetre,
amikor a nyílt tengeren elhangzik a parancs: „all hands up!", vagyis - minden ember a
fedélzetre! Ilyenkor nincs se bal-, se jobboldali őrség, csak tengerészek vannak, akik,
amikor a hajót mentik, önmagukat is mentik. Sőt, ilyenkor a parancsnok, tisztek, szakács,
ács, hajópincér ugyanúgy kiveszi a részét a munkából, mint a fedélzetmatróz. Nem is
lehet ez másként. És mert így van: sehol se látni nagyobb összetartást tisztek és legénység
között, mint a vitorlás hajózásban.
A mi „jobboldali" és „baloldali" őrségünk így oszlott meg.
Backbord-őrség:
Steuerbord-örség:
(bal)
(jobb)
Sottomarina
Piccolo Piede
John Silver
Laguna Grande
Andrea (ez vagyok én)
Zoller Jóska
Gabbia
Santjago
Mikkelsen
Johanson
Cap-York
Janmatje
I. brazíliai
III. brazíliai
II. brazíliai
IV. brazíliai
Elvileg a mi csoportunk, őrségünk feje Szevér lett volna, a másiké Horváth Feri,
de hát mondom, csak elvileg. Vitorlás hajón a tisztek időbeosztása is más, mint azt a
papiros előírja. Mint ahogy a kormányosokkal is így van. Szabályzat szerint kormányost
kétóránként kell váltani. Kell - kellene. De hát megtörtént (mint ahogy későbben
láthatjátok is), hogy Zoller kormányos-segédje, Santjago, és az én kormányos-segédem,
Gabbia, az árbocokhoz lett rendelve. Ekkor Zollerrel ketten fogtuk a kereket (pedig az
egyik pihenőben lett volna), fogtuk addig, amíg kellett! Egy napig, két napig, bizony így
igaz, fiúk! A kormányt pedig fogni kell ám! És mégis azt mondom: nincsen ennél szebb
élet a föld kerekén!
Jobboldali őrség, baloldali őrség. Egyszer beszéltünk már erről, de úgy érzem,
régen, és így elevenítsük fel, honnan is származik ez a - szárazföldi ember számára különösen ható kifejezés. Kezdjük talán, így:
a hajónak két oldala van. A felszerelés és a teher elosztása ezt a kettősséget veszi
alapul. A hajó bal oldalára pontosan annyi merevítőt, feszítő-, húzó-, rögzítő-, bevonó-,
fordító-, hátra- és előre-támasztó-kötelet, sodronyt helyeznek el, pontosan annyi csiga,
bika, hágószál, felvonó- és más felszerelés kerül, mint a jobb oldalra. A bal oldalt a hajón
backbordnak, a jobb oldalt steuebordnak hívják. A szállások fekhelyei is így oszlanak
meg: bal oldal, jobb oldal. A szolgálati időbeosztást már ősidők óta 4-4 órában, bizonyos
esetekben 6-6 órában állapították meg. Egyik őrség tehát a másikat váltja. (Bizony, fiúk, a
hajón nem lehet egyhuzamban nyolc órát aludni - tehát gondoljátok meg a dolgot!) így
azután a hajókon levő rend és fegyelem, az egyszerű kifejezésmód kialakította - elsőnek a
hétszázas évek haditengerészetében - a két szolgálati csoport fogalmát. Akik a
steuerbordon (kormányfélen) szállásoltak - a jobboldali, akik a backbord lövegállásainak
hengemattéiben pihentek le, azok a baloldali őrséget jelentették.
Ezt vette át a kereskedelmi hajózás, és tartja ma is szigorúan a vitorlás regula.

Hajóraszállásunk első napján, a délutáni órákban, megjelent a kis Commendatore,
a hajótervező Barrabella is. Autóval kanyarodott a medencéhez, és az autó teteje
bőröndökkel, vitorlaponyvákkal befedett csomagokkal volt tele.
Barrabella is hajóra szállt, méghozzá hajóbiztosi és útellenőrzői szerepkörben.
Valójában ő volt a tulajdonos teljhatalmú megbízottja, szinte tulajdonos.
Az arca gondterheltebb volt, mint egyébként, s ami már az első percekben feltűnt
nekünk, fürge, gyors mozdulatai, lelkessége - megfakult. Talán bizony felvág a kisöreg,
és adja a tulajt? - gondoltuk. Különben személyes poggyászán kívül egy csomó bebújós,
jó erős vászonból készült overallt hozott magával, mondván, hogy a tiszteletre méltó
Santa-Clara küldi, kérve, hogy a parancsnok ossza szét a személyzet között.
- Don Martinez a búcsúzás napján itt lesz, hogy lássa az „Óceán királynője"
kifutását a Lagunából - mondta a commendatore. - A munkaruhát ajándékba küldi,
kérve Don Danilót, hogy ezzel is egységes színt adjunk a hajónak.
Daniló bácsi ezúttal nem ellenkezett:
- Kérem, szívesen. Én csak a színpadi öltözék ellen tiltakoztam.
Majd hozzátette:
- Úgy gondolom, holnap nyugodtabb kikötőt keresünk, és megkezdjük a
gyakorlatokat. Minél előbb készülünk fel, minél előbb szokunk össze, annál hamarább
elindulhatunk. És, mint azt ön is sejti, szeretném elkerülni a feltűnést. Mit gondol, senor
Commendatore, hol találunk itt a Lagunában olyan kikötőt, ahol - mint mondani
szokták - elvonulva a világ zajától, felkészülhetünk az útra?
Barrabella néhány pillanatig gondolkozott, majd a szerelőcsarnok irányába
mutatott. A szerelőcsarnok mögött a kikötő tárházai voltak, a tárházak mögött a
kikötőmóló és a móló mögött a Laguna keleti, túlsó partja, ahol már az Atlanti-óceán
következett.
- Arra, San Jósé dó Norte mellett, találni egy halászvároskát, Gerast. A kikötője
is megfelelő. Holnap átmehetünk -szólt Barrabella, majd halkabban folytatta. - Ez itt
különben sem jó hely, sok a kocsma.
És elnézett a fokszli felé, ahol a főfedélzet csónakállványánál Silverék éppen az
overallokat próbálgatták nagy röhögés között.
- Úgy tudom, a vitorlás-népek szeretik az italt. Ezek meg különösen.
Parancsnokunk csendesen elmosolyodott:
- Ha a tengerész tudja, hogy a keresztrúdra kell felmenni, akkor óvatos.
Majd úgy intézzük, hogy minél többet legyenek a keresztrudakon!
A kis ember elnevette magát. Érkezése óta először.
- Zseniális, kapitány, zseniális! De függetlenül ettől, kell is, hogy minél jobban
összeszokjon a személyzet.
Arca újból aggodalmassá vált:
- A Falkland-szigetektől kezdve számíthatunk a legnagyobb viharokra, nem
is beszélve, mi vár ránk a Horn-foknál! Kérem, érez ön magában annyi biztonságot, hogy
átvezeti ott a hajót?
Barrabella valósággal elsápadt a kérdés alatt.
Daniló bácsi ránézett. Ott voltam a közelben, tehát jól láttam a jelenetet. Daniló
bácsi rátette kezét az öreg, múzeumi kompasszház rézfoglalatára, és elgondolkozva
vizsgálgatta a szélrózsa skáláját, a remegve billegő, még öregségében is érzékeny
iránytűt.

Majd lassan így szólt:
- Ha nem lennék biztos önmagamban, higgye el, nem vállalom a megbízatást. De
érdekel, nyugtalanít ez a feladat. Mindnyájunkban élt gyerekkorunkban egy ilyen hajó
látványa . . . most itt van. A lehető legkörültekintőbben óhajtok nekivágni az útnak.
- Grazia, köszönöm - hebegte a commendatore. - Nekem a hajó megvalósult álom. Féltem. Különösen most, hogy indulás előtt vagyunk.
- Én is féltem - egészítette ki Daniló bácsi. - Tudom,hogy a bömbölő
negyvenesek ilyenkor is futnak a Horn-fok körül. Tudom. Jeges viharok!
Pedig nyár volt akkor Brazíliában. Nyár - decemberben. A déli féltekén úgy van
nyárközép december 24-én, karácsonykor, mint ahogy nálunk nyárközépet írunk június
24-én.
- Gondolja, Don Daniló - hebegte a kis ember az itteni megszólítás modorában
-, gondolja, épségben jutunk el Friscóig?
- Remélem, szeretném remélni. De hát a hajó - az hajó. uram. Hiszen tudja. Ön is
tengerész. Ha annak idején tudták volna a „Titanic"-on, mi vár rájuk, nem indultak volna
el. Nem így van?
Barrabella bólintott:
- De igen. Pontosan így.
És fátyolos volt a hangja. Ugyan miért?
Rövidesen ez is kiderül. Mindenesetre feltehetitek a kérdést magatokban: mi lelte
a régi hajók tervezőjét, hogy olyan különösen viselkedett azokban a percekben? Egy
tengerész egy másik tengerész előtt!
Ami bizony felette szokatlan valami.

NEGYEDIK FEJEZET
Hogyan került Pedro a hajóra? - Árbocjancsi, a durva fickó - Ahol a majom és a papagáj ékszer - Bolond dolog a tengeri
betegség - Atrika felöl fúj a szél. . . - A „nigger" velünk jön? - Egy korvettkapitány, aki fél a tengertől - Találkozás az albatrosszal Pedro vágya és Gabbia oktatása

- Hogyan került ide ez a gyerek? Néma csönd.
- Még egyszer kérdem: ki engedte meg, hogy ez a gyerek a hajóra tegye a
lábát? Ráadásul ide, Sottomarina kabinjába?! . . .
Daniló bácsi a hullámvédős küszöb előtt állt, és a parancsnokoktól megszokott
szigorral meredt az eléje táruló látványra.
Ez a látvány - egy gyerek volt.
Méghozzá igen fekete képű négergyerek l
Ott ült Sottomarina fekhelyén, a koje szélén, és kétségtelen megrettenéssel meredt
a szigorú tekintetű, arany horgonyos sapkát viselő férfira. A gyerek nem volt több
tizennégy évesnél, szeméből értelem, kedvesség sugárzott. De azokban a szemekben
most mégis több volt a riadtság, mint bármi más. Ruhája annyiból állt, hogy éppen csak
fedte a testét: összezsinegezett maradványa egy nadrágnak és egy ingnek.
Az „Óceán királynője" a Laguna de los Patos vizén haladt, igen egyenletes
tempóban, kiadós nyugati szélben. Akkor már a harmadik nap telt el azóta, hogy

elhagytuk a gyári medencét, és kikötőnket a kis Geras halászvároskában ütöttük fel.
Daniló bácsi éppen reggeli ellenőrző körútját tartotta, Szevér és, Horváth Feri
kíséretében. Természetesen benyitott a hajómester kabinjába is, és ott fogadta a váratlan
látvány. Egy néger fiú a hajómester fekhelyén.
- Hogyan került ide ez a gyerek? - hangzott immár harmadszor, amikor a szűk
kabinfolyosó nyílásából megszólalt egy mély hang.
Sottomarina hangja:
- A gyerek az enyém, kapitány!
Daniló bácsi hátrafordult, Szevér, Horváth Feri ugyanígy.
- Mióta tartasz néger fickót a kabinodban, Sotto? - tette fel a kérdést
parancsnokunk.
Sottomarina addigra a kabinhoz ért, és szokott nyugodt, kimért hangján közölte:
- Reggel öt óra óta, kapitány.
- Reggel óta? ...
- Parancsára, kapitány. Pedronak hívják, apátlan, anyátlan árva, és mivel nekünk
pincérünk nincsen, sem hajósinasunk, a nagy létszám miatt pedig Guzsiknak kellene
pincér, nekünk meg egy fedélzeti szaladjideamoda, hát gondoltam, felfogadjuk. Ha ön is
úgy akarja, kapitány.
És ezzel Sottomarina belépett a kabinba, megsimogatta a fiú drótszerű, göndör
haját, mintha biztatná: ne félj, a vihar rögtön elmúlik, én melletted állok!...
A fiú elmosolyodott, kivillantak hófehér fogai. Meg kell adni: jóképű néger
legényke volt ez a Pedro.
- De hol szerezted, inkább arra felelj, Sotto? Az óriás felnevetett:
- Nem éppen a gerasi piacon, gondolhatja. A kikötőben, tegnap délután. Hiszen
ön is tudja: rám bízta, hogy vásároljak egy köteg kenderkötelet. A bolt küszöbén elém
állt ez a gyerek, mondván, masa, adjál csomag, Pedro elvisz. Mert hát a kikötői
nyelven tud ám ez beszélni. És ahogy hozta, kifaggattam, árva gyerek. -Nincs senkije,
hol itt alszik, hol ott. Igaz-e, Pedro?
A gyerek bólintott. Csillogóan értelmes szeméből a kutyahűség háláját érezhette
Sottomarina.
- Gondoltam, egy ilyen srác igazán elkelne nálunk. Mondtam neki: ha korán
reggel itt leszel, feljöhetsz a hajóra, a többit meg bízd rám. Egész éjjel a pier szélén
gubbasztott, és várta, hogy behívjam. Senki sem vette észre. Hát
most itt van.
Kezeskedem érte. Ismerem én az ilyenféle kikötői suhancot: nincsen ennél jobb anyag,
kapitány! Különösen, ha az én kezem alá kerül.
És ezzel Sottomarina széttárta tenyerét. Pedro ránézett, vigyorgott.
- Ha ezzel kap egyet a fenekére, felrepül az árbockosárig!
Előbb Horváth Feri kezdett kuncogni, majd Szevér, végül Daniló bácsi.
Jóízűen, hangosan nevettek. Erre Pedro is megszólalt:
- Masa kapitány, Pedro ígéri - jó lesz. Sottomarina, a győztes hadvezér
őrömével, megelégedetten dübörögte:
- Corpo di bacco, csak ne lennél jó! Repülsz is innen, mintha sohase
láttunk volna! De ha megbecsülöd magadat,, Pedro, még kormányos is lehet belőled!
- Hohó, Sottomarina - szólt parancsnokunk -, talán megkérdeznénk Guzsikot,
kell-e neki a legény!
Sottomarina diadalmasan mosolygott:

- Már beszéltem vele. Hogyne kellene! És ezzel hátbavágta Pedrot:
- Iszkoli a konyhára, és jelentkezz Guzsik apónál! Mondd, hogy te vagy Pedro,
a hajómester védence. Avanti!
A koromfekete legényke eltűnt. Daniló bácsi utána nézett:
- Kint van az egész feneke a nadrágból. Különben derék kölyöknek vélem. De
még egyet azért ne hozzál, Sotto.
A mi melegszívű óriásunk szerényen mosolygott:
- Állítom, kapitány, nem bánja meg, hogy felhívtam a gyereket. Az overallok
között meg majd akad olyan, amit kevés munkával én szabok át neki. Hadd érezze
a gyerek, hogy odahaza van.
Igy került Pedro a hajóra. És így egészült ki a létszámunk huszonkettőre.
Azt éppen nem mondom, hogy nagy csodálkozást keltett, amikor első munkáját a
kormányfedélzet alatti konyha küszöbén végrehajtotta. Brazíliában annyi a néger, a
mulatt, a mesztic, a fehér gyerek, hogy egyik sem okoz különösebb feltűnést. Geras
városka lakói különben is főleg mulattok és négerek. A meglepetést inkább az okozta,
hogy a gyerek keze alatt valósággal égett a munka. Mi lehet egy vitorlás apró
hajómindenese számára az első munka? Csakis a krumplihámozás. Huszonegy ember
számára sok krumpli kell, ha azt akarja a szakács, hogy az emberek megelégedetten
csapjanak a hasukra: ez igen, jólesett! . . . Pedro vasszorgalommal és jókedvvel látott a
munkához. Dicséretére legyen mondva: így volt ez vele az egész út alatt.
. A kikötő csavargója valóban otthonra talált. Igaz, hol erre, hol amarra billenő
otthonra. Sottomarina volt a „papa", Guzsik apó a „nagypapa", és mi többiek a
családtagok. Ez a fekete legényke mindent játszva tanult és játszva végzett el. Pompás
„anyag" volt, jókedvű, megbízható, becsületes. Látszólag még Silver és Laguna Grande is
szívelte. Egy valaki azonban nem: Janmatje, az egyik fedélzetmatróz.
Különös fickó volt ez az Árbocjancsi. Bulldogképe sok durvaságot rejtett,
szenvtelen, hideg tekintete kegyetlenséget. Egyszer ő került mellém kormányossegédnek, és akkor mélyebben láttam a lelkébe, ha ugyan volt lelke.
- Van családod? - kérdeztem tőle.
- Nincsen.
- Barátok, rokonok, akik miatt visszavágyol Hollandiába? Nagyot köpött a
kormányfedélzet oldalvédjén ki a tengerre.
- Nincs, se barát, se rokon - felelte komoran. - Hollandiát meg egye meg a fene,
ahol van!
Csodálkozva meredtem rá. A tengerész általában szívesen emlékezik vissza
hazájára, ilyenkor ellágyul a hangja, s ilyenkor fogja el a „megszépítő messzeség"
varázsa. Árbocjancsinál nem így volt.
- Ronda ország - gúnyolódott saját hazáján -, csupa rend és tisztaság. Hát
én azt nem szeretem. Azért is jöttem Brazíliába. Sok ugyan itt a nigger, akiket utálok,
de hát nem ereszkedem le hozzájuk. Hogy a kapitány miért vett fel nigger-kölyket, azt
nem értem! Büdös lett tőle az egész hajó!
Igy beszélt Árbocjancsi, akinél piszkosabb tengerészt nemigen láttam, és aki már
a második napon úgy bekoszolta Santa-Clara ajándékát, a munkaruhát, hogy nem lehetett
arra ráismerni.
- Egyszer majd úgy belerúgok a niggeretekbe, hogy nem mászik vissza a
tengerből - vigyorgott, és a szemében elszántság, gyűlölet volt. - Én fehér ember

vagyok!
Persze, ti most hibáztattok, hogy nem intettem le ezt a vízicsavargót. Mert nem
intettem le. De úgy érzem, ez volt a helyes. Egyet azonban elhatároztam: figyelni fogom,
sőt a „jadranistákat" is figyelmeztettem: legyünk óvatosak ezzel az emberrel.
- Ha hozzányúl a fiúhoz - mondta Sottomarina -, akkor így töröm ketté!
Óriásunk kezében a kötélbak egyik feszítőpecke volt, ami keményfából készül,
és erős, akár a vas. A pecek egy mozdulatra kettétört.
- Igy - ismételte a hajómester.
És ezzel felködlött egy felhő, ami később viharrá fokozódott. De hát már idéztem
a derék, istenben boldogult Marryat kapitányt, most is idézem: „csak sorba, legények,
sorba . . ." így legyen.
Valósággal úgy csináltunk, mintha nem is múzeumi filmhajón, de hadiegységen
szolgálnánk. Daniló bácsi beosztott terv szerint készült fel a nagy útra. A hajó sok titkát,
rapliját tudni akarta. Mert minden hajónak van „titka". Ha szériában gyártanak is tíz
hajót, azért az a tíz hajó valamiben eltér egymástól. A hajó élőlény és - legtöbb ország
nyelvtanában nőnemű lény! Érzékeny, dacos, ráadásul a váratlan meglepetések tárháza.
Az egyiknek valami miatt mélyen van a súlypontja, ezek a bukdácsoló, ingó, imbolygó
hajók - a „rollázók". A másik pompásan fut közepes szélben, de megbolondul, és kész
veszedelem rajta lenni, ha viharrá fokozódik a szél. A harmadik csak oldalszélben fut, és
képtelen kikecmeregni a hullámvölgyekből. Van azután olyan vitorlás, amelyik csak
akkor halad gyorsan, ha „luvol" (szélnek halad), de oldalszéllel vagy félhátszéllel (a
Balatonon is ismert ,,raum"-mal) csak döcög, mint valamikor a postakocsi. Az egyik úgy
nem tűri a teljes vitorlázatot, mint a makrancos ló a nyerget, a másik erős viharban is
kibírná az összes „ponyvát". Akad hajó, amelyiket kész gyönyörűség kormányozni, de
ugyanakkor akad bőven olyan két-, három-, ötárbocos, amelyiken a szenvedések sorából
áll kormányosként szolgálni. Vannak hajók, amelyek valóságos világhírre tettek szert
„titkaik" miatt. A „Matutina" nevű angol háromárbocos arról volt híres évtizedeken át,
hogy az Atlanti-óceánon kezes bárányként viselkedett, de a Csendes-óceánon nekivadult,
és szenvedélyesen kereste a korall-padokat, zátonyokat. Végül is a Salamon-szigeteknél,
csakis az árapály hullámaitól verve, szétzúzódott, Hát a „Medusa" ötárbocosról tudtok-e?
Svéd hajó, tisztes stockholmi cég tulajdona, és hiszem, hogy még létezik, 2880 tonnás
óriás. Nincsen annak más hibája, csak az, hogy képtelen szélnek fluvba) haladni. Ezért
minden útját dupla idő alatt teszi meg. Híres esete volt, amikor Glasgow-ból jövet éppen
a Horn-foknál csekély két hónapra elakadt, ide-oda lavírozott a pokoli szelekben, és
képtelen volt átjutni az Atlantiról a Pacificre. Az ilyen hajótól úgy fél a tengerész, mint
attól, hogy a kocsmában ásványvizet igyon.
Igy azután érthető, hogy Daniló bácsi, Szevér, Feri és velük együtt mindnyájan,
erősen vizsgálgattuk az „Óceán királynőjé"-t. No, és természetesen Barrabella is.
Először a Laguna vizén jártunk, néha éjidőn is, hogy kitapasztaljuk a „titkokat".
Persze nemcsak ez volt a cél, hanem az is, hogy összeszokjunk egymással és a hajóval.
Ami nem olyan egyszerű, mint azt gondolnátok. A mi kompániánk kipróbált, régi
vitorlás-banda volt, amit ti is tudtok. Silverék csoportja is értette a dolgát, nem tagadom.
Vitorlások voltak egytől egyig, Silvertől Árbocjancsiig. És mégse volt könnyű
kitapasztalni a hajót, megismerni a vele való bánást, megszokni a felszerelést, a mai
embernek szokatlan felszerelési formát, rendet, beosztást, elavultságot. Mert Barrabella
mindenhez ragaszkodott, hű és pontos mását készítette el a nyugat-indiai

„Centurion"-típusnak, ha valamivel kicsinyített formában is.
Sejthetitek, micsoda szenzációt jelentett Gerasban, amikor a kikötőmólóhoz állt
az „Óceán királynője". Az egész városka összefutott, még a nyílt vízről is bevitorláztak a
halászok, hogy megbámulják a csodát: a soha nem látott és sejtett hajót. Mi viszont,
legalábbis Daniló bácsi fiai, Gerast bámultuk meg. A túlparton és Riótól a Portó Alegréig
húzódó vasútvonalon láttunk sok kávéültetvényt, cukornád-telepítvényt, de bőven őserdőt
is, ami Brazíliában nem csoda, hiszen a fojtó, fülledt üvegházi klíma még a Kongópartnál is jobban neveli a mindent elnyelő növényzetet. Említettem már, hogy a milliós
(két és félmilliós!) főváros, Rió környéke már - őserdő! Kígyókkal, krokodilusokkal,
papagájokkal, majmokkal, tapírokkal. Ezt is láttuk. De a hamisítatlan, régi és máig is
létező brazíliai életet csak itt, Gerasban.
- Corpo di bacco! - hüledezett nemegyszer Sottomarina, amikor együttesen
kószáltunk a gerasi Lungo Corsón, a főutcán. Négerek, mulattok, meszticek lakják a
városkát. Különös látvány a sok fekete bőrű asszony a legrikítóbb színű kartonruhákban,
óriási szalmakalapokban. Nincs ház, ahol ne énekelnének, ahonnan ne hallatszana ki a
mandolin pengése, ahol pedig rádió szól, ott kiteszik az ablakba, hogy az utca is
részesüljön a gyönyörből. És mit gondoltok, miféle ékszert hordanak magukkal a gerasi
nők? Hát azt bizony nem találjátok ki, esküszöm.
- A'zanyád! - ámuldozott Zoller Jóska, amikor meglátta ezeket az „ékszereket".
Mert a gerasi nők vállán, fejebúbján, kalapja tetején az ékesség hol egy majom,
hol egy papagáj! Úgy bizony, fiúk. Apró, különös, csupaszőr majmocskák és szebbnél
szebb tollazatú papagájok jelentették Gerasban a női csínt, díszt, puccoskodást.
A móló, ahol kikötöttünk, állandóan tömve volt nézőkkel, férfiakkal, nőkkel,
gyerekekkel. És a nők válláról felénk bámészkodó majmocskákkal, tollászkodó
papagájokkal.
- Hej, ha Suttora élne, fogadok, hogy máris lenne egy ilyen selyemmajma! emlékezett régi, a Földközi-tenger hullámai között elveszett társunkra Szevér.
Valóban, Suttora - a néhai nagy állatbarát - itt könnyen kiválasztotta volna a
kedvére való majmocskát, vagy a kampós csőrű madarat. Sohase hittem, hogy ilyen
majmok is léteznek. Valóban, inkább játékok voltak, semmint élőlények! Alig másfél
arasznyi egy-egy, és mennyi szín, fejforma! De a szőre mindegyiknek - mint a selyem.
Nem makognak, hanem apró kis füttyentéssel fejezik ki érzelmeiket. A legérdekesebb az,
hogy hihetetlen mértékben ragaszkodnak gazdáikhoz, de ugyanakkor riadtan
tartózkodnak az idegenektől. Láttam Gerasban olyan néger asszonyt, aki horkolva
szundított otthona küszöbén, a majmocska pedig ott gubbasztott a vállán. Őrizte alvó
gazdája nyugalmát. És ráfüttyentett arra, aki megállt a közelben.
- Állatot a hajóra hozni tilos - közölte mindnyájunkkal Daniló bácsi, mert bizony
akadtak közöttünk, akik szívesen vettek volna olyan majomcsodákat, mint a
marmozettek, mert így hívják eme kis rokonainkat Gerasban.
Sottomarina elgondolkozva vakargatta megfehéredett üstökét:
- Zenggben megbámulnák a marmozettet, szívesen vinnék belőle.
- Bolond vagy, Sottó! - intette Guzsik apó. - Hol van még Zengg! Addig régen
felfordulna az ilyen kényes állat.
Igy azután se marmozett, se papagáj nem került a hajóra. Mindössze egy
szerzeményünk volt Gerasból: Pedro, a néger legényke.
Okos tekintetével
mindent meglátott, megfigyelt. Sottomarina volt a

tanítómestere:
- Az ottan a fokszli, vagyis fore-castle. Felette a horgonyállás, a capstannel.
Tudod mi az a capstan? A tekerő vagy csörlő, azzal vonjuk fel a horgonyt. No, most
mondd meg nekem, mi az ott elöl, ahol a matrózok szállásolnak?
És Pedro a maga, kicsit összetákolt kikötői nyelvén ismételte :
- Pedro tudja, Pedro nem felejtette, hajómester mondja, Pedro is mondja: feksli.
De nemcsak Pedro tanult, mi is tanultunk.
Igyekeztünk a lehető legjobban összeszokni a hajóval.
Bevallom: szokatlan művelet volt ez. A „Jadran" sónerrel bizony
elkényeztetődtünk. Daniló bácsi híres hajója úgy haladt a szélnek (úgy ,,luvolt"), hogy
élvezet volt nézni; gyors iramban szelte a hullámokat, és jó szélben vidáman maga
mögött hagyta a gőzösöket; kormánya a legcsekélyebb érintésre, elfordulásra
-megváltoztatta a hajó irányát; a kötelek halmaza helyett egy-egy vezérkötéllel
szabályoztuk a vitorlákat; se a hullámhegytől, se a hullámvölgytől nem félt a hajó.
Az „Óceán királynőjére" mindezt nem mondhattuk el.
Az „Óceán királynője" szeszélyes volt, és ezeket a szeszélyeket figyelembe kellett
venni, kitapasztalni, elhárítani, vagy ahogy hajósnyelven mondják: korrigálni.
- A hajó nehezen szabadul a hullámvölgyből - jelentette az egyik manővernél
Szevér.
- Gyenge szélben könnyen „lecsúszik" - állapította meg Horváth Feri. - Erős
szélben jól bírja a nyomást és „felmegy".
- A felvitorlázás majd még egyszer annyi időbe telik, mint a ,,Ragusá"-n! morcoskodott Sottomarina, mint felelős hajómester.
No, és a kormány? - kérdezitek tőlem, fiúk. Hát bizony erősebben kellett
markolni, mint a „Jadran" kerekét! Viharos szélben bizony hárman is fogtuk, nehogy
elvágja maga mellől a kormányost.
De hát azért csak barátkoztunk, ismerkedtünk.
A kis Barrabella aggódva figyelte minden megjegyzésünket, kifogásunkat. És ha
akadt valami, amit a fregatt előnyére írtunk, akkor boldog volt:
- Pompás hajó ez, pompás! - dicsérte alkotását.
- Majd csak lesz - mosolygott Daniló bácsi. - Például abból a sok
hátramerevítőből elveszünk. Inkább még egynéhány gyűrűpántot teszünk az árbocokra.
Az a sok backstag zavarja a fővitorlák mozgathatóságát.
- Ha óhajtja, kapitány - sóhajtott a kis ember -, ha óhajtja.
- Nem óhajtom, hanem kell - döntött Daniló bácsi. -Véleményem szerint az
árbocok így is kibírják a terhelést.,
Barrabella sóhajtott és beleegyezett.
- Ahogy kívánja, kapitány. Lassan-lassan kiderültek a ,,titkok".
És amikor a jangadát elgázoltuk, a kormányszerkezet áttételén is változtattunk.
Ismeritek a jangadát? A brazil partok és folyótorkolatok egyszerű utazási eszköze
a jangada. Valójában nem más mint felvitorlázott tutaj. Hét-nyolc elég hosszú deszka, egy
lapátszerű kormány, amit hátul hurokba erősítenek, egy ülőpad a kormányos számára,
meghajlított sudár bambuszrúd árbocnak és rajta a vitorla, s máris kész a jangada.
Hát egy ilyen vitorlás tutajt gázoltunk el a Lagunában, mert megbokrosodott a
kormányszerkezet, és a jangada sem tudott már kitérni. Utasainak nem történt baja,
épségben húztuk fel őket a fedélzetre, de a jangada alkatrészeire szakadt.

- Holnap jelentkezzetek nálam a gerasi kikötőben - jelentette ki Barrabella. Kaptok helyette új jangadát.
Ennek a kalandnak legalább meglett az az eredménye, hogy megjavult a
kormányszerkezet, és vele a kormánykerék kezelése is könnyebb lett.
Végül eljött az a nap, amikor Daniló bácsi közölte Barrabellával:
- Úgy vélem, kapitány, a felkészülés teljes. Most már csak az élelmiszereket
rakják be, és töltsük meg a víztartályokat, máris indulhatunk.
Az „Óceán királynője", legalább úgy láttuk, engedelmes jószággá változott.
De a viszonylagos lassúságon mégsem tudtunk változtatni. Egyet azonban máris
megismertünk a valóságban: a régi hajók bírták a tengert. Széles testük, mély járatuk,
aránylagos magas orr és tatfelépítményük „tengerállóvá" tette őket. Különösen a széles
test jelentett nagy úszó biztonságot, így volt ez már Magellán, Kolumbus idejében is.
Különben hogyan is bírták volna a szeleket, a hullámokat?
Két alkalommal kimentünk a Laguriából
a nyílt
Atlanti óceánra,
„hullámpróbára". Igen erős, kemény szél fújt, magas és széles hullámok hömpölyögtek
az afrikai partok felől Az „Óceán királynője" nyugodt biztonsággal bukdácsolt első
óceániai útján, mintha igazolni akarta volna nevének büszke csengését.
Most is emlékszem ennek az útnak minden percére. Látom a kíváncsiak tömegét,
amint összegyűltek ,Rio Grande do Sul városának külső mólóján, hogy figyeljék a
legkülönösebb hajók egyikét, az „Óceán királynő jé"-t, amikor először ismerkedik az
óceán hullámaival. Rio Grande egyik „lábával" a Lagunánál, a másikkal az Atlanti-óceán
partján épült fel, és előtte terül el a Laguna-csatorna. Ezen a csatornán igyekeztünk kifelé,
eléggé erős szembeszéllel, kreuzolva, a lehetőség határán a legjobban megközelítve a szél
irányát. Hát bizony nem állítom egy pillanatig sem, hogy a fregatt értette annyira a
luvolást, mint a mai hajók! Nem állítom, mert ha ezt mondanám, akkor hazudnék. A mély
járat, a széles test, az aránylag alacsony árbocok, s ezzel együtt a vitorlák alacsonysága is
- próbára tette idegeinket.
- Corpo di bacco - hörögte Sottomarina, amikor mérgesen figyelte állandó
„leesésünket" -, ez ugyan sohase halad majd úgy a szélnek, mint a „Jadran"!
Nos, ilyesmiben részünk soha nem volt. Oldalszélben megállta a helyét jól a hajó,
mint ahogy hátszéllel is tűrhetően haladt. Csakhogy a vitorlázásnál az a helyzet, hogy a
szelet nem lehet megrendelni.
De azért nem történt baj a becsülettel: Rio Grande do Sül mólójáról élvezettel
nézhette a bámész sokaság, mint igyekszünk el a város előtt, ki az óceánra. Akkor
kanyarodott éppen be a csatornán a Pacific Steem Navigation Company „Cordova" nevű
gőzöse. Kendők százai, matrózsapkák lengtek felénk, és az óriásgőzös veszett
szirénázásba kezdett, így köszöntötte a jelen a távoli múltat a Laguna-csatorna kellős
közepén.
- Ezek most azt hiszik, hogy kísértetét látnak - nevetett Horváth Feri. - Esetleg a
bolygó hollandit!
Végül is kijutottunk. A széles, eléggé magas hullámok barátságosan döngtek a
hajó oldalán.
A kormánynál ekkor Zoller és Santjago állt, a tatfedélzeten Daniló bácsi, Szevér
és Feri, vagyis a magas parancsnokság. A kis Barrabella hol ide, hol amoda futkározott,
majd amikor kiértünk az óceánra, egyszerre csak eltűnt.
- Masa fekhelyen ülsz, és fogja fejet - jelentette Daniló bácsinak a néger Pedro,

aki akkor már nemcsak pincér, de hajóküldönc is volt.
Vagyis a nagy hajótervező a „nauziá"-val, a tengeri betegséggel küzdött, amin
valójában nincs is mit csodálkozni. Bolond dolog ez a tengeri betegség: a Laguna
hullámai úgy dobálhatták a fregattot, ahogy akarták, senkinek nem kavarodott fel a
gyomra. De ahogy kiértünk az óceán vizére, s széles hátú, még csak nem is viharos
hullámokra kezdett felkapaszkodni a fregatt, majd egy idő múlva a hullámhegy túlsó
részén lecsúszni, egyszerre elővette néhányunkat a már eléggé ismert, különös érzés.
Bevallom, engem is. Nincs ezen mit szégyenkezni, fiúk, férfiak vagyunk, és mindennél
többet ér az őszinteség. Nemegyszer mondtam már, hogy Nelson a legnagyobb
gyötrelmeket állta ki a hajóraszállás első napján, de rajta kívül (előtte is, utána is) sok
neves tengernagy, kapitány, mert hát tengeri betegnek lenni csak a „civilek" előtt
szégyen, a tengerészek ezen nem csodálkoznak sohasem, így azután mi sem hökkentünk
meg Pedro jelentésén, valamint, hogy azon a délelőttön a szokottnál jóval, de jóval
kevesebb babcsuszpájz fogyott el Guzsik apó főztjéből, és a hozzá adott argentíniai
„corned beef'-ből, a füstölt marhahúsból, amiből akkor már bő raktárunk volt. Még Silver
arca is sápadtabb volt a szokottnál. Kinél csak percekig, kinél órákig tartott a rosszullét.
Persze, akadtak olyanok is, akik mosolyogva szemlélték sápadt arcunkat, bizonytalan
tekintetünket, fáradt járásunkat a ferde fedélzeten.
Keleti szél volt, Afrika felől fújt, és amikor parancsnokunk északnak irányozta a
hajót, az szabályosan, szépen bedőlt a szélalatti oldalnak, és megkezdte első, „avató" útja
az Atlanti-óceánon. Természetesen nem kéjutazást tartottunk hanem gyakorlatot. Minden
ember a fedélzeten tartózkodott, és lassan elfeledkeztünk a könnyű szédülésről, a kavargó
gyomorról, émelygésről. Egymás után adta ki Daniló bácsi az utasításokat, amelyeket
Szevér és Horváth Feri továbbitott. Most volt a vizsga, a Lagunában összeszedett
tudományból a végső szigorlat.
- Kormányt két fokkal szélbe!
- Parancsára, kormány két fokkal szélbe.
- Arboclegénység fel! Előárboc vitorláit kurtítani! Tatárboc hosszvitorláját
reffelni!
- Parancsára! Hé, emberek ott elöl - fel az előárbocra!
- Főárboc vitorláit még jobban feszítsd!
- Parancsára! Főárboc . ..
Dübörgött a fedélzet a rohanó lábaktól. Hol az előárbocon, hol a főárbocon
másztak felfelé az emberek. Hol a vitorlákat engedték, vagy kurtították, felgöngyölték,
vagy a köteleket húzták inukszakadtáig, ha éppen úgy szólt a parancs.
Silver mint vitorlamester mindenütt elöl járt, de ugyanígy tett Laguna Grande is.
Nem ismertek nehéz feladatot, sem lehetetlent. A parancsot mindig végrehajtották, ez a
tény. A későbbiekhez tudni kell, hogy kitűnően bevált Silver, Laguna Grande és a
„banda". Igaza volt Silvernek: jó tengerész volt mindegyik, értették a mesterségüket.
Daniló bácsi elégedetten dörzsölte kezét, és többször mondta:
- Nem hittem! Nem hittem!
Mármint azt, hogy beválik ez a szedett-vedett népség. Pedig beváltak.
Egyedül Zoller nézte fanyalogva a vitorlamanővereket. Nem tetszett neki, hogy
Silverék ennyire értik a dolgukat.
- Na - néztem mosolyogva kenyerespajtásomra -, mi a véleményed? Zoller rápörgetett a kerékre, bosszúsan, mint aki nem örül a kérdésnek.

- Mi a véleményem?! Változatlanul a régi! Csirkefogók ezek - nem tengerészek! Az örömbe vegyült azért egy kis üröm is. Az első megnyilvánulás, ami lassanlassan Zoller felé billentette a mérleget.
Délután volt, a tűző nap sugarai egyre inkább ráborultak a tengerre. Az „Óceán
királynője" visszafelé tartott, a Laguna-nyílás irányába. A manőverek befejeződtek,
egyenletes szélben szaladt a hajó. A fokszli előtt, a vizes hordó mellett, egykupacban
pipált, cigarettázott az őrség és a szabad őrség.
A kormánynál ketten álltunk, Gabbia és én.
Mögöttünk, a parancsnoki álláson, Daniló bácsi könyökölt a korlátra. Az ő
tekintete messze kalandozott. A holnapon, amikor berakjuk az élelmiszert és
a
holnaputánon amikor végleg búcsút mondunk Brazília partjainak.
A hajó meredek orrárboca az egyelőre még láthatatlan, párás ködbe vesző Laguna
bejáratát célozta.
- Irányt tartsd! - hangzott mögülünk.
- Parancsára.
Janmatje, az Árbocjancsi mászott fel a kormányfedélzet keskeny lépcsőjén, és
igyekezett a parancsnoki fedélzetre lomhán, lopakodva kullogott, gúnyos képén
elszántság ült. Csak odabiccentett hozzánk (csirió!), és mászott tovább. Bibircsókos,
rücskös orra azt hirdette, hogy Árbocjancsi bőven fogyasztotta az alkoholt, mióta megvált
a szülői háztól.
Majd a következő beszélgetést hallottam.
- Mi az, mit akarsz?
Ez Daniló bácsi volt.
- Captain, kérdezni jöttem. A fiúk küldtek. Árbocjancsi hangja bizonytalanul
csengett.
- A fiúk?
- Hát egynéhányan onnan elölről, a fokszliból. A grönlandi és a dél-afrikai.
Daniló bácsi hangja fátyolozottabbá vált. Ami azt jelentette, hogy kapitányunk
türtőzteti magát.
- Tessék. Mit akarsz?
Kis szünet állt be. Hátranéztem. Daniló bácsi hidegen, kimérten tekintett az előtte
állóra. Árbocjancsi lesütötte szemét, s levett sapkáját nyugtalanul forgatta a kezében.
Megzavarta a kapitány szigorú (hej, de milyen szigorú!) nézése.
Végre Árbocjancsi megemberelte magát. Nyögött:
- Captain, a nigger velünk jön?
- Velünk.
Most már bátrabban beszélt a matróz.
- A társaim is, én is- azt valljuk, hogy a nigger szerencsétlenséget hoz az olyan
hajóra, ahol fehérek szolgálnak. Meg azután: miért kell egy koszos nigger közöttünk?!
Mintha percek teltek volna el. A fokszli felől többen a mi irányunkba néztek.
Azt hittem, felcsattan a parancsnokunk, hiszen a hajón ő a teljhatalmú úr, és
mindenféle hajózási törvény, rendtartás előírja, hogy szava - megfellebbezhetetlen.
De Daniló bácsi, aki e téren nem ismert tréfát, erőt vehetett magán, mert
nyugodtan így szólt:
- Pedro velünk jön, mert én így akarom. Ha nem tetszik, te is, két társad is
kikérhetitek a matrózkönyvet, ha kikötöttünk. Végeztem.

Újból hátranéztem. Daniló bácsi a távoli part felé nézett. Janmatje megzavarodva
nyomogatta fejére koszos sapkáját, majd lekullogott a felépítményről.
- Canaille - dünnyögte mellettem Gabbia, aki ugyanúgy értett mindent, akárcsak
én. - Briccone!
Gazember, csirkefogó, így a kalózkinézésű, frigiai sapkás Gabbia, aki nagyot
sercintett a kormányfél felé.
- Briccone! - ismételte.
És amikor Árbocjancsi újból elhaladt mellettünk, a bizalmaskodó csirióra még
csak nem is biccentettünk. Briccone.
Pedrot akkor már a szívünkbe zártuk, és ha rajtunk áll, Árbocjancsit ott helyben
bevágjuk a tengerbe.
Volt még egy beszélgetés azon az úton, valamivel előbb, hogy Janmatje
felmászott a tatfedélzetre. Igaz, erről csak jóval később szereztünk tudomást, de hát ide
tartozik, itt mondom el. Elvégre minden legyen a maga helyén, mint azt Marryat kapitány
oly helyesen megállapította.
Mondtam már, hogy Barrabella, a nagy hajótervező, Santa-Clara teljes
megbízottja az „Óceán királynőjé"-n, a volt olasz korvettkapitány és a hadiiskola tanára
különösen viselkedett. Emlékeztek talán, félve tette fel a kérdést Daniló bácsinak, hogyan
jutunk majd át a legpocsékabb tengerrészek egyikénél, a Horn-foknál - ami nem egészen
illik egy tengerésztiszthez. Különösen nem úgy, hogy kérdés közben megremeg a hangja.
Az is igen különös volt számunkra, hogy alig értünk ki az óceán vizére, a commendatore
úgy eltűnt, mint az a bizonyos kámfor. Egy tervező és megbízott, akit nem érdekelnek a
manőverek! Ki hallott ilyet? No jó, jó, tudtuk, hogy Barrabellát elővette a tengeri
betegség, de hát az jónéhányunkat elővett, és azért végeztük a kötelességünket.
Olykor kikukkantott a kajütjéből, révetegen körülnézett a tenger távlatán, és már
vissza is kotródott. Még azt a néhány lépést sem tette meg a parancsnoki fedélzetig, amit
tatfedélzetnek hívunk, mint ahogy a kormányfedélzet valódi neve - félfedélzet.
Egy néhai korvettkapitány, aki - nem akarja látni a tengert!
Mert mi ilyesmit éreztünk a commendatore viselkedéséből.
És a manőver délelőttjén fény derült erre a „titokra".
Igy történt.
Daniló bácsi a fregatt pompásan felszerelt térképkabinjában tartózkodott, ami a
félfedélzetből nyílik.
Éppen az elinduláshoz szükséges térképeket válogattam amikor - mint később
mesélte - kinyílt a kabinajtó. Sápadtan, fakón, kimerültén betántorgott a commendatore.
Parancsnokunk hellyel kínálta és megjegyezte:
- Sajnálom, kapitány, hogy ennyire előveszi a betegség. Én is érzek valamit a
gyomrom körül, de hát - ballare! - minek törődni vele!
Barrabella csüggedten dadogta:
- Ön boldog ember, kapitány ... Daniló bácsi folytatta:
- Akadnak pompás gyógyszerek a nauzia ellen. Talán rendelne belőlük.
Az olasz királyi flotta volt korvettkapitánya szomorúan ingatta fejét:
- Megpróbáltam, semmit sem ér. Daniló bácsi megcsóválta a fejét:
- Szinte hihetetlen. Ideig-óráig se? Barrabella megrázta fejét.
- Mondom, nem ér semmit, kapitány. És tudja, miért? Mert én - félek a tengertől!
Parancsnokunk először azt hitte, hogy rosszul hall. Egy, tengerész, hozzá még régi

tengerész, aki fél a tengertől! Aki eljutott a korvettkapitányságig - fél!
- Jól értettem, kapitány?
A commendatore megtörülte verítékes homlokát,és komoran-bólintott.
- Igen. Én, aki imádom a tengert. Én, aki csak a hajózásnak élek!
Arca kemény vonásai megenyhültek. Mintha a vallomással könnyített volna
magán.
- Megérti, kapitány?
Parancsnokunk megértette. Hogyne: ismert nem egy tengerészt, akinél egy
bizonyos idő után fellépett ez a félelem. Irtózás a tengertől. Valójában ilyesmi történt
annakidején a mi Suttoránkkal, aki a „Petőfi" gőzös katasztrófájából egyedül menekült
meg. Tehát valami előidézi - valami súlyos, szörnyű emlék. Úgy mondják, a „Titanic"
híres távirásza, Harold Bride, aki a kevés megmenekült közé tartozott, többé még a tenger
tájára sem ment, nemhogy hajóra.
- Megértem, kapitány. De ön régi tengerész . . .
Barrabella felsóhajtott. És mintha a beszélgetés izgalmában elfeledkezett volna a
fránya nauziáról, arca kezdett kipirulni. Nála is fellépett, ha csak rövid időre, az ideges
ember tünete: elmondása bajának - már könnyebbség.
- Hallott ön, kapitány, az olasz ,,S. 34" katasztrófájáról? Daniló bácsi bólintott:
- Hallottam. Ha jól emlékszem, ez a naszád volt a francia „Curie",
ami
Cattarónál a mi hálónkba került. Kiemelték és az osztrák-magyar flottában „U XXIV"
néven futott tovább. A háború után besorozták az olasz flottába.
Barrabella megelégedetten hümmögött:
- Nagyszerű a memóriája, Turkovich kapitány, nagyszerű, ismeri a naszád
további sorsát is?
-Csak annyit tudok, hogy Brindisi előtt egy gyakorlaton elsüllyedt.
A commendatore bólintott. Majd alig hallhatóan suttogta:
- Én voltam a parancsnoka és az egyetlen megmenekült. A térképszoba
csöndjében egymásra nézett a két tengerész.
Barrabella folytatta:
- Gyakorlat volt, 1921 tavasza. Az volt a parancs, hogy láthatatlanul közelítsem
meg a torpedónaszádokkal körülvett zászlóshajót, a flotta vezérhajóját. A felmerülés
perceiben, hibás jelzés következtében, felettünk száguldott el a ,,Medici" romboló
Az összeütközés bekövetkezett. A mentés azonnal megindult. Egyedül én kerültem ki
élve az acélkoporsóból! Hogyan, mint történt, hogy a klórgáz nem ölt meg, most se
értem. Talán, mert a parancsnoki torony felső részében, a periszkópnál tartózkodtam.
Azóta félek a tengertől, ezért is helyeztettem magamat a vizsgálat után a hadiiskolára. S
különösen a vitorlásokon érzem magam bizonytalanul !
Szomorúan tekintett Daniló bácsira.
- A fasiszta tengerészetben nyugdíjaztatásomat kértem. És amikor meghallottam,
hogy Santa-Clara méltán híres magánmúzeuma vezetőt keres, megpályáztam. Fél
életemet a régi hajók kutatására, építésére áldoztam. Ennek élek. Ez a fő művem, ez az
„Óceán királynője", és lám - félek rajta tartózkodni! De a becsület mégiscsak azt kívánja,
hogy a fedélzeten legyek, amikor megteszi nagy útját.
Elcsüggedve legyintett:
- Nem hittem, hogy ennyire elővesz az irtózás. Görcsös félelem szorítja máris a
torkom, ha arra gondolok, hogy eljutunk a Horn-fokhoz! Vitorlással megkerülni!

Kétségbeesetten tárta ki karját:
- Kérem, nehogy közölje ezt Santa-Clarával, vagy embereivel, kapitány!
Daniló bácsi, mint ahogy azt később elmondta, rátette kezét a csüggedt
commendátore vállára.
- És én mégis azt mondom, bízza magát nyugodtan az „Óceán királynőjére" és
a tengerre. Bízzon bennem is. Régi tengerészek vagyunk, tehát barátok. Mától kezdve
önnek itt a helye mellettem. Nem engedem, hogy bezárkózzék a kajütjébe. Érti? Nem
engedem!
Mi akkor csak azt láttuk, hogy Santa-Clara megbízottja mintha kevésbé billegne,
és mintha arcának színe is visszatért volna, amikor kilépett a térképszobából.
Néhány percre odaállt a kormány mellé, ránézett a régi, de már szélrózsával
kombinált iránytűre és boldog elégedettséggel megjegyezte:
- Pompásan haladunk.
Mi, Gabbiával együtt, helyeseltünk: igen, pompásan. Csak egy kicsit lassan egy
jóféle bark-hajóhoz képest.
Ami az öreg tájolót illeti, ez is egyik rögeszméje volt Santa-Clarának és
Barrabellának. Az „öreg fazék", ahogy mi hívtuk az idejét múlt műszert, díszletnek,
dekorációnak jó volt, de a tengerészeti hatóság elrendelte, hogy korszerű Peil-kompasszt
is kell felszerelni, különben nem adják ki a hajópapírokat. Erre kifutásunk első estéjén
került sor.
A hajó egyenletesen túrta a habokat, és félhátszéllel („raumban") haladt a Lagunabejáró felé.
A fokszlinál a főárboc magasára mutogattak.
Pedro felénk kiáltott a félfedélzet alatti konyha lépcsőjétől:
- Albatrosz!
A déli félteke az albatroszok hazája, de különös módon ez volt az első, ami elénk
került. Mindössze az evezőtollak feketék, különben az egész madár hófehér. Az a
példány, amelyik hozzánk szegődött, óriási volt. Az árboccsúcs, a „top" magasában szállt.
Néha annyira lejött, egészen a fő-árboc alsó vitorlájának keresztrúdjáig, hogy igen jól
kivettük elképesztő méreteit. Képzeljetek el egy hatalmas termetű sirályt - négyméteres
fesztávolságú szárnnyal!
Az albatrosz repülése egyike a legcsodálatosabbnak. És ez a repülés a
tengerészek „totója". Az óriásmadár alig-alig mozdítja szárnyát, és mégis olyan sebesen
mozog tova, ahogy a kedve tartja.
Silver máris feldobott egy ezüstpénzt a fokszlinál ,összegyűlt népség előtt,
- Ki tartja?!
Laguna Grande „tartotta":
- Én. Hat perc. Silver felkiáltott:
- Nyolc és fél!
- Idő, amikor a percmutató a négyesre ér! - rikoltotta a grönlandi, aki beállt
„versenybírónak".
Akkor már ott volt Sottomarina, Piede, de még Guzsik apó is. Kihozták a fokszli
óráját, amit tiszteletből kronométernek csúfolnak, és most mindenki vagy az órára
tekintett, vagy az albatroszra.
- Idő! - ordították többen, amikor a négyes számra ért a percmutató.
És a madár mozdulatlan szárnnyal nyugodtan úszott a keresztrúd magasában.

Nagy, kerek barna szeme kutatva kémlelt a fedélzetre. Az óceán óriás vándora híres
falánk, és kitanulta már, hogy a hajókról nemcsak ételhulladékot dobnak ki, de akadnak
jószívű tengerészek, akik egy-egy jó falattal is megajándékozzák. Olykor megtörténik az
is, hogy a ,,jó falat" hosszú zsinegen függ, és a csábító ételmaradvány hegyes horgot rejt
el, ami a madár vesztét okozza, de a többség előtt az albatrosz - szent madár.
Jóegynéhány monda, babonás esemény, jóslat fűződik a végtelen vizek óriás madarához.
Az angol Coleridge-tól („A vén tengerész balladája") a mi korunk Joseph Conradjáig sok
költő, író feldolgozta az albatrosz-történetek egyikét-másikát. Ha a tengerész künn a
szabad" vízen meglátja a nyugodt tempóban közeledő, vagy vihartól korbácsolt hullámok
felett minden erőlködés nélkül repülő albatroszt, önkéntelenül felködlik benne a kérdés:
ugyan mit is jelent a találkozás? Mert bizony a sok mendemonda hajósinaskortól
megbabonázta agyunkat.
Ugyan, ki találja el percre, sőt sok esetben másodpercre, mikor mozdítja meg
szárnyát az albatrosz?
A hat perc letelt.
Laguna Grande csalódott képet vágott.
A többiek nevettek.
A madár mozdulatlanul vitette tovább magát a légáramlattal.
Letelt a nyolc és fél perc is.
Most Silver vágott csalódott képet.
A pénz a kasszában maradt. Most Piede állt elő, és az elkészített matrózsapkába
bedobta az ezüstpénzt. Melléje a grönlandi vágta a magáét. Dupla vagy semmi, ez volt a
tét.
Piede kilenc perc húsz másodpercet mondott. A grönlandi tíz perc tíz
másodpercet.
A madár pontosan tizenegy percig szállt úgy, hogy nem mozdította szárnyát.
Már egy marékra való ezüst gyűlt össze, amikor Sottomarina dobásra szánta
magát.
- Hat perc öt másodperc! - harsogta. Silver hahotázott:
- Majd bolond lesz ilyen rövid idő alatt mozdulni!
De jött egy váratlan szélroham, és az albatrosz szárnya megbillent. Hat perc és öt
másodperc telt el!
- Tudom én, mit csinálok - emelte meg a pénzzel teli sapkát Sottomarina.
Új „kör" indult, új reménységekkel. Már egészen közel jártunk a parthoz, amikor
a madár hűtlen lett. Nagyot rikkantott, oldalt vágta magát, és egy gőzös felé iramodott.
Mint a nyíl szállt tova, alig billentett szárnyakkal, csodálatos kecsességgel, merész
fordulatokkal.
- Ugyan, mit üzent az albatrosz? - mormogta mellettem Gabbia.
- Azt, hogy egy hét múlva már el is felejted, hogyan éltél Brazíliában! nevettem kormányos-társamra.
Gabbia megcsóválta szőrös, feketére égett kalózfejét; a hivő ember
komolyságával mondta:
- Megnézett minket. Ő már tudja, miben lesz részünk. Meglepődtem: mi az,
talán akadt egy új Suttora, egy új javasember, aki érti a „jeleket", az „intéseket", aki
„következtet", mint annak idején ő, az általam ismert legbabonásabb tengerészek egyike?
De Gabbia egyszerű, nyugodt arcán nyoma sem volt holmi következtetéseknek.

- Engem ugyan nem bánt, mit tudhat a madár. Majd megtudjuk mi is. Bolond
ember, aki azon töri -a fejét, mi lesz. Én csak azt tudom, hogy tengerre szállunk.
Ránéztem. - Régi hajós vagy?
Bólintott.
- Régi. Pozzouliból származom, Nápoly mellől.
Úgy mondta, hogy ebben dicsekvés is volt: aki Pozzouliból származik, az csakis
hajós lehet, jó hajós és régi.
- A commendatore alatt tengeralattjárón is szolgáltam -tette hozzá önérzetesen.
Ez egy kicsit meglepett.
- Tengeralattjárón? A kis emberrel?
Gabbia komor arcán némi enyheség futott végig:
- Híres búvárhajó-parancsnok volt a világháborúban. És jó cimbora. Szerettük.
Daniló bácsi leszólt a parancsnoki állásról:
- Kormányt két fokkal balra.
- Parancsára ... Abbamaradt a beszélgetésünk.
A fokszlinál felugrált a kompánia.
- Vitorlákat oldalt! - harsogta Sottomarina. - A bevonó-kötelekhez!
Változott a szél iránya, de a hajó pozíciója is, ahogy közeledtünk a Lagunacsatornához.
Felcsikordultak a csigák, recsegtek a friss, alig használt kötelek, és a capstant is (a
körbefogó csörlőszerkezetet) igénybe kellett venni, hogy az egyre erősödő szélben
fennakadás nélkül sikerüljön a manőver. A forgalmas lagunabejárónál különösen óvatos
hajózásra volt szükség. Akkor már egész motorcsónak-raj száguldott mellettünk.
Hiába, az „Óceán királynője" szenzációt jelentett a Laguna városaiban.
A nap vérvörösen ment le. A szárazföldön ilyenkor azt mondják: szél lesz. Itt a
tengeren semmit sem jelent... csak annyit, hogy a legszebb látványok egyike.
Pedro mászott fel a félfedélzetre.
Odaállt mellénk, és hol a kormányt, hol a tájoló billegő liliomtűjét nézte.
A gyerek fekete képe, élénk tekintete csupa ragyogás, csupa értelem volt.
Pedro számára itt a hajón minden perc élményt jelentett. Ismerkedett a
fogalmakkal, az alapkérdésekkel.
- Masa, ha adsz kormány, Pedro megköszön.
Az öreg matróz nem szereti az ilyen gyerekes okvetetlenkedést. Hogy valaki egykét napos hajózás után arra vetemedjék, hogy elkéri a kormányt, az beillik holmi nagyobb
sértésnek. Még akkor is, ha azt egy gyerek mondja. A hajókormány szent dolog, s aki
mellette áll, az - joggal -. úgy érzi, hogy tőle függ ember, hajó sorsa. Ezért Gabbia így
szólt Pedrohoz:
- Te abban a megtiszteltetésben részesültél, hogy hajóküldönc vagy, pincér és
konyhasegéd. Egyik is, másik is hatalmas rang egy hajón. Én is voltam pincér, és ha jól
emlékszem: öt éven keresztül naponta fél mázsa krumplit hámoztam meg a konyha
számára. Ezen múlt a tengerészek sorsa, tehát a tisztségem nagy volt, mint most a tiéd. A
kormányra csak oldalt és levett sapkával mertem nézni, mert azt is tudtam, hogy akik
mellette állnak - azok a hajó legkiválóbb emberei. Márpedig kiváló emberek csak kiváló
feladatot végezhetnek. Érted?
Pedro megilletődve állt, figyelt. Magam pedig elámultam: a morc, komor képű,
szótlan Gabbia egyszerre de beszédes lett! Nem hittem, hogy képes ilyesmire.

Pedro bólogatott:
- Pedro érti... Pedro nem buta ... Gabbia folytatta:
- Hát ha érted, akkor tudd meg: a hajókormány soha nem játék. Aki annak hiszi,
abból soha nem lesz jó tengerész. Márpedig te jó tengerész akarsz lenni?
- Pedro akar.
- Öt év múlva, tíz év múlva. Addig
áhítattal nézel a kormány felé.
Megértetted? És levett sapkával!
Pedro hófehér fogai villogtak.
- Masa mondta . . . masa igazt mond . ..
És beletúrt gyapjas hajába:
- Sapka Pedronak nincs. Nem is volt sapka.
Gabbia intett:
- Majd kapsz tőlem. Ha kikötünk, jelentkezzél nálam. A tengerésznek kell
hogy legyen sapkája. Majd kapsz tőlem egy ilyet, mint ez itt ni, a fejemen. Van belőle
még egy. Megkapod.
Ezzel
Gabbia
intett, hogy vége a beszélgetésnek. Két gőzös is keresztezte
utunkat, ügyelni kellett. Daniló bácsi mellett akkor már ott könyökölt a korláton Szevér,
Horváth Feri és - Barrabella. - Kormány egy fokkal steuerbord! - Parancsára . . .
Gabbia beleesett szokott szótlanságába. Úgy emlékszem. ennél bőbeszédűbbnek
azóta se láttam őt. De akkor tanultam meg becsülni ezt a kalózképű, különös módon
csendes, ridegnek tűnő embert.
Egy idő múlva, amikor már a Laguna vizén kikötőnk felé haladtunk mintegy
igazolásul megszólalt kormányos-társam:
- Ha olyan sapkát hord a gyerek, mint én, akkor az a Janmatje látja, hogy a
gyerek az én védelmem alatt is áll. Tehet ő arról, hogy nigger? És ha nigger?!
Megráztam a fejemet:
- Hallottad, mit mondott a kapitány? Kérje ki a könyvét, ha nem akar négerrel
egy hajón szolgálni. Kikéri.
Gabbia újból átköpött az oldalvéden:
- Az?! Dehogyis kéri. Ilyen hajóra az életben se kerülne többet!
A hajóorrban álló őr hangja élesen csengett:
- Vigyázz! Elöl hajó!
És már jött is a parancsnoki állásról az utasítás:
- Vitorlákat elfordítani! Kormányt steuerbordra vesd ki!
És ekkor újból feltűnt az albatrosz. Egyszerre csak ott lebegett megint az árbocok
felett. Esküszöm, úgy nézett le a magasból, mintha vizsgálna valamit, mintha azt nézné,
hogy megvagyunk-e mind? Óriási fehér szárnyai mozdulatlanul feszültek, és mégis
ugyanazzal a sebességgel szállt, miként a fregatt haladt a friss, erős szélben a duzzadó,
pattogó vitorlák segítségével.
Ezúttal nem került sor fogadásra. Mindenki a helyén volt, mind a két őrség. Ki az
árbocoknál, ki a vitorla-fordító köteleknél. Közeledtünk a kikötőhelyhez. Zoller is ott állt
már mellettem váltásra.
- Ha Suttora élne, bezzeg elmondaná, mit jelent az albatrosszal találkozni mosolygott Zoller. - Jót-e, rosszat-e?
- Majd megtudjuk - dünnyögte Gabbia.
És ekkor megláttam egy embert. A főárboc deréktörzséhez támaszkodott.

Lomhán, lustán, zsebredugott kézzel. Felnézett Daniló bácsira, szemtelenül, gúnyosan.
Majd odasúgott valamit a mellette állónak. Nevettek, hahotáztak. Janmatje volt, és
Mikkelsen, a grönlandi.
Abban a pillanatban tudtam, éreztem, hogy ez az undorító fickó nem mond búcsút
a hajónak, és hogy miatta indul majd el az események lavinája!
Erre esküt mertem volna tenni. És ezt érezhette meg a komor Gabbia is, amikor
ajándékozási vágy lepte meg, holott nem volt éppen érzékeny természet.
De arra is esküdni merek, hogy mindehhez az albatrosznak semmi köze sem volt.
Ti persze úgy hiszitek, hogy igen.
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Az „Óceán királynője" a déli Atlantikán hajózott.
Messze volt már mögöttünk Portó Alegre, Pelotas, Geras, Rio Grande a
Lagunával együtt. Azóta se láttam azt a vidéket, de nem is hiányzik.
Az „Óceán királynője", még mindig a keletről jött, afrikai szélben, nyugodtan
bukdácsolt a széles hátú, lomha hullámokon.
Éjszaka volt, a „kutyaőrség" ideje, jóval éjfél után.
Körülöttünk semerre part, sehol semmi fény, jelzőtüz, világítótorony forgó
lámpásának jelzése. Jól kikerülve a gőzhajók szokott vonalát, a nyugati hosszúság 50.
fokán haladtunk, egyenesen Délnek, mintha zsinóron húztak volna. Az irányt így jelölte
ki Daniló bácsi: délnek haladunk, majd a déli szélesség 40. fokánál, ahol azt a nyugati
hosszúság 50. foka metszi, steuerbordra térünk, és nyugat-nyugat-déli irányt veszünk fel,
hogy újból közelebb kerülve Dél-Amerika partjaihoz, a Falkland-szigetek és a Tűzföld
között elhaladva,, érjük el a Horn-fokot.
A „Sailing Directory" (más változatában a „Segelhand-buch"), a sűrűbben járt
tengerrészek pompás kalauzkönyve is azt ajánlja, hogy a déli Atlanti-óceánnak ezen a
szakaszán, főleg Montevideo és Buenos Aires előtt a délnek tartó vitorlások lehetőleg
kerüljék a gőzösöktől forgalmas útvonalat, ami igen érthető. Sohasem kellemes a ködben,
sűrű, sötét éjszakából, hullámhegyek mögül előbukkanó turbo-liner, cargo, tramp, vagy
utasszállító gőzös a széltől függően irányitható vitorlás számára.
Daniló bácsi is megfogadta a „Sailing Directory" tanácsát, és az úgynevezett
„vitorlásút" vonalában haladtunk. Napokig csak egy hajóval találkoztunk, a „Pommern"
nevű, ötárbocos német barkkal. Jelzése szerint a túloldalról jött, Chiléből, salétromot
hozott, és mint közölte: simán haladtak át a „hajótemetőnél", a Horn-foknál. Elképzeltük,
micsoda arcot vághattak a „Pommern" hajósai, ha ezt a jelzést húzták fel a codezászlókból a száling magasáig:
„Valódi hajót látunk, vagy kísértetet?"
Vidáman szaladtak fel a mi kis válaszgöngyölegeink a tatárboc gaff-rúdjára, hogy
ott szabályos lobogókká kibomolva közöljék:

- Az „Óceán királynője" Portó Alegréből halad San Francisco felé!
Ennek ellenére a „Pommern" lassította futását, szélbe állt, és fedélzetéről tátott
szájjal bámultak utánunk az emberek.
Olyasféle látványt jelentettünk a tengeren, mintha manapság a budapesti Rákóczi
úton csendesen végigballagna Gvadányi lovasgenerális, varkocsos parókával, subickkal
jól kípödrött bajusszal, a korabeli egyenruhában, oldalát verdeső lóding-tasakkal, térdig
leérő tajtékpipaszárral. Megbámulnátok? Meg hát.
A tenger babonára hajlamos vándorai előtt könnyen támadnak fel a legendák. Ó,
mennyi esetben néztek már százméteres tengeri kígyónak a távolból egyszerű sargassohínárt, és hány esetben az Amazonasból, a Rio de la Platából kimosott, hullámokon
táncoló fákat éj idején - a bolygó hollandi hajójának!
Nem hiszem, hogy a „Pommern" úgy haladt volna tovább, hogy elfogadta
jelzésünket, legfeljebb abban az esetben, ha dél-amerikai lapokból értesült
vállalkozásunkról. De ez felette valószínűtlen: német tengerészek, akár tisztek, akár
legénység, nem szoktak idegen hírlapot olvasni. Mint ahogy az angolok sem teszik meg.
Igy azután biztos vagyok benne, hogy az ötárbocos tengerészei - ha még élnek manapság is állítják, hogy a déli féltekén, az 50. hosszúságon, nagyjából egy
magasságban az argentíniai Mar dél Fiatéval, kísértethajóval találkoztak. A legendák is, a
mesék is nagyjából így születnek.
Hogy a ,,Pommern" utasai ilyesfélét hittek, az hagyján.
De a hajón töltött éjszakákon nemegyszer magam is azt hittem, hogy vagy álom
űzi velem tréfáját, vagy varázslat rongybábuja vagyok. Hát csak ódon kastélyokban,
moha borította várakban érezheti az ember azt, hogy kísértetekkel akad találkozása? Régi
nóta, hogy éjidőn megváltoznak a formák, átalakulnak a tárgyak, alakok. Ha nem így
lenne, akkor szívdobbanás nélkül mennénk végig egy temetőn, másznánk fel a recsegő
lépcsőn az ódon kastély padlására, vagy barangolnánk viharos szélben sóhajtozó fák
között az elhagyott parkban. Egy elhagyott ház kongó szobái nappal csak kongó szobák,
de éjjel megtelnek zsongással, zörrenésekkel, mozgással, suttogással, szellemalakokkal.
Nagy varázsló az éjszaka, nem kell bizonygatnom.
Egy öreg hajó olyan, mint egy ódon ház. Mesékre, elképzelésekre ösztönöz.
Az „Óceán királynője" építésre ugyan nem volt öreg, de formára annál inkább. A
vaskos, zömök árbocok, az erős és sűrű kötélzet, a magas tatfelépítmény, a mai szemnek
különös kormányfedélzet (vagyis: félfedélzet), az előhajó ódon hangulata, a lecsapott és
pótlással kiegészített hajóorr, meghosszabbítva a felmeredő orrárboccal - az éjszaka
különös fényeiben, égi fényben, tengeri fényben, olykor erősebb szív-dobogásra
ösztönzött.
És az alakok imbolygó árnya, egy-egy hang, kiáltás, a hajóorrban kuporgó őr
rikkantása, a parancsnoki állásról lehangzó fojtott rendelkezés ... bizony mondom, fiúk,
néha bennem is olyan érzést keltett, hogy perceken belül az ifjú Robinson kerül elő a
fokszliból. vagy Jean Bart, a nagy francia kalóz, esetleg maga Anson admirális, a
kalózverő. Múltból feltámadt híres hajósok.
Ilyen hajóról - pihenő idején elheverve a fedélzeten, kötélcsomón, vitorlán pompás szórakozás volt elnézni a déli félteke égboltozatát. Nem tudom, hallottátok-e
már, hogy az általatok még bajosan látott déli égbolt - a tengerészek ege? Az északi a
tudósoké, ők keresztelték el a legtöbb bolygót, csillagképet, csoportot. De Délen a tenger
fiai jártak először, és ők tartották keresztvíz alá az ottani égbolt ragyogó lakóit.

És így a nevek is arról regélnek, hogy hajósnépek ám a keresztapák!
Nézzétek csak: amott mögöttünk, az egyenlítő irányában, az a kékes fényű,
négyes csillag a Dél Keresztje! A legfeltűnőbb, a legfényesebben világít, mert azt is kell
hogy eláruljam nektek: a déli félteke csillagcsoportjai nem oly fényesek, mint azt
megszoktuk északon. De a Dél Keresztje kivétel, csodásán tündököl, és legalább annyi
rege fűződik hozzá, mint nálunk a Göncölhöz vagy az Északi sarkcsillaghoz. Az égbolt
felső részén, ha összevonjuk a Merkúr, a Mira és a Kaitosz égitesteket egyetlen vonallal,
impozáns méretű halfigura bontakozik ki előttünk. Ez a Cet, élesre csapott
farokuszonnyal, szabályosan felpúposodó bálnaháttal.
A Dél Keresztje mögött a Viking hajózik, odébb meglelitek a Déli háromszöget, a
Távcsövet és a Szögmérőt. A Dél Keresztje alatt pontosan kivehetitek a Hajógerincet, az
Argó nevű hajót és a Kormányt is. Mindez egy kupacban található, a Háló és a
Légszivattyú között. Az Argó Hajógerince fölött és a Légszivattyú mögött lelitek meg a
Vitorlát, attól délnyugatra a Nagyfelhőt, ahonnan már csak egy hajítás, hogy
felfedezzétek Magellán felhőjét.
A Háló és Hajógerinc között a Kardhal úszik, amit én ugyan tengeri kígyónak
néztem változatlanul, de hát ezen már mégse lehet segíteni. A déli félteke
csillagbirodalma őrzi a Vízöntő, a Bak és a Halak csillagképeit, jegyeit. Itt hajózik az
Orion (Kaszásnak is hívják), a Sziriusz, a Merkúr felett az Eridanusz. A Kiskutya és az
Oroszlán között lelitek a Szeksztánst, míg vele szemben az égbolt túlsó felén ott a
Herkules, a Skorpió, s ennek csücskében a fényes Antaresz.
És ebben a csillagözönben fellelhető a Repülőhal, a Kis vízikígyó, de a Jakobstaaf
(a Jákob botja) is, ami annak idején pótolta a szeksztánst, a helymeghatározó műszert. A
Jakobstaaf ügyes szögmérő volt, holland hajósok találmánya. Egyetlen hű példányát ma
az amsterdami múzeumban őrzik, a másik itt délen látható, napról napra az égen, éjfél és
a hajnali idő között, amikor kutyaőrséget tart a hajósember.
Az első napok csodás békéjében, pompás keleti szélben úgy futott az „Óceán
királynője", hogy kezdtük már elbízni magunkat.
- Ha így haladunk, egy hónap múlva Friscóban lehetünk! - dörzsölte kezét
Sottomarina.
- Ha... - tette hozzá Szevér. - Ha nem kellene letérni Juan Fernandeznek és
Pitcairnnek. De letérünk.
- És kikötünk a Julián öbölben, sőt talán a Falkland-szigeteken is - egészítette ki a
beszélgetést Horváth Feri. - Most még melegünk van, de egy hét múlva didergünk. És
elővehetjük a Magellán-kabátot.
Magellán!
Mostantól kezdve gyakran találkozunk a - Kolombus mellett - legnagyobb hajós
nevével. Azok a csillagok ott fenn, azok a messzeségben elvesző partok és ez a déli
Atlantika minden időkre őrzi a tengerész Magellán nevét. Nincsen öböl, folyótorkolat
Bahiától kezdve le a Tűzföldig, ahová flottájának egységeivel (a 90 tonnás „Concepcion",
a 95 tonnás „Victoria", a 120 tonnás „San Antonio", a 110 tonnás „Trinidad" és a 75
tonnás „Santjago" nevű hajókkal) ne kutatta volna át az öblöket, folyótorkolatokat, hátha
felleli a Martinus Bahaim térképén feltüntetett átjárót az Atlanti-óceánból a Délitengerbe, a Mar dél Surba. Azokra a csillagokra nézhetett ő is fel, embereivel együtt, a
déli Tejútra, a Cetre, az Antareszre, a Jakobstaafra, elcsüggedve és szomorúan, amikor
egyre csak délre haladtak, egyre csak délre, és nyoma se volt a beígért átjárónak!

Mi is Délnek haladtunk, egyre csak Délnek, hogy a déli szélesség 40. fokánál
steuerbordra térjünk, üdvözöljük a legendás Julián-öblöt, a nagy hajódrámák öblét, és
onnan megint délnek vágva, elhajózzunk a Falkland-szigetek előtt.
Magellán karavelláinak útján járt az „Óceán királynője", a hétszázas évek
fregattja.
És ha most csak röviden említem meg a búcsúzást, elszakadásunkat Brazília
partjaitól, egyszerűen csak azért cselekszem így, mert most érkeztünk el oda, hogy
sűrűsödni kezdenek az események, és lassan-lassan kibontakozik előttetek egy kezdetben
talán hihetetlennek tűnő történet, amilyet - bevallom - ritkán pipál a mai időkben a
legkalandosabb életű hajósember is.
De hát, ha megtörtént, miért ne mondjam el?
Előbb azonban nézzük csak meg, miként is köszöntöttek minket a Laguna hajói a
T D L code-zászlók betűivel.
A nagy esemény azzal kezdődött, hogy karácsony előtt két nappal, amikor a
legerősebben tűzött a nap Geras házaira, a kikötőben vesztegelő hajócskákra,
fellobogózva, megeresztett vitorlákkal lebegett a kikötőmóló végénél, de már szabad
vizén az ,,Óceán királynője".
Körülöttünk motorcsónakok rohangásztak, a motorosok fedélzetéről látcsövek
szegeződtek és fényképezőgépek lencséi villantak felénk.
Mellettünk ott horgonyzott a „Plútó", hófehéren, ragyogó gazdagságot hirdetve. A
„Plútó" fedélzetéről a gigg áthozta Santa-Clarát és Dominico kapitányt, valamint egy
másik gigg egy csomó általunk ismeretlen személyiséget. „Tartományi kormányzó",
„polgármester", „miniszter", „kikötőparancsnok", ilyesféle címek röpködtek körülöttünk,
de hát az ördög tudja, ki kicsoda volt és miféle sarzsi!
Azt a bizonyos hajcihőt rendezte meg Santa-Clara, amit a tengerész szívből utál
és amitől kegyetlenül idegenkedik. Elpufogtatnak egy csomó szép szót, dicséretet,
fellengzős fogadalmat, ígéretet, amiből nem teljesedik úgyse semmi, és azután az urak
szépen elvonulnak, lefekszenek puha ágyaikba - a tengerész meg mehet neki az
orkánoknak, hullámhegyeknek, jégnek, hónak ... a derék tengerész, a „mi emberünk",
ahogy mondani szokták.
Igy történt ez ezúttal is. Beszélt ott mindenki, a tartományi kormányzó, a Puo
Grande-i polgármester, a kikötőparancsnok, a miniszter, hiszen azért jöttek, hogy
beszéljenek. Mindenki elmondta a „nagy haditettet", meg azt, hogy „hősök vagyunk",
meg azt, hogy a „hajózás múltjáról lebbentjük fel a fátylat", ami egy kicsit érthetetlen
volt, de mondták. És kivétel nélkül mindnyájan kiemelték Santa-Clara érdemeit, emberi
nagyságát, tudósi hivatottságát. Végül, sejthetitek, maga Santa-Clara beszélt. Ahhoz
képest, hogy, az övé volt a Casa, Porto Alegre legnagyobb üzletháza, ahhoz képest igen
szerényen viselkedett. Hiába, no, rendes fickó volt ez a modellgyűjtő, ha Brazília
legnagyobb tőzsérei közé is tartozott.
Elmondta, hogy könnyezve áll a fedélzeten (persze, nem könnyezett, csak
mondta), kiemelte, hogy milyen nagy munkát jelentett úgy rekonstruálni egy kétszáz
évvel ezelőtti hajót, hogy az valóban pontos mása legyen a réginek. Itt Barrabella felé
fordult:
- De van egy nagyszerű tanácsadóm, nagy és kitűnő hajóépítő, aki nélkül
mozdulni se tudnék - az olasz királyi haditengerészet volt törzstisztje! Arra is vállalkozik,
hogy elkíséri a hajót csodálatos útjára. Mindent neki köszönhetek.

És ezzel Santa-Clara előrelépett, átölelte Barrabellát, hosszasan, s így volt idejük
a fényképészeknek, hogy megörökítsék a történelmi pillanatot. A lapokban főleg erről a
megkapó jelenetről jelentek meg képek. De azért Santa-Clara nem volt igazságtalan.
Kiemelte, hogy nyugodtan engedi el távoli, veszélyes útjára a fregattot, mert olyan
kapitány parancsnokol rajta, „akinek nevét joggal felkapta a világhír a »Mary Celeste«
eset alkalmával" és aki „elsőszámú képviselője a vitorlás hajózásnak".
Itt Santa-Clara újból előlépett, de nem ölelés következett, hanem egyszerűbbnek
ható kézrázás.
Most már csak a beszéd záróakkordjai voltak hátra, alig néhány mondat, amikor
elhangzott az a kijelentés, ami attól kezdve, mint hallottuk, annyi találgatásra adott
alkalmat. És ez így hangzott:
- Az „Óceán királynője" tehát elindul, hogy bebizonyítsa a régi hajó
létjogosultságát is a mai hajózásban, mint sportot, mint kiképzést. Elindul, hogy a régi
nagy elődök útján járjon, felfedezők és kalózok útján. Maga az út is megérdemli a
közfigyelmet, de hátha követi a nagy elődök példáját, és felfedező hajó lesz belőle! Jó
utat, „Óceán királynője"!
A „Plútó" szirénája bömbölni kezdett, a kikötőben - teljes zászlódíszben horgonyozó helyi járat gőzösének westing-sípja is felrikoltott, az összes motoros,
motorbárka, gőzbárka megszólaltatta ködjelző-készülékét, sőt Geras két templomában
megkondultak a harangok! Ünnep volt, fiesta, higgyétek el!
Sottomarina mint rangidős hajómester - Daniló bácsi intésére - belefújt
ezüstsípjába.
- Minden ember a helyére!
Most valóban minden emberre szükség volt. Egy három-árbocos elindulása több
kezet igényel, mint a menetben tartása. Hozzá még, ha a hajó „előkelően" akar elindulni.
Márpedig Daniló bácsi mindig ezt akarta.
- A kikötéskor és az elinduláskor vizsgázik a kapitány, de a legénység is! hangoztatta nemegyszer.
És mi ezt az intelmet betartottuk.
Néhány perc múlva az előkelőségek a „Plútó" fedélzetéről élvezték az elindulás
látványát.
Horváth Feri a hajóorrban a legnehezebb műveletek egyikét, a horgonyfelhúzást
irányította. Felcsikordult a körjáratos capstan, a horgonylánc csörlője. Nyolc legény
kapaszkodott a forgatórudakba és feküdt bele egész testsúlyával a tekerőnek.
- Horgonyt fel!
Ugyanakkor Zoller és én - ezúttal kivételesen - együtt pörgettük meg a kormányt,
hogy széltől szorítsuk a hajót, ezzel is segítve a „szélbe állást". Gabbia és Santjago a
horgonynál dolgozott.
Silver, becsületére legyen mondva, tekintetével Daniló bácsit figyelte.
Mint az óraműnek, úgy kell ilyenkor „működni" mindennek, hogy a szakember
megelégedetten csettintsen, mondván: ez igen, ezek értik a dolgot! . ..
És az „óramű" működött.
Amikor Horváth Feri karja a horgonyállásnál, a fokszli tetején felemelkedett,
máris csattant Daniló bácsi hangja.
- Horgony felszakadt! - kiáltotta Feri, ami azt jelentette, hogy a horgonykápák
elengedték a gerasi köves feneket, és a horgony felfelé tart.

- Orrvitorlákat húzd! - kiáltotta fentről kapitányunk. -Tatárboc vitorláit feszítsd!
Az indulási manőver ezúttal, a sok manőver közül, most ezt a megoldást kívánta.
A kormány és az orrvitorlák együttesen azt a feladatot kapták, hogy a hajóorr elforduljon
a széltől, és ezzel a hajó „szélbe álljon", de nem hirtelen, mert ott volt előttünk a mólófal,
a mólófal szélénél a helyi hajó, valamint körülöttünk kicsi és nagy motorosok,
motorbárkák serege. (Persze, a „motoros" alatt ne a dunai méretekre gondoljatok, hanem
tengeri motorosokra, ami nagy különbség, mint ahogy dunai hullám és tengeri hullám
között is különbség van.)
A manőver első fele tehát ezt kívánta: a fregatt távolodjék el a mólótól, kapja meg
a mozgás biztonságát, vagyis irányítható legyen.
Amikor ez megtörtént, s felbugyborékolt a hajóorr alatt a víz, valamint a
szokatlanul nagyméretű kormánylapát mögött látható lett a szívderítő csík, a
„kielwasser", felhangzott a következő parancs:
- Főárboc nagy vitorláját feszítsd! Előárboc nagy vitorláját feszítsd!
Egyszerre csattant az előárbocnál Laguna Grande és a fő-árbocnál Silver hangja:
- Húzd! Feszítsd!
Markos kezek kapaszkodtak a fordítókötelekbe, a húzó-kötélzetbe. Sírtak,
nyiszogtak a csigák, ropogott a friss, alig használt kötél. A már előre kibontott,
megeresztett vitorlák pattogva álltak a helyükre.
- Teljesen oldal szél! - rendelkezett Daniló bácsi. - Irány dél-délkelet, a Laguna
kijárata!
A hajókra, így a „Plútó" árbocára is, felröppent a három zászló: T D L!
Jó utat, „Óceán királynője" - jelezték a zászlók.
- Pétert behúzni! Lobogótisztelgés!
A főárboc keresztrúdjárói lekerült a „Peter", a P-betűt mutató code-zászló, ami az
indulást jelzi, és ugyanakkor a hajótaton lassan lejjebb kúszott a brazíliai lobogó, hogy
köszöntse az ünneplőket, de legelsősorban a „Plútó" utasait.
A konyha hullámvédős küszöbén Pedro állt. Meredten bámult a távolodó gerasi
kikötő felé. Az egyébként mindig-mosolygós fekete arcon ezúttal bámulat, csodálat és
egy kis megilletődés is volt.
Itt élt, itt gyerekeskedett ez a szülők nélküli, árva néger-gyerek. Sok öröme nem
lehetett Gerasban, de bármilyen is az az élet, a szülőföld eltűnő látványa mégiscsak
mélyen belevág a szívbe.
Az üdvözlésre lehúzott, zöld alapon kék földgömbös brazil zászló lassan
visszakerült a helyére. A „Plútó" csak a Laguna-bejáróig haladt velünk, majd nagy ívben
elkanyarodott, és lelkes sípolás között „búcsút intett".
A parancsnoki emelvényről, a tatfedélzetről Daniló bácsi, Barrabella, Szevér és
Horváth Feri tisztelgett a hajótulajdonos motor jachtja felé.
Ezzel megkezdődött kalandos utunk első szakasza.
Odafönt, a földgömb felső részén, karácsonyra készültek ekkor. Mi, a fregatt
utasai izzadtan törülgettük homlokunkat: égetett, tűzött a dél-amerikai nap sugárözöne.
Zoller rám nézett, és így szólt:
- No, komám, kezdődik! Most azután elválik, mit rejteget tarsolyában a sors.
Legalább egy hete töröm a fejemet azon, honnan a szöszből ismerem én Silver
pofázmányát!
- Ismered? - csodálkoztam. - Ezt még eddig soha nem mondtad!

- Nem hát. Valahol már láttam ezt az alakot, ennyi az egész. De tudod, most a
különböző beltengerek statisztikáját állítom össze, hát egy kicsit sok van a kobakomban.
Beltengerek és Silver fizimiskája!
Zoller amúgy pestiesen beszélt, különösen akkor élvezte ezt a stílust, ha kettesben
voltunk. Felkuncogott:
- Most azután még inkább azt hiszi majd a világ, hogy kincskereső hajó vagyunk!
Santa-Clara felfedezésekről beszélt - a kutya se törli le rólunk ezt a mesét!
Igen, bizony, így volt. Martinez kocsmájában hallottuk először, hogy kincskereső
hajó az „Óceán királynője". Ezzel fogadtak a hajógyáriak, de még a gerasi butikok
négerei is.
Kincskereső hajó!
- Az az egész filmdolog csak mese - mondta nekünk az egyik mezítlábas kapitány
Martinez kocsmájában. - Majd meglátják, lepecsételt parancsot visznek, amit a
kapitányuk meghatározott helyen kibont. A parancs Barrabellánál van. Majd meglátják!
Ilyen hírek szálldostak körülöttünk.
Egy szó se volt ebből igaz, egy szó se! Hogy később más fordulatot vettek az
ügyek, ott a véletlenek játszottak közre. De addig se Santa-Clara, se Barrabella, se Daniló
bácsi nem foglalkozott semmiféle kinccsel.
Hogy Silverék egyre inkább hitelt adtak a kincskutatás meséjének, arra mind több
jel mutatkozott.
Különösen attól a perctől kezdve volt ez észrevehető, hogy Santa-Clara megtette
fellengzős kijelentését. „Kalózok", „nagy elődök példája" és „felfedező hajó". Ezeket
mondta Santa-Clara. Eddig, bevallom, annyira nem törődtem az egésszel, mint azzal,
hogy ugyan hány hal is úszkálhat a Lagunában. Vettétek észre, hogy nem is említettem
ezt a gyerekes maflaságot. Miért is említettem volna?
De egyre inkább hallani lehetett azt, hogy kincset megyünk keresni.
Az egyik délelőttön, amikor nyugodt szélben biztosan haladt a hajó, mindkét
őrség - a pihenő és a munkában levő -egyformán ott kuporgott a hordó előtt, és szívta a
pipát, a cigarettát. Mint ilyenkor történni szokott, egyesek inget, alsóneműt, zubbonyt
javítgattak, akadt olyan is, mint Sottomarina, aki levelet írt, mások pedig beszélgettek
vagy hallgattak. A tatfelépítményen Horváth Feri állt egyedül, a keréknél Zoller meg
Santjago, elöl az őrségen a grönlandi.
Az afrikai szél változatlan vidámsággal, egyenletesen fújt. Azt mondta Silver:
- Hallottátok-e, hogy Nuez szigetre újabb kincskereső expedíció indult?
Nem, nem hallottuk.
- A „Pluto" gépésze mondta, ő olvasta a búcsú napján. Azt is mondta, hogy ez
már harminchatodik kincskereső társaság, amelyik szerencsét próbál.
Most Laguna Grande vette át a szót:
- Igen jó szigetek azok ottan. Nuez is. Balboa is, de meg a Galapagosok is.
Antonio de Haro chilei kapitány, akit ismertem, ott lett milliomos. Valamelyik
Galapagoson talált néhány láda kalózhagyatékot!
A szemek felcsillantak.
- Most történt? - kérdezte a dél-afrikai.
- Nem egészen most, de nem is régen. Antonio de Haro Valparaisóban él, saját
palotája van, több autója, meg mindenféléje. Jártam nála. Igaz, Silver?
Hosszú John bólintott:

- Igaz. Annyira igaz, hogy magam is ismerem Antonio de Harót.
Ekkor Silver kedélyesen megbökte a mellette kuporgó Sottomarinát:
- Hallottam, hogy ti már régen is kincskeresők voltatok. Sottomarina megvonta a
vállát:
- Az régen volt. Még az Adrián. De nem találtunk semmit. Silver folytatta:
- No, és a kincses hajó, a „Mary Celeste", az is régen volt?
Igen kicsi csönd támadt. Most már tudom, hogy ez a beszélgetés elő volt készítve.
A mendemonda hitelt kapott, és Silver szerette volna tudni, hányadán állanak.
Sottomarina gondosan összehajtotta a levélpapírt, amit Zenggbe szándékozott
küldeni, de hát naponta átlagosan csak négy-öt sor készült el. Megtörölte egy
kötéldarabbal a tollat is, csak azután válaszolt:
- Okos embernek tartottalak, Silver. A „Mary Celeste"! Nem volt az kincses hajó
sohase, csak elveszett, elrabolt hajó. Mi azt kutattuk ki.
- És megtaláltátok?
- Meg. Túl a sarkkörön. Üresen, mint az elhajított konzervdobozt.
Silver és Laguna Grande összenézett. Elmosolyodtak. Előbb Silver cigarettát
sodort (egy kézzel, fiúk, egy kézzel, tengerész módra!), rágyújtott, majd felkacagott:
- Azért akartatok hajót venni, mert nem találtatok semmit? Sottomarina felállt. Az
óriás sajnálkozva nézett Silverre.
- Mondom, okos embernek hittelek. A pénz nem a miénk, hanem a kapitányé.
Biztosításból kapta, mert a sóner elsüllyedt. Ez az igazság. Talán azt hiszitek, hogy mi
kitanult kincskeresők vagyunk?
Silver ravasz arcán vidámság táncolt:
- Nem mi hisszük. Mások mondták. A „Plútó" gépésze is azt mondta, hogy ő
tudja.
Sottomarina harsogó kacagása betöltötte a fedélzetet:
- Tudod mit mondok neked. Silver? Várj türelemmel, hátha igazad lesz, neked és
a gépésznek!
És ezzel Sottomarina körülnézett.
- A szél erősödik. Keressük csak meg, fiúk, az alsó vitorlákat. No, őrség, előre!
Igy és ilyenféleképpen kapott szárnyra a hír, hogy az „Óceán királynője" kincskereső hajó.
- Csak azt nem értem, miért kell egy ilyen öreg rendszerű, nehezen kezelhető
hajón kincskeresésre indulni, amikor ott lenne például a „Plútó", ha már ilyen tervei
vannak Santa-Clarának? - nevetett Barrabella, amikor megtudta, miféle hír kelt
szárnyra nemcsak Martinez kocsmájában, de a fedélzeten is.
Igen, miért ezen a hajón? Ebben igaza volt Barrabellának.. De a rémhírek sohase
az értelemre, ésszerűségre épülnek fel. De nem ám. A rémhírek az emberi butaságból
tenyésznek ki, azon is terjednek tovább, és - még az eszes embereket is megtévesztik.
Silverék nem voltak eszes emberek. Ők pontosan az öreg hajó miatt adtak hitelt a
feltámadt mesének. „Fedőhajót" sejtettek az „Óceán királynőjé"-ben.
Kezdett néhányunk előtt téma lenni, ugyan miért szerződött éppen az „Óceán
királynőjé"-re Silver és Laguna Grande bandája?
Ugyan, miért?
Mielőtt rátérnék Zoller felfedezésére, és arra, hogyan hajóztunk be a
legvadregényesebb öblök egyikébe, a Julián-öbölbe, Pedroról kell szólnom.

Tudjátok, hogy egyes jelekből megállapítottuk: a kis Pedro a legénység egy része
előtt nem közkedvelt. „Te rühes nigger", „te átkozott ördögfióka", „te büdös krokodil" ezek olyan kijelentések voltak a fokszli környékén, amikből bőven kapott Pedro. De hát a
tengerész életében sok minden az időre van bízva, meg hát arra, hogy előbb-utóbb
minden az unalomba fullad. Egy olyan mindenféle nációt képviselő tengerészektől, mint
amilyen a fregatton tanyázott, nem lehetett kívánni, hogy szalonképesen fejezzék ki
magukat. Különben is a matrózinas vagy a kukta, a pincegyerek, a „boy" soha nem
részesült különleges dédelgetésben. Ez már íratlan törvény a hajókon. Aki azt várja, hogy
„lenagyságosurazzák", az ne menjen vitorlásra vagy teherhajóra. A személyszállító az
más. A személyszállító nem is hajó, hanem hajószerű szálloda. Ott sokat kell adni a finom
modorra, arra a bizonyos idegenforgalomra, meg hát ott még a matrózok gerince is
kettétörik, ha arra gondolnak, hogy lehullhat egy kis dollár, vagy ilyesféle valami a
pasasoktól. Ismertem egy utasszállító matrózt, aki szépen meggazdagodott, házat vett, és
úgy ment nyugdíjba, hogy egész nap a háza előtt állt, és az aranyórája vaskos láncát
mutogatta a járókelőknek. Mitől gazdagodott meg? Megmondta: abból, hogy
szolgálatkészen, részvevőén fogta azoknak a fejét, akik a hajó elindulása után
kénytelenek voltak kihajolni a korláton.
A vitorlásokon, a teherhajókon, de főleg a vitorlásokon marconább az élet.
Mondom, főleg a sokféle népség miatt, meg hát a szolgálat keménysége miatt is. De azért
Pedroval keményebb volt a hang, mint az illett volna. Ebben különösen elöl járt
Árbocjancsi, aki persze nem vált meg a hajótól, mint ahogy arra Daniló, bácsi
felszólította. De a grönlandi, a dél-afrikai, meg a többi „fokszli-lakó" sem maradt el a
niggerezéssel.
Pedig Pedro szolgálatkészen, jókedvűen, pontosan végzett el mindent, amit
rábíztak.
Koromfekete gyerekarca csak a legritkább esetben komorodott el.
Sottomarinához húzott leginkább, hiszen óriásunk volt a „felfedezője". Úgy nézett
fel a hajómesterre, mint Péntek nézhetett Robinsonra.
- Masa Sotto Pedro papája - mondogatta a gyerek -, Pedro szeretni masa Sotto.
A szeretetnek és a szívnek minden elfojtott érzése most előjött Pedroból.
Gyermeki bizalommal nézett ránk, hitt bennünk, apró életét a kezünkbe tette le. A maga
módján igyekezett szolgálatkész lenni. Boldogan vigyorgott, ha kikefélhette
valamelyikünk zubbonyát, vagy fényesre törülhette a csizmákat. Fajtájának bűvészi
ügyességével vitte keresztül az imbolygó fedélzeten az étellel megrakott tányért, a
színültig telt fazekat, a babos lábast.
Nem tudom, ki adta neki az első tengerésznevet, de megszületett az is: Kiskutya,
így kezdtük szólítani. Mert az volt: kiskutya, hűséges, törleszkedő, jó szóra ellágyuló
kiskutya.
De nem a fokszli vidékén. Ott megmaradt továbbra is rühes niggernek, büdös
krokodilnak.
Egy napon történt, hogy nagy csattanásra lettünk figyelmesek.
Akkor már erősen délen jártunk, elértük és áthaladtunk a déli szélesség 40. fokán,
az irány pontosan délnyugat volt, közeledtünk a Julián-öbölhöz.
A szelek is megélénkültek, hol a „sudestada'' tombolt a kötelek között, hol a
szárazföldi „pamperó" marását éreztük. A sudestada hideg, mint a jég, vagy akár mint
nálunk a bóra, a pamperó száraz, fojtogató, ahogy az már a tengerre elkószáló sivatagi

szélhez illik.
Kezdtünk beletanulni abba, hogy minél délebbre jutunk, annál komiszabb
időjárásba kerülünk. Kezdtük megtanulni, mitől féltek a régiek ezeken a vizeken.
Időnként táncra kerekedett a fregatt. Hej, de milyen táncra!
A kis Barrabella úgy eltűnt a tatfelépítményről, mintha nem is lett volna a hajón.
- Masa fogja fejét - kacsintott Zoller, Pedrot utánozva a hajótervező kabinja felé. Nagyon fogja.
Hát bizony kellett is. Időnként megbukott a hajóorr, és az a büszke orrsudár, az
elődísszel együtt, elmerült a hullámokban. És itt volt egy érdekes felfedezésünk. A széles,
szinte szügyszerű hajóorrok, a magasra épített előrészekkel, az igen magas hajófarok és
felépítmények diószerű alakot adtak a régi hajóknak. És mint ahogy a dió is vidáman
libeg a hullámokon, az „Óceán királynője" ugyanígy tett. Amikor már egy rendes építésű
sóner fedélzetén hömpölygött a víz, de ugyanígy egy megterhelt barkón is, a mi öreg
fregattunkon száraz csizmákkal keltünk át a főfedélzet minden részén, kormányféltől a
fokszliig.
Igy azután nem volt abban semmi különös, hogy a fokszli lakói, de különben
mindnyájan, még erősebb dűlöngélés idején is a konyha előtti asztalnál ülve
fogyasztották el ebédjüket.
Amikor az a csattanás felhangzott, kivétel nélkül olyanok ültek az asztalnál, akik
a fokszlihoz tartoztak.
Egy hatalmas lábas gördült végig a főfedélzeten, előbb a felfordított
mentőcsónaknak, majd a szélalatti oldalvédnek vágódott.
És a főfedélzet középső részén ott feküdt elnyúlva, hátra ejtett karokkal a mi kis
négerünk, Pedro!
Elsőnek Guzsik apó szaladt a gyerekhez, és hajolt föléje, majd Piede sietett oda.
Ők ketten emelték fel, és vitték a konyhakamrába, a gyerek szálláshelyére.
Az asztalnál terpeszkedők közül egyedül Silver lépett a fiúhoz, hogy megnézze,
mi is történt vele.
- Semmi baj - állapította meg Silver, és visszaimbolygott a megdőlt fedélzeten az
asztalhoz.
- Felpurclizott - röhögött a grönlandi. - Leütötte a fazék! A gyerek orrán, száján
dőlt a vér.
Janmatje, Johanson, Laguna Grande, meg a többi társ nyugodtan kanalazta az
ebédet, amit akkor - a hajó dűlöngélése miatt - Guzsik apó valóban élete kockáztatásával
főzött meg.
Előkerült Horváth Feri az egészségügyi ládával, és a kabinjából Sottomarina, aki
komor képpel állt a kamra küszöbén, csóválta a fejét, hümmögött, mint aki nem ért
valamit.
- Megbotlott, elesett és kész! - kiáltotta oda Sottomarinának Silver. - Ügyetlen a
nigger.
Igen, a hajón előfordul ilyesmi. Egy pillanatig se állítom, hogy valami szörnyű
nagy esetnek tartottuk Pedro sebesülését. De azt már igen, amivel egy idő múlva
Sottomarina odalépett Silverék elé. Két hatalmas öklét rátette az asztallapra, egy kicsit
eltolta maga mellől Cap-Yorköt és Johansont, s nála szokatlan halksággal megszólalt:
- Ki buktatta el a gyereket?
Az asztalnál ülők meglepődve néztek a hajómesterre.

A hajó zúgva szelte a hullámokat, a kötelek között dudorászott a szél, a
vitorlarudak olykor nagyot reccsentek, a rúdtartóláncok pedig élesen felcsikorogtak.
Ezúttal a gyengülő sudestada hajszolta a fregattot a vitorlások útján délnyugatnak.
- Ki buktatta el? - kérdezte még egyszer Sottomarina. Elsőnek Mikkelsen vonta
meg a vállát:
- Én nem, erről kezeskedem.
- Én se - tette hozzá a dél-afrikai félvér.
Janmatje komoran kanalazta csajkájából az ételmaradványt.
Silver úgy érezte, ideje szólni, szólt is:
- Senki se buktatta fel, állítom. Megcsúszott, a nehéz fazék is elrántotta, hát
elesett. Erről csak nem tehetünk?
És szokott fölényével nézett az előtte állóra.
- A gyerek azt mondja - emelte fel hangját az óriás -, hogy érezte: valaki kirúgja a
lábát !
- A gyerek hazudik, vagy rosszul emlékezik - bólogatott kegyesen Laguna
Grande.
- Mert mi ilyet nem tettünk - tette hozzá Árbocjancsi.
- Nem szeretjük a niggert - mosolygott fölényesen Mikkelsen, a grönlandi -, de
azért nem bántjuk.
- Mondtam én, nem lesz jó abból, ha a nigger velünk jön- álszenteskedett
Árbocjancsi. - Lám, máris olyasmit állít, ami nem igaz.
Silver jót nevetett:
- Szegény buta nigger! Most már emlékszem, amikor megcsúszott, kinyújtottam a
lábamat, hogy fékezzem az esését. Ezt hitte elbuktatásnak.
Sottomarina megzavarodott. Csupa jámbor tekintetet látott. Hümmögött,
krákogott, ami nála - és általában mindenkinél annak a jele, hogy nem biztos magában.
- Hát csak azt mondom, emberek - dünnyögte -, azt mondom, hogy nem
szeretném, ha a gyerek miatt élére állna a helyzet közöttünk. A gyerek a hajóhoz tartozik,
ezt tudomásul kell venni.
Laguna Grande bólintott:
- Tudomásul vette itt mindenki. Kár a szóért, mester. Árbocjancsi szemtelenül
vigyorgott:
- Nem szíveljük a niggert, de ha a kapitány akarja ... Silver kedélyesen odakiáltott
a kamra felé:
- Pedro, tanuld meg a régi tengerészmondást: egy kezed mindig az árbocot fogja!
Akkor nem lesz baj!
Este már Pedro munkába állt. Egy kiadós púp a homlokán és egy jókora daganat a
szája körül hirdette, hogy mi is történt délidőn.
- A legjobban annak örültek volna - állapította meg Gabbia -, ha kitöri a
nyakát! Te nem ismered ezt a fajta népet. Ezek mindig amerikai hajókon szolgáltak, ott
szívták magukba a négergyűlöletet. Látod, az a Cap York, a félvér is négergyűlölő! Annál
inkább pofázik az ilyen fickó, hogy csak mutassa: semmi köze a négerekhez!
Ez a nap különben másért is emlékezetes a számomra.
Zoller csak kiderítette, honnan „ismeri" ő a hosszú John Silvert.
Már a Cet és a Hajó akkor inkább csak az Ekliptikában járt, annyira délre
jutottunk és főleg egyre többet dideregtünk, amikor ugyanezen az estén Horváth Feri

mellett a tatfedélzeten álltam. Én nem voltam szolgálatban, a kormánynál Zoller és
Santjago látta el a munkát. Feljöttem Ferihez, az ügyeletes tiszthez, egy kis beszélgetésre.
A hideg, kemény, csípős sudestada újból felerősödött. A vitorlákat harmadolni
kellett. Mindenki előszedte a melegebb holmit. A hajóraktárból előkerültek a vastag,
olajjal átitatott Magellán-kabátok is.
A fregatt nagyméretű, korszerű tatlámpása éles fényt vetett a tatfedélzetre.
Ugyanakkor különös, meseszerű világítással vonta be a bereffelt (harmadolt, kicsinyített)
vitorlákat. A fokszli előtti hordónál apró parazsak ízzottak: a steuerbord-őrség kuporgott
ott, és szívta a cigarettát. Mindössze Piede, az ügyeletes fedélzetmester járt fel és alá a
főfedélzeten. Piede, bár kövér volt, mint egy söröshordó, csodálatos ügyességgel
lépegetett a legferdébb fedélzeten is.
Horváth Feri időnként nyugatnak kémlelt.
Közeledtünk Argentína partjához, a Rivadavia-fokhoz, és úgy éreztük, hogy még
éjfél előtt meglátjuk az ottani világítótorony villanó fényét.
- Még semmi - morogta Feri. Egyszer csak Zoller állt mellettünk.
A kormánynál Santjago maradt, kemény ökle biztosan fogta a küllő markolóit.
Együtt voltunk hárman magyarok.
- Most már tudom - mondta Zoller, és a tatlámpa fénye megvilágította arcát.
Tekintete sejtelmes s büszke volt.
- Tehát hány melléktenger van? - mosolygott Feri. Zoller könyökével megbökte
Ferit:
- Ne macerálj. Rövidesen azt is kiszámítom. A téma nem olyan egyszerű, mint
hiszitek. Most másról van szó.
A lehető leghalkabban kérdezte:
- Emlékeztek a „Tolna" sónerre?
Valami derengett bennünk, de azért Ferit is, engem is „lökni" kellett.
- Kétárbocos sóner, második útjára elindult San Franciscó-ból 1903 októberében.
Tulajdonos és kapitány Festetich Rudolf.
Most már emlékeztünk. Hát hogyne: a bolond gróf. Aki nyolc éven keresztül
hajózott a kétárbocos, hetven tonnás „Tolna" sónerjachton a Csendes-óceán
szigetvilágában, és talán az utolsó európai, aki a Salamon-szigetek egyikén emberhúst
evett. Sőt, ő az a kalandos hajós, aki Robert Louis Stevenson, a „Kincses sziget" írója
társaságában lázadást tervezett Szamoa szigetén. Szamoa akkor német gyarmat volt, és az
ott élő Stevenson a bennszülöttek rajongója. A jól előkészített forradalomból csak azért
nem lett semmi, mert Stevenson váratlanul meghalt. Bizony, így volt, fiúk, kemény fickó
volt Stevenson, még betegen is. A színes népek nagy barátja. Ma már erről alig tud
valaki, a „mi időnkben" annál inkább számon tartottuk ezeket a kalandokat - fél
századdal ezelőtt, gyerekfejjel.
- És emlékeztek a „Tolna" híres kalandjára? - faggatott minket Zoller. - A
második úton történt.
Ferivel összenéztünk. A komor, széles hátú Atlanti-hullámok oldalt hömpölyögtek
feketén, felmordulva, mint óriási szörnyek. Az imbolygó tatlámpa a magas felépítményt
elég jól megvilágította, annál kevésbé a hajó többi részét.
- Én bizony már nem tudom, melyik lehetett az a kaland - rázta fejét Feri.
Zoller fölényesen felhúzta szemöldökét:
- Én emlékszem. Visszaidéztem Festetich útikalandjának minden sorát. A híres

kaland az volt, hogy San Francisco és Honolulu között a hajóra befészkelődött, rendes
legénység álarcában leszegődött kalózok - hatalmukba akarták keríteni a „Tolná"-t.
Erre már mi is emlékeztünk.
- Az ám! - csodálkoztunk. - De jó fejed van, Jóska!
- A fejem mindig jó volt - bólintott megelégedetten a cimbora. - Még arra is
emlékszem, hogy a főkormányost, a kalózbanda fejét Wickmannak, a segédjét
Pepperkomnak hívták.
- Igaz - helyeselt Feri -, nagy ügy volt az akkor. Wickmann és Pepperkom
igyekezett a sónert eltéríteni a honolului vonalról. Egy elhagyott szigeten akarták kitenni
Festetichet és néhány emberét. Annál nagyobb volt a meglepetés, amikor az eltűnt
„Tolna" egy szép napon bevitorlázott Honolulu kikötőjébe. Kiderült, hogy Festetich
nagyobb kalóz volt Wickmannéknál is, és vasra verve hozta meg a kalózbandát!
Zoller helyeselt:
- Pontosan így történt, Feri. A te fejeddel sincs baj. De emlékszel-e egy képre
Festetich könyvének német kiadásából? A képen egymás mellett ül az öt kalóz, középen
Wickmann, mellette Pepperkom és Pepperkom mellett egy fiatal, alig húszéves legény.
Itt Zoller elhallgatott. Jelentősen tekintett ránk. Arcára mély árnyékot vetett a
lámpa.
- Nem, arra már nem emlékezem.
- Én igen. Arra is, hogy a kép alatt olvashattuk a neveket: Wickmann . ..
Pepperkom ... Silvermann - Silvermann?
- Az hát, Silvermann. Igy hívták a fiatalabbat. Feri jelentőségteljesen nézett
Zollerre:
- Csak nem azt akarod mondani, hogy Silvermann azonos Silverrel?
Zoller rátette kezét a karfára, mert hiába, Santjago nehezen fogta egyedül a
kormányt, és némileg eltért a fregatt a helyes irányból. Megdőlt, jobban, mint kellett
volna, s a hullámok is oldalt szorították. Zoller elmosolyodott:
- De igen, azt akarom mondani. Százat egy ellen, hogy a képen látott fickó és
Silver egyazon személy! Akkor húszéves lehetett, most ötven körül jár. Akkor fiatal volt,
most idős, de a hosszú, keskeny orr és a teljesen összenőtt szemöldök változatlan. És az
az örökös mosoly, ami már akkor feltűnt nekem: mit vigyorog ez a kalóz? Az egész
változás csak annyi, hogy elmúlt egynéhány év. Silvermannból Silver lett... de a lélek
nem változott. Fiúk, aki egyszer felgyújtott egy házat, felgyújt máskor is!
Hát ez meglepő felfedezés volt. Ha - igaz.
- Ha igaz - mondta Feri is.
Zoller felhördült. - A fejemet teszem rá, hogy igaz!
Feri bólintott:
- Mondjuk, hogy igaz. Akkor is, mitől kell félni? Szerintem Silver örül, hogy
leszerződött, a cimboráival együtt. Nincs ezen a hajón semmi érték, legfeljebb maga a
hajó. De hát számukra ez sem érték.
Zoller komoran rágcsálta a szája szélét:
- Azért én mégiscsak azt mondom: mostantól még inkább figyelem a pasast.
Muris lenne eléje állni, és megkérdezni tőle: emlékszel a „Tolnára"?
Feri megrázta fejét:
- Letagadná. Legfeljebb azt érnénk el, hogy eláruljuk magunkat. Daniló bácsinak

se kell szólni. Majd mi hárman napirenden tartjuk a kérdést. Ha Silvermann azonos
Silverrel!
Zoller kihúzta magát:
- Igazam lesz. Tudom. Én kezdettől fogva büdösnek érzem a fickót.
Ezzel kormányos-társam összehúzta magán a Magellán-kabátot, intett a főfedélzet
felé. Egy sötét alak imbolygott felfelé a kormányfedélzetre, majd tovább a tatfedélzetre.
- Tehát akkor tartjuk az irányt - mondta igen hangosan Zoller. - Két fokkal
backbord a szélrózsán!
És ezzel már le is csúszott, hajósszokás szerint, a lépcsőket nem érintve, a lejáró
korlátján.
A sötét alak Silver volt.
Szembenézett a tatlámpával. Most még inkább feltűnt a keskeny, hosszú orr és a
teljesen összenőtt szemöldök! A valamikori régi. a Malediva szigeteken Összezúzódott
„Tolna" sóner-jacht egyik kalóza állna előttünk?
Kedvem lett volna csak annyit mondani: „Tolna".
A hideg, csípős, didergető szélben is kedélyesen mosolygott a vitorlamester.
- Captain - jelentette Ferinek -, a külső orrvitorlát behúzhatnánk, erősen nyomja a
hajóorrt. Johanson meg fényt látott. De nem biztos benne.
- Helyes - intett Feri -, húzzák be az orrvitorlát. De csak a külsőt. Szóljon Piede
hajómesternek, menjen ki az orrsudárig, és ha valóban biztos a fényben, jelentse. Akkor
le kell térni délnek.
- Nem lesz könnyű - bizalmaskodott Silver -, a sudestada hullámait teljesen oldalt
kapjuk majd. Nagy tánc lesz.
Jóízűen nevetett:
- De hát azért vagyunk ezen az öreg bárkán, hogy táncoljunk! Azért bevallom,
captain, ha Friscóba érünk, bemegyek a legelső templomba. Elég régen voltam
templomban, de most bemegyek! Átvánszorogni a Horn-foknál nem lesz könnyű. De hát
megyek, captain. Behúzzuk a külsőt, és jelentem a hajómesternek, hogy figyelje a fényt.
Minek a fényét kellene meglátni?
- A Rivadavia-fok villanóját.
- Parancsára, captain. Azt vehette észre Johanson. Ezzel Silver tisztelgett, és
megindult lefelé a lépcsőn. Mint egy kitűnő, fegyelmezett, elsőosztályú tengerész. Ferivel
utána néztünk.
Ez lenne Silvermann a híres Wickmann kalózbandájából? Szinte hihetetlen.
- Ha a legnagyobb csirkefogók egyike, akkor is kitűnő tengerész - állapította
meg Feri, amikor Silver árnyéka a fő-fedélzeten tűnt fel.
De időm nem volt már válaszolni, mert elnyújtott kiáltás hangzott a hajóorrból.
Johanson hangja:
- Fény elöl! Pontosan elöl! Piede lentről továbbította:
- Féény eeelöl! ...
A Rivadavia-fok jelzőtornyának fénye.
Feri belefújt a sípba, majd elővette a szócsövet, hogy jobban értsék a fedélzetiek:
- Felkészülni! Pihenő őrséget ébreszteni! Vitorlákat átállítjuk!
Én is lefelé ballagtam a lépcsőn, hogy átvegyem a kormányt Santjagotól. Neki ott
lesz dolga a többiekkel az árbocoknál.
- Csak azt nem értem, miért szegődött Silver és a bandája a fregattra? - kérdeztem

Zollertől, amikor egyedül maradtunk.
Zoller, aki nemcsak a térképeket kutatta, de Silver múltját és szándékát is, erős
öklével rácsapott a kormánykerékre:
- Előttem ez most már nem rejtély. Azért, mert azt hiszik, hogy kincskeresők
vagyunk!
. . . Mindez akkor történt, amikor a Julián-öböl felé haladtunk, kiadós hullámoktól
dögönyözve, a sudestada fütyülő szélviharától űzve, s amikor egyszerre éreztük a nagy
változást: a Dél melegéből a Dél hidegét.
Alig néhány nappal ezelőtt még pálmákat láttunk, selyemmajmokat, papagájokat,
éreztük a nyers kávé és a kakaó illatát, most már egyre zordabb, egyre vadabb szelek
csapódtak a vitorlákhoz, s egyre inkább kincs kezdett lenni a meleg étel, a forró ital.
Elkényeztetett testünkkel riadtan eszméltünk arra, hogy rövidesen eljön az idő, amikor
jéghideg fekhely lesz a pihenőnk, s ugyancsak jéghideg konzerv az élelmünk. Esetleg
hetekig kell majd egy helyben lavirozni a Horn-fok hullámpoklában, várva a szélre,
amely a veszélyes helyen az Atlantiból átvisz a Mar dél Surba, a Déli-tengerbe, a
Csendes-óceánba.
Ha szerencsénk lesz, egy-két nap alatt megkerüljük a Hornt. Ha nem, akkor még
jó, ha hetek alatt sikerül. Ha szerencsénk lesz . . . De hát ez olyan ritka valami, mint maga
a mesék kék madara. A Déli-sark gondoskodik arról, hogy kellő táncban részesüljenek
azok a hajósok,akik arrafelé kormányozzák hajóikat. A Déli-sarkvidék egyre küldi szeleit,
hóviharait, jégesőit - még a déli félteke nyári idején is! Talán különösnek találjátok, ha
mondom, de így igaz: az Északi-sarkvidék - a „nyári" időszakban! - jószándékú nyugdíjas
tanárbácsi a Déli-sarkvidékhez képest!
Már a Julián-öböl előtt száz-százötven tengeri mérföldre megcsapott minket a
Déli-sark jeges pörölycsapása.
- Hová lett itt a nyár? - csodálkoztak azok, közöttünk jómagam is, akik először
hajóztak erre.
Hová lett?
Időnként sötét fehők rohantak felénk, alsó foszlányaik lecsüngtek az árbocok
csúcsáig, és amikor a hajó fölé értek -elsötétült a világ.
Havazni kezdett! Esetleg havas eső hullt a felhőkből.
Majd hirtelen kiderült, újból kék lett az ég, de a meleget csak cseppenként kaptuk,
mint az orvosságot.
És itt már megmutatkozott, hogy jóféle konstrukció az „Óceán királynője". Ha
haladása lassúbb volt, mint az átlag háromárbocosoké, állóképessége ellen nem volt
semmi kifogásunk. Kezdtünk bizalmat érezni iránta.
- Most már érzem, hogy simán átmegyünk a Hornnál -dörzsölte kezét Daniló
bácsi. - Jó kis hajó ez, helytáll a huszadik század közepén is!
Mert bizony, bevallom nektek, mindig a Horn-fok járt az eszünkben.
Tudtuk, hogy a világtörténelem egyik legérdekesebb öble felé közeledünk, a San
Julián-öbölhöz, tudtuk, hogy majd meglátjuk Robinson-Selkirk legendás szigetét, de ez a
név, hogy „Horn-fok", szünet nélkül a tudatunkban volt.
Nem hiszem, hogy akad a Földön olyan terület, amelytől jobban drukkolnának a
hajósok, mint a Tűzföld legdélibb részétől.
Mi ugyanígy voltunk.
Pedig, bevallom, Zoller „felfedezése" sem múlt el nyom nélkül. Ha ránéztem

Silverre, eszembe jutott Wickmann és híres bandája. Hogy Silvermannból mint lett
Silver, azon nincs mit csodálkozni. A tengerészkönyvek adatai nem mindig hitelesek. A
tengerész okmányai sok veszedelemnek vannak kitéve.- a „papírjaim eláztak", „csak a
bőrömet mentettem, iratok nem maradtak", „a kapitány kirúgott, a papírokat nem adta
vissza" és más hasonló, sok esetben igaz érvelések, mind alkalmasak arra, hogy valami
kis „kiigazítás" történjen a tengerész „cselédkönyvén". Mondanom se kell: Feri megnézte
Silver tengerészkönyvét. Az adatok különben is csak 1920-10! voltak bejegyezve.
- Új könyv - mondta Silver. - A régi betelt, különben is elvesztettem, amikor
bevonultattak. Ott maradt valahol a csendes-óceániai flottánál, Pearl-Harbourban, a
parancsnokságon.
Amennyire érdekesen és „regényesen" hangzott, hogy Silver azonos lehet a
„Tolna" Silvermannjával, annyira kezdett bennem is, Feriben is egy-két nap múlva
alábbszállni a hitelesség érzése. Tévedni könnyű, különösen nagy időtávlatból. Legjobb
lenne előkeriteni azt a könyvet („Emberevők között"), de hát bajosan keresnénk DélAmerika valóban legdélibb kikötőiben. És akkor is, mit bizonyítana a nemes gróf
beszámolója? Az a húszegynéhány éves bandatag emlékeztethet valamit a mi
vitorlamesterünkre, anélkül, hogy őt ábrázolná. Persze., mindezt nem mondtuk el
Zollernek, mert a cimbora fenemód érzékeny legény. De azért a „bogár" bennünk volt,
motozott, matatott... és olykor fellobbantotta bennünk a kétkedés lángját. Egyelőre
inkább Árbocjancsit figyelgettük, mert szent meggyőződésünk volt, hogy ő buktatta el
Pedrot, a Kiskutyát. Sunyi pofázmánya nem sok jót árult el, és Silvert inkább azért
találtuk megbízhatatlannak, hogy ilyen alak tartozott a baráti kompániájába, mint
Árbocjancsi.
- Nagyszerű tengerész - hangoztatta Silver -, együtt szolgáltunk az „Incán".
Megbízható, ügyes, csak koszos, de hát nem az angol királyi családból származik.
Ez a megállapítás - nem az angol királyi családból származik - gyakran szerepelt a
vitorlamester hasonlatai között.
- Tudod, cimbora, ha majd meghívnak az angol királyi családba, akkor búcsút
mondok a hajózásnak, de addig nem - mondta nemegyszer Silver.
Mindenesetre tény: Janmatje nem onnan származott.
Janmatje a legsötétebb kikötőnegyedek valamelyikéből származhatott, de bajosan
hiszem, hogy tudta - honnan.
Pedro iránti gyűlölete inkább az állat gyűlölete volt, mint az emberé.
Úgy tekintett a fiú után, mintha az legalábbis családja gyilkosa lenne.
- Nem szivelem a niggereket, kényes az orrom - hangoztatta Janmatje.
De abban biztosak voltunk, hogy ő rúgta el Pedro lábát.
- Pedro látta, Pedro érezte - állította a gyerek, amikor elővettük Sottomarina
kabinjában.
- Ha láttad, akkor tudod is, kinek a lába - nógatta a hajómester.
- Pedro lábat látott, de már esett is. Csizmás lábat, nagy lábat.
Tehát nem vitás, hogy Silver is, Janmatje is hazudott. A dél-afrikai, a grönlandi,
Laguna Grande is.
Most, hogy visszanézek erre az időre, az „Óceán királynője" kalandos útjára, most
már látom az események kapcsolatát. A Pedro iránti gyűlöletet, azt, hogy kincskeresőnek
hittek minket, továbbá Zoller különös szimatát, kételkedését Silverrel kapcsolatban, no
meg azt a bizonyos felfedezést Silver és Silvermann hasonlósága között.

Most már látom.
De akkor nem láttam. Inkább az én hangulatom is hullámzott, akár a tenger. Silver
megnyerő egyénisége többnyire levett a lábamról.
És ez igen érthető is. Volt bőven, ami lekötötte a figyelmünket, így az én
érdeklődésemet is. Itt volt maga a hajó, a megelevenedett múlt., azután a különös feladat
- a hajóút. A tengerész az élmények embere. A tudat, hogy eljutok a Julián-öbölbe, látom
Falkland szigeteit, a híres cetvadásztanyát, látom a Tűzföldet, a Horn-fok vidékét, s
meglátom a Csendes-óceánt - mindez annyi izgalmat rejtegetett már jó-előre, hogy akkor
még az egész „Silver-kérdés" csak amolyan melléktéma volt. Lehet, hogy még
melléktéma sem, ámbár a fregatt romantikus külsősége alkalmas volt arra, hogy - mint
mondani szokták - megnőjenek az árnyékok.
Az árnyékok pedig nőttek - észrevétlenül.
Azokban a napokban másfajta izgalom tartott hatalmában.
Annak a tudata, hogy végre meglátom Portó San Julián-öblét!
Remélem nincs közöttetek senki, aki ezen csodálkozna? Csalódnék bennetek,
fiúk, ha kiderülne: nem is hallottatok a Julián-öbölről!
Nagy szégyen lenne az, állítom. Vannak dolgok, amiket illő tudni. Például azt, ki
volt Shakespeare, Moliére, Kolumbus, Marco Polo, Stanley, Amundsen, Rembrandt, de
azt is,
hol található a Nílus, a Kongó, Madagaszkár, Korea, Tibet, a Volga, vagy
Stockholm, esetleg Párizs. De azt is tudni kell, hol lelitek meg a Julián-öblöt, a fehér
ember felfedező útjainak drámai helyét.
Ez az öböl azóta is, immár 1520 áprilisa óta, a hajósok előtt mint „elátkozott
öböl" ismeretes.
Nézzük csak, 1520 áprilisa. Magellán flottája horgonyzott akkor itt, a
„Concepcion", a „Victoria", a „San Antonio", a „Trinidad", a „Santjago" karavellák.
Akkor már csak egy ember, az admirális, Magellán hitt abban, hogy fellelik a titokzatos
átjárót a két óceán között. A kimerült, kifáradt, megtépázott flotta öt hónapot raboskodott
- elbújva a tél átkozott viharai elől - a világ egyik legsivárabb táján, a fekete szikláktól
körülvett fekete öbölben. És ugyan mi történt 1520. április 2-a és április 7-6 között?
Talán a legegyszerűbb, ha belelapozunk Antonio Pigafetta rhodosi lovagnak.
Magellán nótáriusának naplójába. Az alig húsz esztendős Pigafetta örökítette meg az
utókor számára a leghősiesebb tengeri utat. Tisztségéhez méltóan a vezérhajó - a
„Trinidad" - utasa volt, és ő is megsebesült Mactan szigetén. És tagja volt annak a
tizennyolc főre leolvadt csapatnak, amely megmaradt (a világkörüli út után!) az elindult
237 emberből!
Ezt jegyezte fel az öböllel kapcsolatban a hajóraj krónikása:
„Ezen a kikötőhelyen, amelyet San Juliánról neveztünk el. öt hónapot töltöttünk. Ez idő alatt
sok rendkívüli esemény történt velünk: néhányat elmondok belőlük, így azt, hogy amikor kikötöttünk, a
többi négy hajó vezetője árulást szőtt Magellán ellen. Meg akarták ölni. Az összeesküvők ezek voltak:
Juan de Cartagena, a hajóraj felügyelője. Loys de Mendoza, a kincstáros. Antonio Cocha. a felügyelő,
és Gáspár de Casada. De az árulás kiderült, mire a kincstárost tőrszúrásokkal megölték, majd
felnégyelték. Gáspár de Casada is lefejeztetett és felnégyeltetett, Antonio de Cocha pedig, aki néhány
nap múltával újabb árulást kísérelt meg, egy pappal együtt száműzetéssel bűnhődött. Kitették őket
Patagónia földjére. Magellán nem akarta kivégeztetni, mert Károly császár az egyik hajó
kapitányságával bízta meg öt.. ."

A spanyol kapitányok fellázadtak tehát a portugál Magellán ellen, mert nem hittek

az átjáró felfedezésében, és elegük volt a bizonytalanságból, a nélkülözésekből, a
gyötrelmekből. Itt, a Julián-öbölben négy fellázadt hajó állt szemben egyetlenegy
hajóval. És az elszántság, az elhivatottság mégis győzedelmeskedett: Magellán leverte a
lázadást! Attól kezdve a Julián-öbölbe mintha még nagyobb árnyak telepedtek volna.
„Elátkozott öböl" - ezt a nevet adták az ide bevetődő cetvadászok, kóbor hajósok,
rejtekhelyet kereső kalózok. Különös, vannak helyek, amelyek alkalmasak arra, hogy
magukhoz vonzzák a „zűrt", mint mondani szoktátok. A Julián-öböl ilyen hely. Az első
dráma Magellánék-kal kezdődött, és Sir Francis Drake-kel, az angol kalózadmirálissal
folytatódott. Hát nem különös: Drake volt a második, aki Magellán után ötven évvel
körülhajózta a Földet, és áthatolt a Magellán-szoroson, s a Julián-öbölben vele ugyanaz
történt, ami elődjével: lázadók felett kellett ítélkeznie! Thomas Doughtynak hívták a
legendás admirális-kalóz lázadó kapitányát, s a cinkosok között ugyancsak volt egy pap.
Drake hajósai a Portó San Juliánban még ott találják azt a tönköt, amire Gáspár de
Casade rátette fejét, hogy néhány perccel később lehulljon, mintegy bizonyítva, hogy az
árulók sorsa nem lehet soha más. Úgy lehet, Thomas Doughty feje is erre a tönkre került,
mert hogy a fej lehullt, azt tudjuk Drake hajónaplójából és a felvett jegyzőkönyvből,
amelyet a haditörvényszék tagjai írtak alá.
Igen, fiúk, a Porto San Julian felett örökös fekete felhők szállnak. Itt ítélkezett
1765-ben Byron commodore, a „Dolphin" fregatt parancsnoka (a költő Byron nagyapja)
négy fegyelemsértő tengerész (köztük két ágyúmester) felett, itt támadták meg az 1700-as
évek elején a kis települést Flecher kalózai, és itt lőtte szét a „Tamar" sorhajó, Wallis
parancsnoksága alatt, az elvadult, részeg cetvadászok hajóját, az újfundlandi „Bonanza"
háromárbocost.
És itt láttak utoljára egy hajót, amely a múlt század végén valóban világhírre tett
szert. De hát erről később, mert ez már a történethez tartozik, és nem lenne illő az
események elé vágni. De az tény, régi mondás: „Ha Portó San Juliánba elvetődsz, számolj
azzal, hogy meglepetések érnek."
Hát mi elvetődtünk és - meglepetések is értek.
Akkor már ugyancsak mögöttünk volt Rivadavia fényjelzése, és, amennyire
lehetett, nagyjában a partvonulatot követtük. Legalábbis úgy haladtunk, hogy láttuk a
világ egyik legsivárabb partszegélyének kietlen platóját, dombjait, hegyeit.
- Az ottan Patagónia - mutatta Daniló bácsi.
Minden szürke, fekete, sötétbarna, kopasz és kopár. Sehol egy üdítő zöld folt,
virágzó rét, cserjés, vagy egy tenyérnyi erdő. Deseadótól kezdve mintha megszűnt volna
az élet. Csak kő és kő, szikla és szikla, eső és eső, vagy hó, sok hó, nagyon sok havas
eső!
Erre a múlt lakik, a megkövült élet. Nemhiába talált az itteni öblökben, túl a
platón, a belső területeken annak idején Darwin annyi ősállati maradványt. Az 1831-es
évben a „Beagle" fregatt, Darwinnal a fedélzetén, végigkutatta az itteni öblöket.
Ez a szó, hogy „Dél" - előttünk, európaiak előtt varázsos jelentőségű. Napfény,
pálmák, kék-homokpados tenger, csodaszép tollazatú madarak, barna bőrű vidám
emberek tűnnek elénk a szóra, a „Dél" idézetére.
És íme, itt van előttünk a „Dél", a legdélibb Dél-Amerika testén - kietlen,
szomorú ősvilág.
Az ottan Patagónia.
Itt a déli szélesség 50. fokán, a déli nyár idején, fókák ugatnak a szigetek sziklái

között, és jeges eső zuhog szünet nélkül!
Nálunk, a „hideg északon", ugyanezen a szélességen, a francia Normandia piros
almáit érleli a nyár, és Kijev utcáin izzik az aszfalt.
Patagóniára csak nagy néha süt ki a nap, akkor is félve, ijedt tekintettel.
És azért élet mégis van erre. Ahogy egyre inkább délre haladtunk, a sok
partközeli, magányos szigeten mind több madarat láttunk. A hajó körül feltűntek a
sötétkék tollazatú viharfecskék. Sivítva szállt el egy-egy nagyobb csapat a fregatt mellett.
A komor, fekete bazalt- és gránitszigeteken ezernyi ezer madár rikácsolt. Nem hittem a
szememnek; a zord, kietlen déli nyárban feltűntek az Adriáról és a Balatonról a régi
ismerősök - a kárókatonák. A Balatonon csodaszámba ment, ha a Zala-torkolat vidékén
láttam belőlük ötöt-tízet, de ugyanígy csoda volt, amikor az adriai Gallonon („signore
Gallon", Garády Viktor bácsi szigetén) elénk tűnt száz vagy százötven kárókatona, azaz
más néven kormorán. De itt, Patagónia öbleiben, ahol sziklán kívül nincsen más, annyi a
kárókatona, amennyi csak ráfér egy-egy szigetre, sziklatömbre. Ezer és ezer, tízezer és
tízezer! De nemcsak kárókatona, hanem mellettük, a közelükben ott hápog, gágog,
keggeg a hasonló létszámú sarki lúdfélék nagy tömege, és majd lejjebb, ha elérjük Portó
San Juliánt, összetalálkozunk a pingvinekkel is. Erre még, Deseado és Julián között, a
sarki világ közelségét kétféle állat hirdette: a kék- és fehérfoltos szirti galamb, és a
sörényes fókák, a „tengeri oroszlánok" olykor-olykor felhangzó ugatása, bőgése.
Mondom: inkább felhangzott a bőgés, mintsem láttuk őket. Amennyire a kutya se
törődik a rengeteg kormoránnal, sarki lúddal, mert a húsuk az olajos haltáplálék miatt
ehetetlen, úgy félnek a hajók közeledésétől a fókák. Ezek a hatalmas, közel három méter
hosszú és 12-15 mázsa súlyt nyomó állatok egyformán elsőrangú célpontjai a
törvényesen működő és a törvénytelenül garázdálkodó fókavadászoknak. Másfél
évszázad alatt kitanulták a sörényes fókák, hogy a legokosabb a hajók közeledtére
egyszerűen eltűnni. (Juliánban hallottuk, hogy elég gyakran tűzharc támad az argentin
parti őrhajók és az erre elvetődő, többnyire északamerikai, jogosítvánnyal nem
rendelkező fókavadászok között!)
Talán emlékeztek még rá, hogy amikor az eltűnt, elrabolt „Mary Celeste" gőzöst
kerestük, nemcsak Shetlandig, de túl a sarkkörön Jan-Mayenig is eljutottunk. Jóval túl az
északi szélesség 70. fokán. A jéggel borított sziget szabadabb részein hangaszerű
virágokat is láttunk, meg virágzó zuzmókat vagy hasonló növényeket, amennyire azt már
a magunkfajta tengerész megfigyelheti. De Patagóniában a déli szélesség 45. fokától nem
látni egy gombostűnyi virágocskát sem. Ugyan miért? A kérdést még Darwin oldotta
meg: mert itt, ellentétben az „átkos északkal", semmiféle rovar nem él meg. Márpedig a
beporzáshoz rovarok kellenek!
- Az ottan Patagónia - mutatta Daniló bácsi, és mi, „jadranisták", kellőleg
megbámultuk a híres vidéket.
- Hát én nem lázadok fel - jelentette ki Zoller. - Engem ne tegyenek ki a partra!
- Ennél sivárabb helyet még nem láttam - állapította meg Szevér, aki elég sok
helyen hajózott már.
- Mi csak hagyján - mosolygott Daniló bácsi -, de a régiek. Gondoljátok el
Magellanékat, akik először jártak erre, egy reménytelen kutatás hangulatában,
kimerülve az út fáradalmaitól, a nélkülözésektől. Itt inkább megértjük a lázadást, a
fegyelemsértést, a legnagyobb bűnt, amit tengerész elkövethet, mint akkor, ha odahaza,
a védett és kényelmes otthonban olvassuk Pigafetta naplóját.

- Pedig még a java számunkra is hátra van - jegyezte meg borongósan
Barrabella. - Hátra van még a Horn-fok! Mit gondol, kapitány?
A kapitány nem gondolt semmit. A kapitány mosolygott. Bízott az út sikerében,
mert bebizonyosodott, hogy az „Óceán királynője" igen jól kezelhető, jó építésű hajó.
Ahogy kiismertük, úgy tünedeztek el a kezdeti szeszélyek. Első megállapításunk az volt,
hogy gyenge szélben „lecsúszik", a hullámvölgyből pedig nehezen szabadul. Az elsőnek
az erősen gömbölyű és kil-nélküli hajófenék volt az oka, a másodiknak az aránylag
alacsony árbocok, továbbá a széles hajóorr és ugyancsak a gömbölyű hajófenék. De hát
ezen úgysem lehetett segíteni. Ha azonban a manővereket úgy intézte Daniló bácsi, hogy
a két „szépséghibát" kiküszöbölhettük, akkor pompásan engedelmeskedett az „Óceán
királynője''.
Igen, a kapitány mosolygott. Ugyan hányszor kérdezte már, aggódva s izgatottan
a derék kis Barrabella, mi lesz a Hornfoknál?! Igaz, parancsnokunk „kúrája" kezdett
használni. A Commendatore különös rémüldözése a nyílt tengertől, de még inkább a
vitorlás hajón való utazástól, egyre alább hagyott. A sápadt arc színt kapott, az ijedt,
tétova tekintet biztonságot.
Egyre több időt töltött Barrabella, a tengeralattjáró hőse és a hajóépítés tudósa a
parancsnok közelében.
Sőt, volt eset, hogy egyedül maradt ott, és látható nyugalommal tekintett szét a
vízsivatagon. És mind kevesebbet hangzott fel Daniló bácsi rendelkezése: „Kérem
Barrabella kapitányt a tatfedélzetre . . ." Mind kevesebbet, mert Barrabella megjelent
magától is.
Pedig elmondhatom - miért is tagadni? - a Dél szállította, hej, de milyen lelkesen,
a különböző irányú, de mindig erős, néha orkánszerű szeleket!
Közel jártunk már Falklandhez, a „rohadt sarokhoz", s egyre többet kellett törődni
a vitorlákkal, a kormány állásával, a nehézkes, de nélkülözhetetlen manőverekkel. „Nyár"
volt, fiúk, hogy vinné el az ördög, mert bizony ott minket néha majd elvitt! Hol a
sudesiada bőgött fel keletről, hol Patagónia pusztáiról és a Cordillerák felől a „pamperó",
hol délről, a Magellán-szorosból, a „williwaw", a legocsmányabb szelek egyike. Ha
legyengült a sudestada, rákapcsolt a pamperó, ha legyengült a pamperó, felbőgött a
szörnyű hideg, lapos szél, a williwaw! Errefelé valóban beigazolódott a régi hajós
mondás, a vitorlások szomorú gúnypanasza: „Nem igaz, hogy a szél egy irányból fúj,
mert a szél - mindenfelől fúj! . . ."
Mindezt megtanultuk Patagónia vizein. A szél mindenfelől fújt.
De a régi fregatt csak törtetett előre.
Legtöbbnyire úgy, hogy állandó készenlétben mindenki a fedélzeten tartózkodott.
Mint azon a napon is, amikor végre megláttuk az elátkozott öblöt, a Portó San
Juliánt.
Zellerrel, Ferivel nem tudtunk szabadulni attól a gondolattól, hogy ezentúl a
legnagyobb csodálat hangján szabad csak kiejteni Magellán nevét, és még egy nevet:
Slocum kapitányét. Magellán nevét, hogy a teljesen ismeretlen, holdvilági tengernek
beillő vad helyen volt ereje és bátorsága tovább haladni, 1520 októberében... és Joshua
Slocum nevét, aki teljesen egyedül, az apró „Spray" hajón követte Magellán útját, 1895ben! Akik ezt megtették, férfiak voltak a javából.
Mondom, mind a két őrség a fedélzeten volt, nem pihenhetett senki. Közel
járhattunk a Julián-öbölhöz, csak éppen azt nem tudtuk, mennyire.

Pokolian sűrű köd terült a tengerre, s mi ebben a tejszerű fehérségben hajóztunk!
Számolhattunk a veszéllyel, hogy vagy nekiszaladunk a patagóniai partok
közelében található, számtalan szigetek egyikének, vagy pedig összeütközünk egy
hajóval.
Egyetlen megoldás az lett volna, ha kimegyünk az óceán szabad vizére, és fittyet
hányunk Portó San Juliannák, esetleg megvárjuk a köd eltakarodását.
De hát
Daniló bácsi egyikre sem volt hajlamos: - A parancs az,
hogy
felkeressük San Juliánt. Tehát oda tartunk! Felállítani a figyelőláncot!
Erre bizony nagy szükség volt. A kormánykeréktől alig láttunk túl a kompasszszekrényen! Tehát csak az irányt lehetett tartani, de arra egyikünk se lett volna képes
megfelelni: pontosan hol járunk.
A „figyelőlánc" nem más, mint a hajóorrtól kezdve szabályos távolságban
elhelyezkedett tengerészek sora - egészen a parancsnokig.
Egyik tovább adja a másiknak az észlelteket, a lehető leghalkabban, hogy csak a
„külső" zajokra kelljen figyelni. A hajóorrban egy őrtiszt (Szevér), a főfedélzet közepén a
másik őrtiszt (Horváth Feri), steuerbordon, backbordon elszórva az emberek, sőt a
főárboc és az előárboc kosarában is egy-egy ember, mert megtörténhet: odafentről átlátni
a ködön.
Zúgott a szél, a pamperó, csapódtak a hullámok, recsegett a kötélzet, roppantak az
árbocok, csikorogtak a keresztrúd-tartó láncok.
Időközönként kimeresztették szemüket, élesítették fülüket a figyelők.
- Vigyázz! Szél felől hangok!
- Vigyázz! Elöl árnyék!
- Vigyázz!
Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Máshol a tengereken ott ver tanyát a köd, ahol
szélcsend uralkodik. Patagónia ebben is kivétel. Itt bőgő viharban is képződik köd, csuda
tudja, miként. És micsoda köd! Méltó a komor, bánatos partokhoz, szirtekhez,
szurokfekete szigetekhez.
Közben feljajduló kiáltások, robaj, a felépítményeken dobbanás, durranások.
A sarki ludak egy csapata szállt neki a hajónak! Bele a vitorlákba, neki a hajó
oldalának, a felépítményeknek. Mikkelsen, a grönlandi káromkodott: egy ilyen sarki lúd
telibe találta, és akkora ütést kapott, hogy napokig fájlalta á mellét.
Majd a fókaugatás, bőgés. Hiszen azért „patagóniai oroszlán" a sörényes fóka,
mert inkább bőg, mint ugat.
A fókák közeli hangja - ködben - pánikhoz ülő hangulatot teremt a hajón.
Több fókahang egyszerre szigetet jelent.
- Vigyázz!
- Vigyázz! Hangok steuerbordról! Daniló bácsi szócsövön adja az utasítást:
- Kormány, vigyázz! Két fokkal backbordra!
- Két fokkal backbordra! - kiáltja vissza mellettem Zeller.
Még csak a köd hiányzott. Akkor már negyedik napja nem ettünk meleget, mert
a konyha tilos területté vált: nem volt szabad begyújtani az erős hullámzás, a hajó
bukdácsolása miatt. Az összes gúnyák lassan-lassan átáztak, átnyirkosodtak, még a híres
Magellán-kabátok is. A kabinokban ugyanolyan hideg uralkodott, akár odakünn, mert
hiszen ki hallott olyan fregattról, ahol központi fűtés található?
- Vigyázz! Steuerbord!

Minden arc egy irányba fordult. A fregatt jobb oldaláról, a steuerbordról, vagyis
inkább abból az irányból - nem a patagóniai oroszlán bőgött. Nem, hanem egy hajó
ködkürtje szólt az előírt időközökben.
- A'zanyád, még összekoccanunk valakivel! - lihegte mellettem Zoller.
A hullámok és a szél zúgásán keresztül is hallottuk a hajógépek lihegését, az
ismeretlen hajó vastestéhez vágódó víz döngését.
- Kormányt vesd ki steuerbordra!
Valósággal felsírt a kormányszerkezet, ahogy teljes erővel ráfeküdtünk a kerék
küllőire.
De ugyanakkor tovább szállt a parancs.- Vitorlákat átállítani! Húzóköteleket engedd! Backstaagokat steuerbordról
feszítsd!
A figyelőlánc megbolydult. Mindenki rohant a kijelölt helyre, kötél
tartóbakokhoz, húzókötelekhez, többen fel a láthatatlanba: az árboc keresztrúdjaihoz, ha
elakadnának a lentről ugyancsak nem látható vitorlák.
És a hajógép egyre közelebb dohogott, lihegett, dübörgőit!
- Vigyázz!
- Vigyázz!
- Ebből még cirkusz lesz! - morogta Zoller, és teljes erővel ráfeküdt a ferde
helyzetben fenemód nehezen tartható kormánykerékre.
De nem lett semmi cirkusz. Daniló bácsi pompás ösztöne., biztonsága ezúttal is
győzedelmeskedett.
Patagónia a meglepetések földje.
Alig néhány perccel a nagy kapkodás után a köd szemmel láthatólag ritkulni
kezdett. Ez is olyan jelenség, amit jól ismernek azok, akik Argentínának ezen a vad
helyén élnek.
- Ritkul a köd! - harsogott a főfedélzetről Sottomarina. Hajósember számára a
köd börtön, az idegek és a szív nagy teherpróbája. Inkább egy erősebb vihar, mint
közepes köd, fiúk, inkább! Mert nincsen a tengeren az az éjszaka, amikor valamit ne
lehetne látni. A hullámok fehér taraja, az egysejtűek mérhetetlen tömegének, a
planktonnak villódzása, nem is szólva a hajólámpák fényéről, biztonságot ad. De a köd
bilincs, amelyből - az az örökös érzés - hogy nincs szabadulás!
Ritkult a köd és ezt olyan örömujjongással üdvözöltük, mintha hajótöröttek
lennénk, és feltűnne a mentőhajó.
A mentőhajó helyett a Julián-öböl tűnt fel!
- Vitorlák vissza eredeti állásra! - harsogta Daniló bácsi a szócsövön át. Kormány lassan ugyancsak vissza!
- Vitorlákat húzd! - bömbölte a főfedélzeten Sottomarina. - Jobboldali
backstaagot ereszd!
Silverék úgy dolgoztak, mint a varázslók. Nem lehet letagadni: kitűnően értették a
mesterségüket.
- Azért mégis gazember! - vigyorgott a viaszosvászon sapka, a „délnyugati"
állszorítója mögül Zoller. - Meglátod!
De hát akkor Silver legkevésbé érdekelt.
Egyre inkább kibontakozott a Julián-öből, az ifjúkori olvasmányok fő-fő színtere.
Azok a csupasz sziklaszigetek látták a „Trinidad"-ot, amint négy társával

behajózott az öbölbe, elsőnek Európa küldöttjeként. És látták Drake hajóját is, és attól
kezdve egyre több hajót, hogy vége legyen itt a patagón Csipkerózsika meseálmának.
Talán pontosan arról a helyről, amerre a mi különös fregattunk úszott az öböl mélye, San
Juan kikötővároska felé, nézett szét Magellán is. Akkor még kietlenebb, még vadabb
lehetett a látvány, úgy hiszem. Pedig most is vad, kietlen. A kopasz szirtek, szigetek,
meredek sziklapartok kietlen látványát nem tudja enyhíteni a csinos kikötő, az emeletes
házak sokasága, de az sem, hogy ott van Argentína legdélibb vasúti állomása, ahol talán
éppen Magellán és Drake lázadóinak vesztőhelye állt.
És talán amott, nézzétek csak, a legszélső raktárépületeknél, ahol egy nagy CocaCola tábla piroslik, játszódhatott le az emberiség egyik érdekes jelenete. Az első
patagonnal találkozott az első fehér ember. „Egy óriást pillantottunk meg - jegyzi meg
Pigafetta -, aki teljesen mezítelenül táncolt, ugrált, énekelt a tengerparton, közben pedig
homokot és port szórt a fejére. Főparancsnokunk ezt a fajta népet hatalmas lábukról
pataghom-oknak nevezte el . . ."
Az is lehet, hogy arról a kopár dombról meredt az eltűnő hajók után a
száműzetésre ítélt Antonio Cocha, a flotta felügyelője és az ugyancsak száműzetésre ítélt
pap. A száműzetés még szörnyűbb lehetett, mint a flotta bakójának kardcsapása. Vagy
éhen vesztek a szörnyű kietlenségben, vagy a pataghomok lebunkózták őket! ...
Ez tehát a Julián-öböl - néztem körül a fregattról, ahogy eléggé megdőlve, erős
szélben és nekieredő jeges esőben haladtunk a kikötő felé.
És ahogy így visszagondolok erre a napra, meg a rákövetkező kettőre, amit San
Juanban eltöltöttünk, annyit mondhatok: csak elátkozott öböl az, bárki bármiként is
vélekedjék!
Pedig, fiúk, csuda fogadtatásban volt ott részünk! Akkor gyülekeztek Juliánban a
cetvadászok hajói, amelyek rövidesen a Weddel-tenger és a Bouvet-sziget környékén
űzték a bálnát. Itt vették fel az élelem és az üzemi felszerelés nagy részét, javarészt
norvég és dán hajóból állt ez a flotta. Közöttük horgonyzott a „Solstrejf", a „Napsugár"
nevű óriási norvég anyahajó, amiről abban az időben úgy beszéltek, mint manapság a
„Lenin'' jégtörőről.
Amikor feltűnt a fregatt, az összes hajók árbocára felszökkentek az üdvözlő
zászlók. És megszólaltak a hajók sípjai, ködkürtjei. A kikötővároska minden épkézláb
lakója kirohant a hullámvédőre és a kikötőmólókra, a fiatalabbja meg felmászott a
raktárak tetejére, hogy jobban lássa érkezésünket.
Talán csak Magellán pataghomjai bámulták úgy meg a „Trinidad"-ot, és a többi
hajót, mint a kikötővároska népe az „Óceán királynője"-t.
Amikor még a külső vízen a fedélzetre jött az orvos és a révkalauz, alig tudtak
szólni a bámulattól.
- Megérkeztek? - lihegte a sovány, örökös hidegben élő, fakósápadt kikötöorvos.
- Az „Estados" megírta, hogy elindultak Grande mellől, de nem hittük, hogy ideérnek!
A pilot mosolyogva rázta Daniló bácsi kezét:
- Jó munka volt, kapitány! Csoda, hogy nem szaladtak össze az egyik norvég
vadászhajóval. Két órával ezelőtt hagyta el a kikötőt.
- Hallottuk - mosolygott Daniló bácsi. - Elég közel kerültünk egymáshoz, és
egyikünknek se használt volna a találkozás.
A pilot végignézett a hajón, és ennyit mondott:
- Majd mutatom az irányt, kapitány, de a vezénylést nem veszem át. Már régen

elszoktam a régi fregattoktól!
Tehát a Julián-öbölben voltunk, kalandos utunk első állomásán.

HATODIK FEJEZET
A bámulat tárgya - Fritz Grossmann, az egykori haditengerész - Legendák a „Santa Margherita" körül - Kiderül a
szégyenletes merénylet -Búcsú a Julián-öböltől - Kinyílik a hajóláda - Marion és a tengeri csata -A Magellán-út
magasságában - Régi térképek, iratok, hajótervek - Egy füzet, ami valóban kincsnek számit - Merre lehet Roatan?

Arról se most, se később nem szólok, milyen nagy eseményt jelentett a kikötők
népe számára az „Óceán királynője". Nemhogy nappal, de még éjjel is százak bámulták a
hajót. Mennyi csillogó gyerekszem meredt felénk, de mennyi! A regényesség
megtestesítői voltunk, és ha valamelyikünk kiment a partra, úgy követtek utca hosszat,
akárha államfők lennénk, vagy világhírű futballisták. De a népszerűség és a siker
pálmáját (mindazokon a helyeken, ahol kikötöttünk) Sottomarina és Pedro vitte el. A
hófehér hajú óriás, különösen, ha megmutatta a karjára tetovált kékeslila sárkányokat,
„corpodibaccozó" pattogásával mindenütt bámulatot keltett. Ám de a csodálat tárgya,
mondom: Pedro maradt. Kiült a mellvéd szélére, nekitámaszkodott a főárboc
kötéllétrájának és bámultatta magát, így igaz, Pedro szörnyen élvezte, hogy Portó San
Juliánban, amit az argentinok San Juannak neveznek, nem akad senki hat év és tizennyolc
év között, aki nem cserélne vele.
Persze, a rövid tartózkodási időt nem azzal töltöttük, hogy bámultassuk magunkat.
A sudestada és az új szél cimbora, a williwaw csinált egynémely kárt, a friss kötélzet is
megengedett, úgyhogy Barrabella utasításai szerint hozzáláttunk a javításhoz, hogy
másnap elhagyjuk a legendás Julián-öblöt.
Alig töltöttünk egynéhány órát a móló mellett, amikor látogató érkezett.
A kijáró őrének tisztét Gabbia látta el, és ő jelentette a parancsnoknak, hogy
keresik.
Egy nő állt a feljáró szélén, egy idősebb nő. Vastag gyapjúkendőbe burkolódzott,
fejét különös kis kalap védte az időnként nekieredő jeges esőtől, amit különben itt
annyira nem vett fel senki, mint nálunk a napsütést.
A nő szomorú tekintettel nézett parancsnokunkra, és németül szólalt meg.
- Grossmann-né vagyok. A férjem küldte önnek ezt a levelet.
Daniló bácsi átvette a borítékot, kivette a levélpapírt, és olvasni kezdett.
Egyre nagyobb bámulat ült az arcára.
Mivel a levél döntő eseményt jelentett életünkben, képzelhetitek, többször is
elolvastam. Minden sorára emlékszem, és ha már szó szerint nem is tudom idézni, de
nagyjából ez állt benne, német nyelven:
„Tisztelt Kapitány úr! Az itteni újságok többször megírták, hogy ön, Turkovich Daniló
kapitány, egy régi fregattal megkerüli Dél-Amerikát. Most hallom, hogy a fregatt kikötött. Jól ismerem
az ön nevét: én is az Adriáról származom, Triesztből, de már nagyon régen elkerültem onnan.
Tengerész voltam, a flottánál szolgáltam, a „Ferdinánd Maxon". legutóbb a „Santa Margherita"
élelmező altisztje voltam. Nyilván emlékszik még a „Santa Margherita". névre? Sajnos, nagy betegen
fekszem, nem tudom önt felkeresni. Ezt a levelet is tollba mondom, képtelen vagyok az írásra. De
szeretnék önnel találkozni, hogy elmondjak egyet és mást a "Santa Margheritá"-ra vonatkozólag,
mielőtt búcsút mondok az életnek. Kérem, kapitány úr, keressen fel.
Tisztelője: Fritz Grossmann, egykori haditengerész"

Daniló bácsi odaszólított magához minden „jadranistát", Szevért, Ferit,
Sottomarinát, Guzsik apót, Zoliért, Piedét és jómagamat.
- Olvassátok - mondta -, egy ember a „Santa Margheritá"-ról! Fantasztikus!
Szevér megjegyezte:
- Orth János hajójáról?
- Arról - bólintott Daniló bácsi, majd Grossmann feleségéhez fordult: - Kérem,
asszonyom, rendelkezésére
állok. Most, azonnal. Csak még a commendatoréval
megbeszélem a dolgokat, és máris indulhatunk. Egy-két emberem velem jöhetne?
A szomorú tekintetű asszony intett.
- Ahogy gondolja, kapitány úr. A férjemben az erőt talán most már csak az tartja,
hogy olyan valakivel találkozhat, aki ugyancsak az Adriáról származik.
Parancsnokunk Szevért és engem jelölt ki arra (mint az ő Pigafettáját), hogy
elkísérjük.
Láttam az északi Shetland-sziget fővárosát, Lerwicket, jártam a Fareöeren
Torshavnban, a norvég partról Bergent is ismerem, meg Tromsőt a Lofotok felett... és így
elmondhatom, hogy ezek a városok is többet áznak, többet fagyoskodnak, mintsem
élvezik a nap áldott, melengető fényét. De az ottani házak ablakából nem hiányzik a
cserépben nevelt petrezselyem, sárgarépa, paprika, paradicsom, mint - dísznövény, mint a
háziasszony ékessége.
San Juliánban nincsenek virágfölddel teli cserepek az ablakpárkányokon, a
belépőt védő kiugrók állványzatán. A ködtől, koromtól, jeges szelektől, hótól, esőtől
(örökös esőtől!) megfeketedett házak és a macskaköves utcák ugyanolyan
barátságtalanok, bánatosak, mint maga az egész Patagónia, mint maga a Julián-öböl, a
tragédiák öble.
Egy ilyen megfeketedett, szomorúságot lehelő házba léptünk be Grossmann
asszony intésére:
- Tessék, erre, csak egyenesen a folyosón, kapitány úr! Kinyílt egy ajtó.
A szoba mélyéről egy hang szólalt meg, reszketve, fátyolozottan:
- Isten hozta, kapitány úr. Fritz Grossmann vagyok szolgálatára a „Santa
Margheritá"-ról.
Feltornyozott párnák között, inkább ülve, mint fekve, egy öreg embert találtunk.
Vékony karja ösztövéren nyúlt felénk, a fakó, beesett arcot gondozatlan szakáll övezte.
Egy valamikori tengerész feküdt előttünk, aki a „Ferdinánd Max" árbocára ugyanúgy
felmászott, mint a „Santa Margherita" keresztrúdjára. Szomorú, rettentő szomorú az ilyen
látvány, barátaim.
- Turkovich kapitány vagyok - szorította meg Daniló bácsi igen óvatosan az öreg
ember kezét. - Az első tisztem, aki egyben rokonom is, meg a kormányosom. Eljöttek,
hogy lássák a csodát: élő embert Orth János hajójáról! Eddig úgy tudtuk, hogy a
„Santa Margherita" eltűnése örök titok marad.
Grossmann fájdalmasan elmosolyodott, igen nehezen, nyögve beszélt:
- Nagyon beteg vagyok, kapitány úr ... Talán csak napjaim vannak már hátra . .
. Önt a jó sors hozta ide, hiszen az utóbbi időben másra se vágytam, mint arra,
hogy átadhassam olyan valaki számára a „Santa Margherita" titkát, aki honfitársam
...
Itt az öreg ember elhallgatott. Köhögött, fulladozott.

A felesége nyugtatta:
- Halkabban, Fritz, halkabban. Nem szabad olyan hangosan beszélned.
Daniló bácsi az ágy mellé ült. Megfogta az öreg ember kezét.
- Majd közelebb hajolok, hogy ne erőltesse magát.
A beteg ember csendesen elmosolyodott. A köhögés is lecsendesedett.
Nyugodtabban folytatta, de igen halkan:
- Kapitány úr, a hajó eltűnésének titkán kívül van más is, amit önre akarok
bízni.. . Asszony, tedd ide a ládát! . ..
Csönd támadt. Grossmann halkan köhécselt. A felesége az ágy alá hajolt, és
cibálni kezdett valami ládafélét. Szevér és én segítettünk neki kihúzni.
Egy igen régi, száz esztendőnél is idősebb hajóláda került elő, A rajta levő
rézveretek teljesen megfeketedtek. Maga a fa anyaga is megsötétedett. A középen
beégetett évszám látszott: 1793. Korabeli módon elkészített rendes hajóláda volt:
lekerekített szélekkel, boltozatos fedélrésszel.
- Ezt ön magával viszi, kapitány úr - mondta a beteg. - Kérem, tegye meg.
- De miért? - hüledezett Daniló bácsi. - Mi jogon? Egy órával ezelőtt nem
ismertük egymást.
Grossmann valamit ingerülten akart mondani, de elfulladt, és újból elővette
a köhögés. Az asszony riadtan fogta át férjét:
- Nyugodtan, Fritz, nyugodtan.
A valamikori tengerész hátraejtette fejét, pihent.
- De ha úgy érzi - kezdte engedékenyen parancsnokunk -, ha úgy érzi, hogy
ezzel szolgálatára lehetek, szívesen megteszem.
- Köszönöm - suttogta a beteg. - A ládát itt találtam ezelőtt huszonöt évvel a
Julián-öbölben ... Egy elhagyott barlangban ... Iratok vannak benne, de hát nem értek
az olvasásukhoz.
Elmosolyodott:
- Különben is mindig sok bajom volt az olvasással... Csak egy a kérésem,
kapitány úr. Ha az iratok valamilyen kincsre vagy ilyesfélére vezetik rá, akkor annak a
fele illesse a feleségemet. Ugyse tudok szegényre semmit hagyni.
Az asszony felzokogott.
Szomorú, lehangoló volt a látvány: a beteg öreg és az idős néniké. Két magányos,
árva veréb. És Daniló bácsi, a csupa szív, érző szívű Daniló bácsi, mi egyebet is
mondhatott:
- Természetesen, Grossmann úr, természetesen. Ha óhajtja, írásban is adom.
Az öreg bólintott: óhajtja.
- Lakásom címe még most is: Fiume, Piazza Duomo -tette hozzá Daniló bácsi. Majd átnézem az iratokat, és értesítem önöket az eredményről.
- Engem? - legyintett az öreg. - Legfeljebb a feleségemet. Igen, kapitány úr,
nézze át a láda tartalmát. Valahogy az az érzésem: sok érdekeset talál benne ... Joggal
kérdezheti, miért
nem mutattam meg eddig valakinek a talált iratokat? ...
Mindmostanáig abban a hitben éltünk, hogy visszakerülünk Triesztbe ... De hát most
már ...
Legyintett. Lemondóan, szomorúan. Trieszt? Hol van ő már Trieszttől!
Elérzékenyedve, alig hallhatóan suttogta:
- Kérem, adja a kezét... teljesíti feleségemmel szemben ... amire kértem . ..

Daniló bácsi megfogta Grossmann csontvázszerű jobbját:
- Ünnepélyesen ígérem, két tanú, tisztem és kormányosom előtt!
Az asszony újból felzokogott. A volt tengerész meghatódva bólintott:
- Hiába, a régi tengerészek... És az ön neve fogalom közöttük....
Majd mosolyogni próbált.
- Tudom, azon csodálkozik a legjobban, kapitány úr, hogy egy ember fekszik itt,
aki megmenekült Orth János legénységéből ... Tudom ... És ez az ember eddig erről is
hallgatott ...
Daniló bácsi most megint csak nem állta meg mosoly nélkül:
- Természetesen, kedves barátom, csodálkozom. Én, és úgy tudom annak
idején egészen Ferenc József császár bécsi udvaráig mindenki úgy tudta, hogy a „Santa
Margherita" örökre eltűnt, és arról senki nem menekült el. Vagy pedig: mindenki
megmenekült, csak a rejtekhelyüket titokban tartják.
Grossmann révetegen nézett a szegényes szobácska füstős mennyezetére.
Végül megszólalt:
- Tehát arról tájékozva vannak, ki volt Orth János... és mennyi mindent
elkövettek, hogy az eltűntek nyomára jussanak . ..
Daniló bácsi intett, vele együtt mi is: hogyne tudnánk, Orth János és a „Santa
Margherita" esete az „én időmben" olyasféle élményeket idézett, mint a bolygó hollandi
regéje. De az egyik valóság volt, legalábbis a szereplők élő alakok, míg a bolygó hollandi
meséje - csak rege.
És amíg az öreg, utolsó napjait élő tengerész azzal küszködött, hogy összeszedje
magát, hogy beszélni tudjon, és a felesége néhány kanál orvosságot erőltetett bele,
magam előtt láttam az Orth drámának azt a részét, amit eddig ismertünk.
Persze, ti bajosan tudjátok már, ki is volt az az Orth János! Honnan is tudnátok?
Az ő története elveszett a világesemények kavargásában.
1889 őszén a bécsi Burgban, Ferenc József dolgozószobájában összeült a
Habsburg főhercegek tábornagyi tanácsa. A tábornagyi tanács elnöke az osztrák-magyar
hadsereg akkori főparancsnoka, Albrecht főherceg volt. Dönteni kellett egy kínos ügyben:
János Szalvátor főherceg, cs. és kir. táborszernagy nem kisebb bűnt követett el, mint azt,
hogy katonai irataiban reformeszméket hirdetett, és a hadsereg vezetéséről kritikai
megjegyzéseket tett. Márpedig a hadsereget - Ferenc József irányításával - maga Albrecht
főherceg vezette. A tábornagyi tanács megfosztotta rangjától János Szalvátor főherceget!
Volt még egy „másik" bűne is a főhercegnek: titokban vőlegény volt. Az egyszerű
polgárlányt Stuberl Millynek hívták, táncosnő volt a bécsi operában. Ideje volt tehát,
hogy a polgári körök előtt oly népszerű főherceget kiközösítsék a hadseregből és - a
Habsburgok nagy családjából. A rangfosztást természetesen a névfosztás is követte.
János Szalvátor főhercegből - Orth János lett. Johannes Orth.
Táborszernagyból - hajóskapitány. Erre volt jó a fiatal korban Pólában
megszerzett tengerésztiszti oklevél.
A különös lelkületű főherceg, a „bécsi kispolgárok bálványa", ahogy őt akkor
hívták, végre szabad ember lett. Szakított a gyűlölt környezettel, Ferenc József udvarával,
feleségül vehette a polgárlányt, és elmehetett oda, ahol egyformán bánik az élet
mindenkivel - a tengerre, egy vitorlás hajóra.
A vitorlás hajót „Santa Margheritá"-nak nevezték, kétárbocos teherszállító brigg
volt. 1893 augusztusában indult Orth János hajója Buenos Airesből, hogy a Horn-fok

megkerülésével eljut Valparaisóba. Kikötött itt a Julián-öbölben, majd újból vitorlát
bontott, és elindult, hogy megkerüli a Vihar-fokot, ahogyan abban az időben a Horn-fokot
nevezték. Ettől kezdve merő találgatássá vált minden. Orth Jánosnak, feleségének és a
„Santa Margheritá"-nak a neve bejárta a világot. És megkezdődtek a mesék, a
találgatások. Egyesek tudni vélték, hogy a volt főherceg az argentíniai pampákon él,
állattenyésztő, és hű matrózai a gauchók, a pásztorok. Felröppent olyan hír is, hogy Orth
kapitány embereivel együtt elvonult a világtól, és a Csendes-óceán egyik szigetén
alapított gyarmatot. (Ez nem is olyan csoda: alig néhány évtizede háromszáznál több
lakatlan szigetet tartott nyilván a Csendes-óceánon a regiszter. Nem szirtet, hanem
pálmás laguna-szigetet!) Akadtak bőven olyanok is, akik sürgették a kutatást:
megtörténhetett, hogy a Tűzföld keleti vagy nyugati partján, vagy a Viharfok tájának
számtalan szigeténél következett be a hajótörés. Hiába hívták Orth Jánosnak a kapitányt,
az európai sajtó bő részének támadása a bécsi Burg felé irányult. Abban az időben
minden suszterinas tudta, ki volt és miféle „bűnnel" rendelkezett a „Santa Margherita"
kapitánya. Egy főherceg, aki abban az időben megmondta a véleményét Ferenc József
császárnak - hősnek számított, fiúk. Akadtak olyan sajtóhangok is, hogy hátha - igen,
hátha! - merénylet történt. Orth Jánost el kellett tenni láb alól! Végül is Bécs nem tehetett
mást, mint intézkedett: a pólai flottaparancsnokság előbb a „Fasana" korvettet, majd a
„Saida" fregattot küldte ki, hogy kutassák át a Tűzföld és a Magellán :szoros minden
elérhető részét. A „Fasana" korvett nem egyedül kutatott, hanem a chilei haditengerészet
„Törő" nevű ágyúnaszádjával együtt. Találtak hajóroncsokat, de azok nem a „Santa
Margherita" briggtől származtak. Egy évvel később a „Saida" fregatt, Wachtel
fregattkapitány parancsnoksága alatt, Ausztráliából jövet, azt az utasítást kapta, hogy
vizsgálja meg a Falkland-szigeteket és a Tűzföld északi részét, valamint a keleti
Patagónia déli öbleit, szigeteit. A „Saida" becsületes munkát végzett: csónakokkal
átkutatták a jelzett térületet, az öblöket és a szigeteket Wachtel parancsnok emberei. Ők is
úgy jártak, mint a „Fasana": különböző hajóroncsokat találtak, de azokból nem lehetett az
Orth János hajójára következtetni. Az egyik roncsról bebizonyosodott, hogy nem más,
mint az évekkel ezelőtt eltűnt „Martha Washington" luxusjacht maradványa, de a „Santa
Margherita" csak nem került elő. A „Fasana" parancsnoka is, a „Saida" parancsnoka is,
egybehangzóan úgy nyilatkozott: „A ,,Santa Margherita" valószínűleg a Tűzföld keleti
meredek szikláin ment tönkre, tekintettel azokra az óriási viharokra, amelyek a
különböző hajók hajózási naplói szerint a kérdéses időben azon a tájon dühöngtek: hogy
így történt, bizonyítják a felvett jegyzőkönyvek ..."
Fritz Grossmann révetegen nézett ránk, amikor felidéztük előtte azt, amit Orth
Jánosról tudunk.
Elindulás a „Santa Margheritá"-val.,. Az eltűnés ... Mesék és találgatások ... A
„Fasana" és a „Saida" kutatása ... Grossmann lázas szeme csillogott, amikor közbe szólt:
- „Fasana", „Saida" ... az csak amolyan alibi volt... A tengerészek
nem
tudhattak semmiről, a parancsnokok sem...
Kapkodta a levegőt.
- Kapitány úr... a „Santa Margherita" nem süllyedt el, hanem elsüllyesztették!...
- Nyugalom, Fritz - csillapította a felesége.
Daniló bácsi a lehető legnyugodtabban szólt, hogy fel ne izgassa a nagybeteget:
- Én magam sokszor gondoltam arra, hogy ilyesféle történt. De hát nem
szivárgott ki semmi.

Most az asszony vette át a szót:
- Fritz volt az egyetlen, aki megmenekült. De nem mert szólni, hanem igyekezett
eltűnni az életben, így kerültünk ide a Julián-öbölbe, előbb egy szatócsboltunk, később
kis kocsmánk volt. Most már az sincs, elvitte a betegség.
- Majd a láda ... a láda! - nyögte a beteg. Az asszony keserűen mosolygott:
- Nincs abban a ládában más, mint sok értéktelen, ócska papír!
- Majd meglátjuk - mondta Daniló bácsi bátorítóan. -De miért hallgatott,
Grossmann úr, arról, hogy merénylet történt?
A beteg elmosolyodott:
- Ki emlékezett a monarchia összeomlása után Orth Jánosra?
Most már megnyugodott, folytatta:
- Senki... De amikor már nincs sok időm hátra.. . mégis beszélnem kell,
hogy legalább ön tudja meg, kapitány úr ...
És nagyon-nagyon nehezen, olykor már alig hallhatóan mondta el Fritz
Grossmann a „Santa Margherita" drámáját.
- Csak a feleségem tudta eddig - kezdte.
A brigg valóban Buenos Airesben rakodott, azzal az utasítással, hogy az áru nagy
részét átszállítja a túlsó oldalra, Valparaisóba. Közben terhet kellett még felvennie a
Julián-öbölben és a Falkland-szigeteken, Port Stanleyben. A legénység kivétel nélkül
olyan emberekből állt, akik már régebbről ismerték Orth Jánost. Alatta szolgáltak
Pólában. Egy kivétel azonban mégis volt: maga Grossmann, akit egyik rokona ajánlott a
briggre. A „Ferdinánd Max"-on szolgált, akkor telt le a három év, és boldogan ment Orth
János hajójára.
Leginkább az amerikai partokon hajóztak, összesen két nagyobb utat tettek. Az
utolsó lett volna a harmadik út.
- 1893. november 10-én indultak el innen a Julián-öbölbőL - segített Grossmann
felesége, aki mindent pontosan tudott.
Volt ideje a két öregnek, hogy felelevenítse a múltat. Grossmann hátraejtette fejét
a párnára, és úgy suttogta:
- És november 17-e, amikor összekerültünk az ismeretlen hadihajóval.
- Hadihajóval? - csodálkozott a parancsnokunk. - És mit számított az, hogy
összekerültek?
Grossmann hörögve vette a levegőt.
A szegény asszony végigsimította férje homlokát, ecetes ruhával letörölte a
verítéket, és aggódva intette:
- Ne izgasd magad, Fritz. A kapitány úr holnap is eljön ...
- Igen - bólintott megadóan Daniló bácsi. A nagybeteg felhördült:
- Nem! Most! Most mondom el!...
A megtört, láztól csillogó szemek messze néztek:
- A hadihajó!...
Úgy hiszem, fiúk, okosabb, ha a magam szavaival mondom el mindazt, amit
abban a nyomorúságos szobában, a „Santa Margherita" volt tengerészének betegágya
mellett hallottam. A szerencsétlen Grossmann néha hosszú perceken át egy szót se tudott
szólni. De újból és újból erőt vett magán, hogy felfedje titkát, egy császári és királyi
udvar szennyes, bestiális tettét, amiről érthetően nem mert beszélni. Nem mert, mert
ugyanattól félt, ami elérte Orth Jánost, a volt Habsburg-főherceget.

Nos, a hadihajó.
Hogy Orth János valamitől félt, hogy tudta: sok jót nem várhat a szülőháztól, a
bécsi Burgtól, arra a legjobb példa, hogy pontosan itt. Portó San Juliánban, indulás előtt
összehívta embereit. Ahogy Grossmann szavaiból kivettem, így szólt a „Santa
Margherita" kapitánya legénységéhez, az istriai, dalmáciai, pompás kötésű
tengerészekhez:
- Derék barátaim, száműzetésemben osztálytársaim! Tudomásomra jutott, hogy a
bécsi udvarnál valamit forralnak ellenem. Szálka vagyok a szemükben, gyűlölnek.
Barátaim hozták ezt tudomásomra. Nem tudom, mit terveznek, mit akarnak. Éppen ezért,
mielőtt elindulnánk Valparaisóba, felszólítok mindenkit, hogy aki nem akar velem tartani,
az váljon meg itteni szolgálatától. Eddig is bebizonyítottátok hűségeteket. Szakítottatok
hazátokkal, mert oda vissza senki nem mehet - aki Orth János, alatt szolgál, annak nincs
helye se Pólában, se Triesztben. De esetleg most, ha elhagyja a hajót, mint zendülő,
visszatérhet!
Mondanom se kell, nem akadt egy ember sem a húszfőnyi személyzetből, aki a
„zendülést" választotta volna.
Igy tehát a „Santa Margherita" elindult - utolsó útjára.
Veszélyes és zavaros hely a Falkland és a Patagónia közötti tengerrész. A
különböző áramlatok, ködök, hóviharok, a változó szelek próbára teszik a vitorlások
embereit. Az időjárás valóban komisz volt, mint ahogy azt abban az időben minden
hajónapló feljegyezte. De hát Orth János emberei értették a mesterségüket, a hajónak
Valparaisóba kellett volna jutni. Arról azonban a kapitány letett, hogy kiköt a Falklandszigeteken. Igyekeztek eljutni a Horn-fokig és onnan tovább.
Már a második napon jelentette az egyik árbocőr, hogy a távolban füstöt lát. A
füst érdekes módon se nem közeledett, se nem távolodott. Pontosan együtt haladt a
„Santa Margheritá"-val! Mi lehetett ez?
Ha ellenszél volt, s vesztegelni kellett, a füst is megállt. Ha hosszú ,,lakkokat"
kellett venni a zegzugos kreutzolás-nál, a füst is követte ezt a módszert.
Ahhoz nem fért kétség, hogy a füst hajótól származik.
Egy gőzhajó követte a „Santa Margheritá"-t!
Méghozzá hadihajó.
Honnan tudták ezt Grossmannék? A felelet igen egyszerű: a füstből. Mind
haditengerész volt, kipróbált régi legények, felismerték ők jól már messziről az árbocok,
a kémények, a felépítmények formájából a hajók típusait. De a füstből is. Az akkori
széles kürtökből felgomolygó füst csakis hadihajót jelenthetett.
Amikor már a harmadik nap is eltelt, mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy a
hadihajó a „Santa Margheritá"-t. követi!
És ekkor Orth János nagyon nagy hibát követett el.
A brigg olasz zászló alatt haladt, hiszen az olasz hajózás lajstromán szerepelt.
És Orth János bevonatta az olasz lobogót, helyébe felhúzatta a kék-fehér-kék
sávos felségjelt - Argentína lobogóját. A későbbiek szempontjából ez a rendelkezés döntő
volt.
Ha egy gőzhajó üldöz egy vitorlást, a vitorlás óriási hátrányban van a gőzhajóval
szemben. Különösen a Tűzföld közelében, ahol az áramlatok és a szelek még
szeszélyesebbek, mint feljebb. Patagóniánál.
És a hadihajó a „Santa Margheritá"-t üldözte!

Orth menekülni próbált, igyekezett a ködöket, az esőfelhőket, a hóviharokat
kihasználni. Már hitték, hogy sikerül az egérút. De a Horn-fok előtt, a Ponsonby Sound
közelében, olyan ellenszélbe kerültek, hogy képtelenek voltak tovább jutni.
Visszafordulni pedig annyit jelent, hogy belefutni a hadihajóba.
Pedig belefutottak!
Mondom: akkor már mindenki tudta, hogy a hadihajó lesz az a veszedelem,
amitől óvták Orth Jánost, így azután, sejthetitek, fiúk, micsoda rettegés támadt a
fedélzeten, amikor az egyik reggelen, kibontakozva a ködből, néhány száz, méterre
feltűnt egy hatalmas, fekete test: a hadihajó!
- Azonnal felismertük, kapitány úr, azonnal - nyögte Grossmann. - Igazat
mondok: a „Kaiser Franz Josef" volt, őfelsége hajóhadából... a mi hajóhadunkból. . .
A négyezer tonnás, 1899-ben- épült cirkáló üldözte Orth János kis hajóját! És
azon a hadihajón a parancsnokon és nyilvánvalóan egy-két tiszten kívül senki nem tudta,
kit is „üldöznek", azazhogy tudták; egy argentin felségjelű, titokzatos kalózhajót.
Dehogyis sejtették a „Kaiser Franz Josef-en, amikor megdördültek az ágyúk, hogy a
lövedékek olyan embereket vágnak szét. akik bajtársak,akikkel többen együtt szolgáltak.
Mert a cirkáló ágyúi megdördültek!
Egyik lövedék a másik után csapódott a hullámokon imbolygó brigg testébe.
Tátongó sebeket kapott a hajó, a fő-árboc recsegve kidőlt, az előárboc kettéroppant. A
lékeken ömlött befelé a víz!
A legelsők között maga Orth János esett el. Az első gránát ott robbant szét a
tatfedélzeten: eltűntek a kormányosok, s velük együtt a parancsnok.
Perceken belül féloldalra dőlt a brigg. Süllyedni kezdett. Az argentin lobogó alatt
haladó kalóz- vagy csempészhajó, amit jogosan süllyesztett el a bécsi császár őfelsége
„Kaiser Franz Josef" cirkálója. Mert az emberek így tudták, a hajón és később Pólában
ugyanígy. Lőgyakorlatot tartott a cirkáló egy veszélyes csempészhajóra. Ráadásul
Csingtauba mentek, egy bő esztendőt töltöttek a Sárga-tengeren, és mire visszakerültek
hazájukba: már régen összekuszálódtak az emlékek, hogy mindaz ugyanakkor történt,
amikor Orth János hajója nyomtalanul eltűnt. A tisztek pedig hallgattak, így kívánta a
császár.
Hogy Grossmann mint menekült meg, azt ő maga se tudta. Fókabőrből készült
kunyhóban, tűzföldi ona-indiánok táborában tért magához. Nyelvüket nem értette,
szokásaikat nem ismerte. Szentül hitte, hogy megeszik a szörnyű kinézésű, jeges
viharokban is félmeztelen bennszülöttek. Holott a tűz küldöttének, szentnek tartották.
Évekig élt közöttük. De hát ez már nem tartozik ide, különben sem ő, hanem az asszony
mondta el, és azt is, mint került vissza a civilizációba, végül a Julián-öbölbe,
kereskedőnek. De a „titokról" nem beszélt. Ha hallotta a feltámadt legendákat, hogy itt,
amott látták Orth Jánost és .embereit, csak szomorúan elmosolyodott: jól tudta, mi történt
a „Santa Margherita"-val.
- A „Fasana" és a „Saida" kutató útja aljas szemfényvesztés volt - mondta Daniló
bácsi, amikor már a brigg volt matróza kimerültén, a betegség delíriumában feküdt
kopottas ágya párnáján. - Szegény barátunk, megerőltette magát.
- Talán csak napjai lehetnek hátra - bólintott a nagybeteg felesége, amikor
elköszöntünk. - És kérem, a ládát vigye magával, kapitány úr. Hátha . ..
Igen, a ládát elhoztuk magunkkal.
Másnap, még indulás előtt, megtudtuk, hogy Fritz Grossmann meghalt. A

temetésén nem lehettünk jelen, de egy koszorút rendeltünk sürgősen, Pedro vitte el. Ezt
írattuk a szalagra: „A tenger hű fiának - az Adria hajósai".
És amikor a „Santa Margherita" volt tengerésze felett összeborult Patagónia
földje, a fregattal már messze jártunk. A Julián-öböl, ahol a tengerészet történetének
annyi drámája játszódott le, eltűnt a messzeségben. A soha viszont nem látásra.
Azóta, ha térképről vagy másként elém kerül Portó San Julián neve,- nemcsak
Magellán és Drake jut eszembe, de látom az örökös esőtől ázó macskaköves utcákat, a
kopott szobácskát, és a betegágyban fekvő, utolsó óráit élő Fritz Grossmann tengerészt,
aki valóban haláláig őrizte a „Santa Margherita" titkát és Orth János drámáját. . .
De a láda, a láda!
Sejtem, nyugtalanít titeket, fiúk. Nem tagadom, én is így voltam ezzel.
Az indulás, a gyors javítómunkák és az élelem kiegészítésének izgalmai azonban
eléggé háttérbe szorították a hajóláda kérdését.
- Majd, ha jut rá idő, kinyitom és átnézem, mi lehet benne - hárította el Daniló
bácsi ösztökélésünket, hogy fogjon hozzá a tanulmányozáshoz.
A ládát különben úgy hoztuk a hajóra, hogy Silverék nem is tudtak róla. Laguna
Grande bandája beleesett az ünneplés mámorába, és a főhadiszállását az egyik kikötői
kocsmában ütötte fel. Mint mondtam, a fregatt szenzációt keltett, és a bámulat kijárt
hajósainak is. Ettől és különben is ősi szenvedélyük miatt - a fregatton is lejátszódott az
ősi szokás: Laguna Grande, Mikkelsen, Árbocjancsi és az egyik brazíliai a
kikötőrendőrség segítségével került vissza a hajóra. Túlságosan sokat ittak Argentína
nemzeti italából, az aqua ardientéből, ami nem más, mint csuda kábító pálinka. Persze,
Silver is ivott, de hát ő peckesen járt, mint egyébként, legfeljebb feltűnően szótlan volt, és
időnként nagyot csuklóit, ami ugyancsak feltűnő volt.
A hibákat kijavítottuk, ahol kellett, köteleket is cseréltünk, Barrabella mindent
tüzetesen megvizsgált, és felhangzott parancsnokunk hangja:
- Köteleket eloldani! Vontató indíts!
A szembeszél miatt a pilot nem vállalkozott arra, hogy vontató nélkül hagyjuk el a
kikötőt, így azután elénk állt a „St. Matias", a legkopottabb kikötői vontatók egyike, amit
valaha csak láttam, és kipöfögött velünk a révből.
Különös érzés volt a Julián-öblön körülnézni, amire kivételesen módunk került,
mert se eső, se hó, se köd nem függönyözte el előlünk a látnivalót.
A fregatt, elég nehézkes lavírozással, egy bámuló motoros csodálkozó
kíséretében, megdőlve az öböl kijárata felé haladt.
Zollerrel együtt a keréknél teljesítettünk szolgálatot. És elnéztük az öblöt, a
fekete-szürke hullámokat, a partok fekete szikláit, a sötétbarna, komor platót, ahonnan
seregestül szálltak a madarak, csüllők, sarki ludak, a sötétkék tollazatú viharfecskék. Az
öbölkijárónál pingvineket is láttunk, az egyik hatalmas sziklán álldogált belőlük néhány
példány. Apró, frakkos emberkék komoly tekintetű társasága. Pedro valamennyiünknél
jobban megbámulta őket. Ö eddig csak papagájokról, kolibrikról, albatroszokról,
sirályfélékről és selyemmajmocskákról tudott.
Magellán járt erre meg Drake. Pontosan ugyanazokat a sziklákat, parti
meredekeket látták, amiket mi. Komor tekintetük a tájhoz méltó. És a hajóik se voltak
sokkal gyengébbek a miénknél. Jóféle hajók lehettek, bárki bármit is mond, ha
elvergődtek idáig és innen is tovább - ki a Délitengerre, bele a legismeretlenebb
ismeretlenségbe!

- Ugyan mit mondana most Anton úr, ha látna, minket ezzel a hajóval? mosolyodott el Zoller. - Egy olyan fregatton, amilyet még ő se ismert!
Sígnor Anton! Előttem most is úgy tűnik, hogy a fiumei tengerészeti akadémia, a
Nautica legnagyobb . hatalmassága volt. Jól megtermett, hasas, tokás, Thegethoffszakállas férfiú, a világot járt „Zrínyi" korvett néhai csónakmestere, és a mi időnkben a
Nautica főportása. Jobban féltünk tőle, mint Pavlicsek igazgató úrtól vagy Hankó tanár
úrtól, a „légtünettan" szigorú tanárától. Anton úr az akadémián is csónakmester maradt,
nostroumo, szinte a parancsnoknál is nagyobb rang a hadi fregattok és korvettek
tengerészei előtt. Egy esetben érzékenyedett csak el: ha szó került a „Zrínyire, a régi
hadiflotta pompás, részben már gőzre is átállított korvettjére. Mi, mindenféle fondorlattal
megáldott növendékek, így kezdtük a környékezést, ha valamit kérni akartunk, vagy
lesírni Anton úrnál:
- Signore Anton, prego . . . ugyan mondaná meg, mint is történt az eset a
„Zrínyi"-vel a Sárga-tengeren?
És ilyenkor Anton úr egyszerre elmosolyodott, holott előzőleg vagy zordonan,
vagy villámló szemmel nézett rád. A Thegethoff-szakáll megbillent, az ellenzős
tengerészsapkát hátratolta, rákönyökölt a portásfülke írópolcára (amit navigációs
asztalnak nevezett), és átszellemülten kitekintett a kikötő árboc- és kéményerdejére.
- Az úgy történt, cara mia amico, hogy tájfunba került a „Zrínyi", a világ
legszebb korvettje ...
És a zordon Anton úr szeme elfátyolosodott, mesélni kezdett. Hát ezt a
nagytekintélyű, áldott emlékű férfiút idézte Zoller, kihajózva a Julián-öbölből.
- Ha látná ezt a hajót - mondtam mosolyogva -, azt mondaná, szép, szép,
cara mia, de hát a „Zrínyi" ... az volt ám a hajó!
Felcsattant a nevetésünk, belehahotáztunk a komor tájba, ahol mást se éreztünk,
mint szörnyű nyomást a lelkünkön, a szívünkön. Holott tengerészek voltunk és vidám
fickók.
Mögöttünk is, a tatfelépítményen, nevettek. Daniló bácsi, Szevér, Horváth Feri,
Barrabella könyökölt a korláton. Egyedül a Commendatore arca volt komor. Ezen
mulattak a többiek.
- Átmegyünk, kapitány - hallottuk Daniló bácsit. - Átmegyünk! Tengerészek
vagyunk, az angyalát, nem félénk szakácsnők!
Egyet gondoltunk tehát. Fel a fejjel, nevetésre a szájat, elég volt a nyomasztó
érzésekből!
- Hol az a Horn-fok? Legázoljuk! - kacagott Szevér.
- Hé,Pedro- hallottuk a középfedélzetről Sottomarinát. - Hé, fázol te még jobban
is, meglátod!
Igen, ez már a régi hang volt. A „Jadran"-on tapasztalt hang. Vidám és derűs,
magabízó.
Itt, a Julián-öbölben, a drámák öblében, találtunk magunkra.
Éreztük, hogy kezünkben van a hajó, éreztük, hogy pompás kaland részesei
vagyunk.
A Horn-fok? Üsse kő, jöjjön mielőbb, hadd lássuk! Nézzünk egymás szemébe
mielőbb!
És itt, a Julián-öbölben, a drámák öblében, leltük fel valójában a nagy kaland
kulcsát.

Mert az volt a láda, fiúk, kulcs, ami nélkül szegényebb lett volna ez az egyébként
igen gazdag út.
De a láda minden pénzt megért.
Hát csak figyeljetek.
Eredetileg úgy szólt a terv, hogy kikötünk Falklandon, és csak Port Stanleyből
indulunk neki a Tűzföldnek, hogy megkerüljük a hírhedt Vihar-fokot.
De valami közbejött.
Daniló bácsi kinyitotta a ládát.
És ezzel a ténnyel máris megváltozott haladásunk tempója.
Daniló bácsi ugyanis reggel hatkor kiadta a következő utasítást:
- Irányt változtatunk. Dél-délkelet helyett: dél-délnyugat! Tehát letérünk a
falklandi vonalról, és a Horn-fok felé kanyarodunk.
Rohanó lábak dübörögtek végig a fedélzeten. Piede sípja élesen jelezte: minden
ember a fedélzetre!
- Vitorlákat átváltani!
- Behúzóköteleket engedd!
- Fordítóköteleket húzzad!
- Első őrség a főárbocra!
Ekkor már Sottomarina is jelen volt. Bömbölő hangja végigsüvített a fedélzeten:
- Orrvitorlákat váltsd át, corpo di bacco!
A fregatt megtorpant, testén szörnyű remegés futott át. Ahogy szélbe állt, a
hajóorr sudara a víz alá bukott, a fokszli magas felépítménye a horgonyállással együtt
eltűnt a hullámokban. Akkor már, a tűzföldi táj száznyi szikla- és szigetveszedelme miatt
az előárboc kosarában őr tartózkodott. A legmegbízhatóbbak közül többnyire Gabbia
vagy Santjago volt az őr. Az átállás az egyik irányból a másik irányba oly gyorsan történt,
hogy később Gabbia, az árbocőr mondta is:
- Ha nem bújok le, kiesek a fazékból!
Igy azután nem láttuk Falklandét, de annál inkább élvezhettük a közeli Magelláncsatorna felől egyre erősebben fújó williwaw-szelet.
Nem mondom, a nagy esemény, amelyről mindjárt szólok, feledtette azt, hogy
nem láthatjuk a Dél egyik legérdekesebb szigetcsoportját, amely két nagy és száznál több
kis szigetből áll. Miért érdekes Falkland? A története miatt és a helye miatt. A története
akkor kezdődött, amikor 1592-ben az angol Davis felfedezte. Első neve innen származik:
Davis-szigetek. De a rengeteg madár, kormorán, pingvin, déli albatrosz, sirályféle, óriási
viharmadár, fehér vészmadár, fóka és rozmár békességben élhetett, mert az első telepesek
csak 1773-ban jelentek meg: Bougainville márki hozott át Dél-Amerikából
honfoglalókat, akik rövidesen megszöktek a kietlennek hitt szigetről. A fősziget nyugati
felén megjelentek az angolok is, akik megalapították a „King George Bay"-t, de hát ők is
megszöktek a fókák és a pingvinek honából. Végre egy Barnett nevű hamburgi német
alapított új telepet, 1831-ben. Közel száz argentíniai gauchót, pásztort vitt magával.
Barnett ugyanis érdekes üzletre alapította vállalkozását. A kóbor cetvadászoktól, akiknek
a többsége abban az időben nem volt más, mint tengeri rabló és kalóz, hallotta, hogy a
szigeteken seregestől élnek a szarvasmarhák!
Nem mondom, ez egy kicsit meglepő, hogy a pingvinek és a rozmárok hónában
szarvasmarha található - méghozzá elvadulva. Száz és száz, ezer és ezer szarvasmarha!
Bougainville telepesei hozták magukkal az „ősöket", teheneket és bikákat. Amikor a

telepesek elhagyták a zord Falklandét, kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, minthogy
elvigyék barmaikat. A marhák nem hagyták magukat: a szeles, zord időjárás ellen olyan
hosszú szőrt növesztettek, mint amilyet a jakok vagy a mosusz-ökrök hordanak. És
elszaporodtak. Kiderült, hogy Falklandnek két nagy kincse van: nem marad meg rajta a
hó, és pompás, sűrű fű borítja a védettebb részeket. Ezt Barnett állapította meg, aki
egyszerre gazdag ember lett vállalkozásával. Annál kevésbé gazdagodtak meg a gauchók.
Amikor végre kis kolónia alakúk a Berkeley-Sundban, megjelentek az észak-amerikai
Duncan „cetvadászai", és legyilkolták a gauchókat, majd kifosztották a telepet! Ezzel
újból csönd támadt a pingvinek és a rozmárok hazájában. De a falklandi fűnek híre ment,
és az sem közömbös éppenséggel, hogy a szigeteknek stratégiai jelentősége van a közeli
Magellán-átjáró és a Horn-fok miatt. Anglia felfigyelt erre a két tényre és - kitűzte a
lobogót Berkeley-Sundban!
A szigeten megjelent az angol birodalom elsőszámú honfoglalója: a kormányzó és
vele együtt kis létszámú fegyveres csapat. Megalapították Port Stanleyt, a fővárost,
aminek ma sincsen több lakosa ezer embernél. A kormányzót Mr. Both követte, a
falklandi Both-dinasztia alapítója. Mr. Both úgy került a Falkland-szigetekre, hogy hajója
elsüllyedt, és az egyedüli, aki megmenekült, ő volt. Ö és hét darab juh. A kiirtott marhák
helyére juhok kerültek. És a rideg Falkland bőségesen megfizette a bizalmat: a hajótörött
tengerész és családja milliós vagyon ura lett. A Both-fiúk az egyik telepet 1905-ben
260000 font sterlingért adták tovább! Falklandén tehát nemcsak rozmárok, fókák,
pingvinek élnek, hanem juhok, juhpásztorok és néhány kereskedő, aki ellátja az itt
szenelő cetvadászokat.
A falklandi juh beleszólt a tengeri csaták történetébe is.
1914 decemberében a dél-atlanti angol flotta Port Stanley-ben horgonyzott. Az
első világháború ötödik hónapja volt ekkor. A csendes-óceániai szigetekről, Szamoáról
eltűnt német flotta, Spee tengernagy parancsnoksága alatt, megkerülte a Horn-fokot, és
azt tervezte, hogy megtámadja Port Stanley-t, ott ellátja magát élelemmel és
fűtőanyaggal, hogy eljusson a hazai kikötőbe, Wilhelmshavenbe. Az angolok
természetesen semmit nem tudtak Spee admirális tervéről, mert azt se tudták, hol bujkál
az eltűnt német hajóhad. December 8-án kora reggel Macleod birkapásztor Marion nevű
lánya vette észre (a Barnett-magaslatról), hogy a távolban hadihajó-felépítmények
látszanak. Lerohant a kikötőbe, és jelentette, hogy mit látott. A látottakból lett a
„falklandi csata" néven ismert világháborús esemény. Macleod Marion, akinek a neve
bekerült a történelembe, így mentette meg Port Stanleyt és az ott állomásozó angol
flottaegységeket! Szép tett volt, nem kétséges, de az angol tengerészek valahogy mégis
szégyenkeznek. Elég manapság is csak ennyit mondani őfelsége tisztjének: „falklandi
juh", higgyétek el, azonnal elpirul a derék angol. Szégyenli a papákat, akiket egy
birkapásztor lányka húzott ki a csávából!...
De hát tudom, látom az arcotokon: azt mondjátok, most úgy cselekszem, mint az a
diák, akit Mátyás királyról kérdeznek, és Nagy Lajosról beszél. A hajóláda helyett a
Falkland-szigetek! Pedig a hajóláda szervesen összefügg a Falkland-szigetekkel. Ha nem
mondtam volna el a fentieket akkor nem tudnátok semmit Falklandról, és azt sem
tudnátok, hogy ki volt az a Duncan nevű kalóz, aki ugyan cetvadásznak adta ki magát, de
abban az időben mindenki tudta, mi az igazi mestersége. Duncan - hogy mentegessem
hírét, becsületét - az utolsó nagy kalóz volt, fiúk. Az utolsó, aki még a Nyugat-Indiákon
szívta magába ennek a mesterségnek minden tudományát és szépségét is. Amikor

végrehajtotta a falklandi tettet, csak 1832-t írt a naptár, és amikor először lépett Thomas
Flinch hajójára. Haiti szigetének egyik öblében, még csak az 1770. év ősze volt. A
falklandi kaland idején nyolcvanadik évét töltötte be Duncan. Amikor Flinchnél
jelentkezett - alig múlt tizennyolc éves. Hozzá még a nagy kalózverő Anson admirális
„Centurion"-járól szökött meg, hogy őfelsége helyett a „Vig Roger", a kalózlobogó
szolgája legyen. Mindhalálig.
. .. Az egyik este Gabbia és Santjago állt a kormánykeréknél. A tatfedélzeten
Szevér, a főfedélzeten Piede látta el a szolgálatot.
A Magellán-csatorna magasságában jártunk. Onnan bőgött ránk a williwaw, mint
dühös bika a karám mögül. Kettőzött őrség végezte a munkát, másként ez nem is lehetett.
Tudtuk, hogy mostantól kezdve nem sok pihenésben lesz részünk. Mintha Laguna
Grande, Janmatje. Mikkelsen arca is ünnepélyesebb lett volna. Silverről nem is beszélve,
aki kevesebbet vigyorgott, és gondterhelten nézett a Tűzföld sziklái felé. Kicsi és nagy
szigetek, tengerből kimeredő sziklák, szirtek tömegét hullatta itt el a természet.
Fortyogva, sustorogva, óriási csattanásokkal törnek meg a hullámok a fekete sziklák
oldalán, felületén. Ha a pokolban van tengerpart, ilyesféle lehet.
Hát bizony Magellán értette a mesterségét, hogy hiba nélkül elvezette erre
karavelláit! Nekünk a legpontosabb tengeri térképek se adták meg talán azt a biztonságot,
amivel ez a pompás hajós, a Föld történetében először, elvitorlázott erre.
Mondom, a kormánykeréknél Gabbia és Santjago állt. A hajóorrban kettőzött
figyelő, az elő- és főárbocon is egy-egy ember.
Talán egyedül Pedro aludt a helyén, mindnyájan ébren voltunk.
Laguna Grande és társai a fedélzet különböző részén, mi - Szevér és Piede
kivételével - a parancsnoki kabinban.
A mennyezetre erősített lámpa úgy lengett, mint az órainga, mert bizony eléggé
kiadós táncot járt a hajó.
És az ide-oda himbálódzó lámpa megvilágította az alatta álló, igen ünnepélyes
tekintetű kapitányunk arcát.
A kabin, Daniló bácsi szokása szerint, egy kissé múzeum is volt egyben. A
fekhely felett ott lógott a fiumei Zamboni mester felvétele, aranyozott keretben, a
,,Jadran"-ról. Mellette egy. csoportkép, amit az Északi-sarkkörön túl, Jan-Mayen szigetén
készített a .„Jadran" fedélzetén Hall Pettersen tanár, amikor az eltűnt „Mary Celeste"
gőzöst kutattuk. A képektől odébb, impozáns fatokban, ismerős aneroid-barometer
függött: maradvány a „Jadran"-ról. Mellette felfüggesztve, egy régi szeksztáns, s
szemben vele, a kabin túlsó falán, a „Jadran" régi hajózászlója. Minden, de minden a
„Jadran"-t idézte ... Daniló bácsi a lámpa alatt állt, időnként, amikor a hajó nagyot billent,
megkapaszkodott valamibe, akárcsak mi.
- Barátaim - nézett ránk parancsnokunk -, azért hívtalak titeket össze, hogy régi
szokás szerint megbeszéljek valamit. Az utóbbi órában fontos dolgok történtek.
Elhallgatott. A fekhelyre mutatott. Ott volt a hajóláda, az a bizonyos, amit
Grossmanntól hoztunk el.
A láda elfakult veretei ragyogtak. Pedro fényesítette egész délután.
Mindnyájunk szeme felcsillant.
A meglepődés csendjét Sottomarina törte meg:
- Talán bizony megvan a régen keresett kincs, kapitány?
- A'zanyád! - sziszegte magyarul Zoller. - Kincs?! Öreg Sottonak régi

rögeszméje volt a kincskeresés,
még abból az időből, amikor azt hittük, hogy
megtaláltuk a valamikori Adria-haramiák, az uszkokok kincsét.
- Nekem ugyan beszélhetnek, hogy minden kincs előkerült már, amit a régiek
elrejtettek - vallotta Sottomarina, - Dehogyis került elő! Hát csak szimatoljunk,
cimborák, szimatoljunk!
Daniló bácsi mosolyogva nézett az óriásra:
- A kincs? Arról még nem tudok.
- Corpo di bacco, az már baji
- Dehogyis baj. Nem mindig a kincs a kincs ám! Sottomarina megvakarta
üstökét, amit hófehérre szívott az idő:
- Márpedig az a jó, ha a kincs valóban kincs!
Parancsnokunk bólintott. De egy szót se szólt. Odalépett a kabin oldalsó falának
kerek ablakához, amin keresztül kilátni a kormányfedélzetre. A fatáblát rázárta az
ablakra.
Visszafordult. Ránk nézett. Komolyan, szigorúan, mint olyankor, ha nagy
esemény előtt álltunk.
- Barátaim, amiről itt szó lesz, arról csak magunk között beszélünk. Szevér
már tud a dologról. Piede pedig majd megtudja tőletek.
Guzsik apó megvakarta borostás állat. Világéletében szófukar ember volt, most se
mondott többet, csak ennyit:
- A többieknek pedig kuss.
- Igen, így van, Guzsik - bólintott Daniló bácsi. - A többieknek egy szót sem.
Ellenben Barrabella kapitányt tájékoztatni kell, de erről majd későbben döntünk. Hát
akkor nézzük csak, mit is találtam ...
Ezzel felemelte a ládát a fekhelyről, és a kabinfal asztalkájára tette.
A lámpa csendesen billegett erre, amarra. Árnyékaink hol a mennyezeten, hol a
kabinfalon táncoltak. Sottomarina, Guzsik apó, Horváth Feri, Zoller és én álltuk körül
Daniló bácsit.
„Haditanács" - így hívta parancsnokunk az ilyen összejöveteleket. Az elsőt 1918
őszén a fiumei „Két Napóleon"-ban tartottuk. És azóta mennyi ilyenben volt részünk,
mert hát Daniló bácsi akkor érzi magát jól, ha pezsdül körülötte az élet. És különös gondoljatok csak a híres „Mary Celeste"-esetre, vagy a marokkói kalandunkra - Daniló
bácsi vonzza magához azt, amit így hívunk: nem mindennapi események! Különös
adottsága van arra, hogy váratlan dolgok révén más irányba terelődjék az, amit eredetileg
kiterveltünk.
- Hát akkor, barátaim, nézzük csak a láda tartalmát.
A rozsdás zárban nehezen fordult az alkalmi kulcs, de fordult, és a fedél
felemelkedett.
A mi óriás Sottonk csalódottan felhördült:
- Csupa papír, corpo di bacco! Azt hittem, hogy egy-két aranykehely csak akad
benne!
- Igen, csupa papír - mosolygott Daniló bácsi, és egyenként kezdte kiszedni a
láda tartalmát. - Ez a köteg régi térképeket tartalmaz . . Zoller kéjesen felsóhajtott:
- Ah!
- ... főleg a leipzigi dr. Streit és professzor Poepping pompás térképei. Mint
látjátok, nagyszerű rézmetszetek. De van itt még ennél is régibb térképköteg, 1700

közepéről, igen gyűrött állapotban. Ugyancsak megette az idő, a penész, a Julián-öböl
nyirkossága, de Zoller elböngészget majd rajtuk.
- Ha kell, azonnal!
- Majd a szabad idődben, fiam, ha ráérsz. De csak a Horn után! Addig csak
nekem szabad itt böngészgetni. De hát nézzük csak tovább.
A két nagy, több száz lapból álló térképköteg után Daniló bácsi elég gondosan
összehajtogatott, sárgára, barnára sötétedett papírköteget emelt ki.
- Hajótervek - mondta sejtelmesen parancsnokunk - nyilván azé lehetett,
akié a láda volt. Hogy ki lehetett a láda tulajdonosa? Mindjárt elválik. A tervek
különben jók, megnéztem mindet. Különösen
Barrabella kapitány örül majd
nekik. Én másnak örültem.
Ezzel Daniló bácsi a térképkötege mellé, a fekhelyre tette a hajóterveket.
Zoliért annyira elfogta a térkép-mámor, hogy félreállt tőlünk, és lapozni kezdte
Poepping műveit.
- A'zanyád - morogta -, remek lapok!...
Daniló bácsi belenyúlt a ládába. Most néhány könyv következett. A láda
tulajdonosa tehát olvasó ember volt. Tengerész létére! Akárcsak a térképek, a tervrajzok,
a könyvek is elmondhatták: elmúlt néhány év nyomtatásuk óta. Száz év, százötven év, sőt
kétszáz év is, mint az egyik könyv esetében. Erre a könyvre most is jól emlékszem: „The
use of the Globe, the first Voyage of Sir Francis Drake by Sea unto the West and East
Indies both Outward and Homeward" kiadós hosszú címet viselte. Vaskos, zömök kis
kötet, földgömbbel a belső oldalán, a kalóz-admirális Francis Drake földkörüli útját és
nyugat-indiai kalandjait örökítette meg.
- Ezt elolvasom - mondta Daniló bácsi -, szeretem Drake-et.
A könyvek alatt másik papírköteg lapult.
- Gondos, precíz ember volt az illető - nevetett parancsnokunk. - Ezek a papírok
nem mások, mint a hónapról hónapra meglevő hajókészletek listái és - a rablott
holmik feljegyzése. Erre a papírra például a falklandi rablást jegyezték fel! Még a dátum
is itt látható: 1832.
Ekkor már fátyolozottan csengett Daniló bácsi hangja. Tudtuk, mit jelent ez.
Közeledünk a „drámai ponthoz", a „végkifejlődéshez", a harmadik felvonás
fináléjához.
Belenéztem a ládába: füzetszerű valami lapult a ládafenéken.
- Barátaim, most pedig előveszem azt, ami valóságos kincsnek számít,
esetleg valódi kincsnek is, hogy Sotto is megnyugodjék!
Az előbb még a ládafenéken pihenő füzet
elénk került. Gyűrött, szélein
felkunkorodó, megsárgult, megviselt füzet.
- Amikor még boldogult feleségem élt, ilyenbe írta be, mit vásárolt a fiumei
piacon - vigyorgott Guzsik apó.
- Ebben lenne a kincs? - fanyalgott Sottomarina. Horváth Feri elmosolyodott:
- Valaminek a helyét egy papírlapra is rá lehet írni. Zoller a térképekbe merült,
nem is figyelt fel a kincs szóra.
- Azt mondtam: esetleg kincsnek számít ez a füzet... esetleg kincsnek.
Daniló bácsi egyenként végignézett rajtunk. Elővette szemüvegét, mert bizony az
olvasáshoz már ilyesmire szüksége volt.
- Ismétlem, esetleg kincsnek ... - folytatta. - De a felfedezés még akkor is nagy

lehet, ha nem találunk kincset. A betűk, mint látjátok, eléggé elmosódottak. Érthető,
hogy nem boldogult velük Fritz Grossmann. Franciául írták. Az első lapon ez áll:
„Harry Duncan kapitány, Roatan utolsó parancsnokának naplója. Lejegyezte maga
Harry Duncan kapitány."
Harry Duncan?
A név némileg ismerős volt. Horváth Feri mindnyájunknál jobban emlékezett rá:
- A falklandi Duncan? Aki száz évvel ezelőtt megtámadta a gauchók telepét?
Daniló bácsi intett:
- Az, a falklandi Duncan. De valamit nem vesztek észre, valami izgalmasat már
itt a lejegyzésnél, hogy ki írta a naplót - önkezével?
Hát bizony nem vettünk észre semmit, ami nagy szégyen. Legkevésbé
Sottomarina, aki csüggedten tapasztalta, hogy megint csak olyan kincsről lesz szó, ami nincs.
Daniló bácsi csóválta fejét.
- Ej, ej, barátaim, az elmúlt évek alatt jóegynéhányszor szóba kerültek a régi
kalózidők,., és Roatan neve is! Amikor ezt a mondatot kisilabizáltam, hogy „Roatan
utolsó parancsnoka",
akkor nagyot füttyentettem örömömben. Roatan utolsó
parancsnoka!
Most Zoller szólt közbe, a „földrajztudós" bűnbánatával:
- Ha nem csalódom, Roatan a kalózok városa volt. Parancsnokunk megveregette
kormányostársam vállát:
- Bravó, Zoller, bravó! Jeles a felelet! De tedd még hozzá: a kalózok elveszett
városa! Mert Roatanról elmondhatjuk, hogy létezett, talán másfél századon át menedéke
volt, a tengerek haramiáinak, és a helyét mégsem sikerült felfedezni, még Ansonnak sem,
aki pedig életét tette fel arra, hogy megtalálja! Keresték a Nyugat-Indiákon, keresték
Afrika partjainál. Juan Fernandeztől Galapagosig, sőt az Ausztrál-szigeteken is. Rejtély
maradt, hogy honnan jöttek elő kipihenve, jól felszerelve, és hová tűntek el egy-egy
nagyobb rajtaütés után Morgan,. Flinch, Flecher, de mindnyájukat megelőzve Jean Bart, a
nagy francia kalóz hajói! Azt tudták, hogy Roatan létezik ... de hogy hol van az a Roatan,
azt már nem tudták! Végül már az a legenda szállt szerte a világban, hogy Roatan nem is
létezett! Barátaim, azaz érzésem, hogy a felfedezés titka itt van a kezemben! Ez a füzet
rejti el a titkot. Nagy históriai és régészeti felfedezés volna, ha mi találnánk meg Roatant!
Itt Daniló bácsi hangja érthetően elcsuklott. A felfedezés mindig gyenge oldala
volt, meghatódott, elérzékenyedett.
Parancsnokunk köhögött egyet-kettőt, folytatta:
- Még nem dolgoztam ki tüzetesen a naplót, erre nem jutott eddig idő. De az
nem kétséges, hogy Roatan titka itt pihent eddig, ebben a
ládában.Megnehezíti az olvasást, hogy egyes oldalak teljesen elmosódottak, s az
sem könnyíti, hogy Harry Duncan nem volt éppen kitűnő tollforgató.
- Neve után ítélve, Duncan angol volt, és mégis franciául írt? - tette fel a kérdést
Horváth Feri.
Daniló bácsi bólintott:
- Angol is volt, de francia is. Nézzétek csak, a napló elején feleletet ad erre is.
Majd fordítom.
És olvasni kezdett:
„Tizennégy éves koromig Sebastian Fragonard-nak hívtak, a franciaországi Dieppe-böl
származom. Onnan raboltak el egy alkalommal, többed magammal, Anson tengerészei. Besoroztak az

angol flottába, és mivel láttam, hogy oktalanság ellenkezni, lassan hozzájuk hasonultam, így lettem
Harry Duncan. Volt a hajón egy jószívű tengerészkatona, bizonyos Duncan, aki gondjaiba vett, fiaként
óvott, hiszen gyerekként kerültem Anson zászlóshajójára, kegyetlen hajómesterek közé, akik a gyerekre
is ugyanúgy rávertek a hétágúval, mint a felnőttre. Ez a Duncan mentett meg a vadállatok
karmaiból..."

Daniló bácsi elhallgatott. Összehajtotta a füzetet. Szemüvegét levette.
Tekintetében megcsillant a régi, gyerekes vonás - a kalandra csábítás izgalma.
- A sors kegyes hozzánk. A derék Grossmann jóvoltából tudjuk már a „Santa
Margherita" igaz történetét, és ha minden jól megy, a rejtélyes Roatan felfedezése is
ránk vár.! És hogy Sottonak is igaza legyen, talán kincset is találunk ott.
Sottomarina szomorúan legyintett:
- Nekünk olyan szerencsénk nincsen. Mi megtaláljuk a papirosokat, de a
kincset az orrunk előtt elviszik!
- Roatant felfedezni? - csodálkozott Feri. - Gondolja kapitány úr, hogy még
ezen az utunkon végre tudjuk hajtani?
Daniló bácsi visszarakosgatta a ládába a térképeket, a feljegyzéseket, a
tervrajzokat, a könyveket. A füzetet kint hagyta.
Feri kérdésénél megállt a rakodással.
- Erről csak azután dönthetek, ha átjutottunk a Horn-foknál. Van egy
elképzelésem, de minden attól függ, mint fogadja hajónkat a Vihar-fok. Ha hamar
átjutunk, akkor jutna idő arra is, hogy a feltételezett helyet felkeressük. Ebben az
esetben Barrabella engedélyét kell megnyerni. De hát ez távolabbi kérdés. Minden a
Horntól függ. Ha másként nem megy, úgy jövendőbeli hajónkkal, amit Oakland-ben
vásárolunk, keressük meg a Roatant.
- Én amondó lennék, hogy ne késlekedjünk, keressük meg ezzel a bárkával lelkesedett Zoller. - Egy régi fregatt a régi kalózok kikötőjében!
Daniló bácsi újból feltette szemüvegét. Lapozni kezdett a füzetben.
- Hogy sejtsetek valamit, mire alapítom azt, hogy megtaláljuk Roatant, innen
kiolvasok egynéhány sort...
És olvasni kezdett:
„ ... Atyai jó barátom lett Thomas Flinch. Még nem múltam huszonöt éves, amikor már
kalózhajót vezényeltem. Flinch flottillájának legkisebb egységét, a »Jan Bart"-ot vezettem teljesen
önállóan. Jó jelnek vettem, hogy a »Jan Bárt" parancsnoka lettem. Francia vagyok, ha Duncannek is
hívnak, és Bart a legnagyobb francia kalóz volt, aki valaha létezett. Szeretném tudni, ki mondhatja el
magáról, hogy közel 600 hajót csáklyázott meg, süllyesztett el vagy zsákmányolt! Jó szellemem nem is
hagyott el. Én nem a szüzekhez, de Barthoz fohászkodtam, ha baj ért, és az öreg segített. A nagy titkot
is rám bízta Flinch, Roatan titkát. Én vagyok a kalózváros utolsó parancsnoka, mert tudom, több már
nem következik utánam. Ahány hadihajó, az mind a nyomunkban van. Ronda világ ez, hogy vinné el az
ördög! Tudom, el is viszi. Az Elveszett-szigetek jó búvóhely volt eddig. De a kopók szimatolnak, és
ezért úgy döntöttünk, hogy elhagyjuk Roatant. A romokat lepje be a növényzet, tűnjön el minden
abból, amit Bart alapított, és Morgan, Flecher, valamint Flinch tett naggyá. Ne tudja meg soha senki,
hol volt Roatan. Mire ezek a sorok valakinek a kezébe kerülnek, az Elveszett-szigetekről nem tud senki.
Naplóm további részében pontosan leírom a kalózvárost, valamint az elsüllyedt hajó helyét is. A hajó
az ,,Enrique" nevű portugál eredetű gálya, ami a Gyűlölet-öblében süllyedt el. Akadtak ugyanis
többen, akik nem voltak hajlandók elhagyni Roatant, és ezek fellázadtak. A Gyűlölet-öblében vonták
meg magukat a portugál gályán, hogy megszöknek a szigetről, és amikor mi elhagyjuk, visszajönnek.
De én azt akartam, hogy a szent hely, amit a legnagyobb tengeri kalózok lába tapodott, merüljön a
feledésbe a világ előtt. Thomas Flinch neveltje vagyok, megszoktam tehát, hogy a szavam sérthetetlen,
tűz alá vettem a fellázadt népség hajóját, és az "Enrique" elsüllyedt, elég mély vízben, ezüsttel és a
pénzes ládákkal megrakodva. A süllyedés pontos helyét is feltüntetem a vázlaton. Ezentúl hol itt, hol

ott ütjük fel búvóhelyünket, ahol megpihenhetünk, és kijavíthatjuk a hajókat. Ilyen jó hely a Juliánöböl Dél-Amerika keleti részén, és a Malouinen szigetek, amit újabban Falkland-szigeteknek
neveznek. Az Elveszett-szigetekre boruljon rá a feledés ..."

Daniló bácsi összehajtotta a füzetet. Levette szemüvegét. Nagyokat nyögött a hajó
a szél nyomására. A hullámok döngve csapódtak a palánkokhoz.
A lámpa valósággal táncot járt a fejünk felett.
- Ha az a kincses hajó ott lenne még ... - sóhajtotta Sottomarina.
Daniló bácsi ránézett Zollerre.
- Nos, tudós uram, hol találhatók ön szerint az Elveszett-szigetek?
Zoíler megvakarta fejebúbját, ami általában minden férfiembernél a töprengés
legfőbb jele.
- Ezen gondolkozom már kezdettől, hogy meghallottam a helyet.
Horváth Feri kibökte:
- Akad több Elveszett-szigetek.
- Mint ahogy több Szél járta-sziget is található a térképen - egészítette ki Zoller. Esküszöm, nem is sejtem, melyikről lehet szó.
Parancsnokunk lezárta a ládát.
- Sajnos, mind. a hosszúsági, mind a szélességi fokokat kerüli ebben az esetben
Duncan barátunk - tette hozzá Daniló bácsi. - És ez érthető is. Ö tudta - és az a fontos -, a
többi nem érdekelte. Nekem van egy elképzelésem, de szeretném, ha ti is
hozzásegítenétek a kutatáshoz. Félek, hogy lesz erre időnk. Holnap már a Hornnál kell
lenni. Ott azután elválik, mit tehetünk. Jut-e még az időből arra, hogy felkeressük az
Elveszett-szigeteket, s hogy megtaláljuk a legendás Roatant, a kalózok városát?
- És az elsüllyedt kincses hajót - mondta nagy nyomatékkal Sottomarina. - Mert a
kövekért nem érdemes egy mérföldet se tenni, én mondom!
Az ajtón kopogtak. Pedro lépett be. Már ő is kitanulta, hogy a tisztek kabinjába
kopogás nélkül belépni tilos. És a küszöbön levenni a sapkát, mert ez is szabály, még a
haditengerészek számára is.
Pedro belépett, és lekapta a sapkát.
Elkékült, hidegtől reszkető szájjal motyogta:
- Masa Szevér kéri masa parancsnok urat. .. hajó nyeli vizet! ...
Daniló bácsi a viharköpeny után nyúlt:
- Amiről itt szó volt, senkinek semmit. De az Elveszett-szigetek helyéről
gondolkozzatok!
Zoller felcsapta elnyűtt tengerészsapkáját, derűsen vigyorgott:
- Végre egy feladat, ami méltó hozzám!
- De az első feladat: megkerülni a Horn-fokot! - szólt vissza a küszöbről
parancsnokunk. - Utána meglátjuk, mit teszünk. Roatan felkutatása csábító csalétek!
Most pedig, barátaim, utánam, minden ember a fedélzetre!
Odakünn szörnyű sötétségben bőgött a tenger.
A Horn-fok közelében jártunk. Azon a tengerrészen, ahol összetalálkozik a
Csendes- és az Atlanti-óceán. Itt a világ leghíresebb vitorlás temetője.
De merre lehetnek az Elveszett-szigetek?

HETEDIK FEJEZET

A Horn-fok előtt - Miért nem a Magellán-szotoson? - A bömbölő negyvenesek hazájában - A szellem-őrség idején - Ember
a tengerben! -„Húzzad!" - Vasra verni! - Bálnákkal találkozunk - A vitorlás hajók sebessége - Kísérőink, az albatroszok - Találgatjuk
az Elveszett-szigetek helyét - Silver dalol - Árnyék a hajóablakban - Az eltűnt Tatakopoto

- Elöl, vigyázz, föld!
- Mindkét őrség a vitorlákhoz!
- Hajó szélbe áll, vigyázz!
Közvetlenül a Tűzföld legdélkeletibb csücske és az lsei de les Estados-sziget
közötti csatorna, a Tengerész-út előtt voltunk.
A szoroson túl ott kell lenni a Vihar-foknak, vagyis ma már közismertebb nevén
Horn-foknak.
Legnagyobb csalódásunkra nem láttunk a szaggatott, komor sziklás, fekete
szirteken sehol ona-indiánokat, sem a híres tüzet, az indiánok jelzéseit, amiről a hajósok
annak idején elkeresztelték - a Tűzföldet.
Helyette láttunk egy szörnyen hányódó fókavadászhajót, rövidre épített, de igen
magas hajócskát, amely alig látszott ki a hullámokból.
Az „Óceán királynőjé"-t hegymagasságú hullámok köszöntötték Dél-Amerika
csücskénél!
A fókavadász, kérdésünkre, ezt jelezte code-zászlóival:
- Hajóm megsérült! Uschuaiba megyek javításra! Köszönöm érdeklődését! De ön
honnan jött erre a vidékre?
Sejthetitek a fókavadász meglepetését, amikor a mellette elhaladó
háromárbocosban egy régi-régi fregattot ismert fel.
Ugyancsak elláthatták a szájukat, mert az üres, hullámoktól mosott fedélzet
benépesült, és vagy húsz-huszonöt ember zsúfolódott a felépítmény és a hajóorr közötti
hídon.
Daniló bácsi nem állta meg, és jókedvűen ezt jeleztette:
- Itt az „Óceán királynője", kalózhajó! Zsákmányúton vagyok a Csendesóceán felé!
A fókavadász feketére festett, zöldkéményes gőzöskéje Uschuai, a Föld legdélibb
városa felé sodródott, mi pedig a Tengerészút bizonytalan és veszélyes ösvényén
imbolyogtunk a Drake-átjáró irányába, vagyis a Horn felé.
- Ezek amíg élnek, esküdni fognak, hogy kísértethajót láttak - nézett Szevér a
fókavadász után.
Jót nevettünk Szevér jóslatán.
Pedig, hogy őszinte legyek, nem sok nevetnivalónk akadt.
Erre már a Déli-sark szele úgy tombol, ahogy akar.
- Milyen jó az áldott Északon - sóhajtotta Zoller. - Ott még szélcsönd is akad!
Igen, barátaim, az „áldott" Észak korántsem olyan barátságtalan, mint a Dél. Talán
azért van ez, mert az Északi" Sark környéke is tengerből áll, nem pedig szárazföldből,
mint a Déli-Sarké. A Déli-sark szörnyű magas hegyei, az óriási platók és hómezők
valóságos bölcsői a fejlődő, felerősödő légmozgásoknak, vagyis a szélnek. És különös
módon a „négy negyedből" a Drake-átjáró területe kapja a legtöbb szelet, orkánt,
szélvihart, örökös jégesőt, hófergeteget! Mert tudnotok kell, hogy a tengerész földrajz
négy szektorra, négy negyedre osztja be az Antarktisz területét és a hozzá tartozó
tengerrészeket: Amerikai, Ausztráliai, Afrikai, Csendes-óceáni negyedekre. A Drakeátjáró, amely a Tűz-föld déli része (ennek csücske a Horn-fok) és a Déli-sarki szigetek
között terül el, az Amerikai-negyed térségébe tartozik.

És mondom, itt tombol a híres és hírhedt Horn-szél! Mert ez ám a szél!
De akkor miért kell erre hajózni Dél-Amerika atlanti oldaláról a csendes-óceáni
oldalra? - teszitek fel a kérdést. Miért nem a nyugodalmasabb Magellán-csatornán, vagy
jóval feljebb, a kétségtelenül teljes biztonságot nyújtó, mesterséges, Panama-csatornán
keresztül? Az utóbbi kérdésre a legrövidebb a válasz: azért, mert drága. A vitorlás
teherhajózás előnye éppen az olcsóságában kereshető. Az üzemeltetés nem több, mint a
hajók karbantartása, a személyzet ellátása, fizetése. Üzemköltség nincs. Ezért még
manapság is léteznek óriási méretű - ötárbocos! - vastestű tehervitorlá-sok, amelyek DélAmerika megkerülésével Európából vagy vissza, salétromot, szenet, fát szállítanak.
Hatszáz-hétszáz vagon szenet visz el közülük egy-egy, de a Panama-csatorna díjtétele
ugyancsak megdrágítaná a szállítást. Hát így vagyunk a Panama-csatornával! És a
Magellán-átjáró? Ami elkezdődik a Cap Virginesszel (a Tizenegyezer szűz előfokával) és
onnan kanyarog sok száz mérföldön át (pontosan 620 kilométeren) Cap Thomarig, a
csendes-óceáni oldalig. Miért nem erre hajóznak a vitorlások? Azért, mert ami a felfedező
Magellán kis flottájának aránylag könnyen ment, az most - különösen a tehervitorlások
számára - igen nehéz feladat.
- Százszor inkább a Vihar-fokot kerülöm meg, mint hogy egyszer átmenjek a
Magellánon! - mondja manapság is szinte kivétel nélkül minden vitorlás kapitány.
Százszor inkább! Pedig ... a Magellán-szoros is elnyelt már egy-két hajót, köztük
1921-ben a Possession-öböl tekervényei között a spanyol „Sevilla" cirkálót... de a „Nagy
Nyelő" mégis csak a Horn-fok és környéke! Itt zúzódott össze akkoriban a „Stella
d'Italia" a szép olasz ötárbocos, a chilei „Corral", a chilei „Concepcion", a portugál
„Tiburoni", az angol „Apám II.", a francia „Paimpol" ... hajók, hajók, szép vitorlás hajók!
Talán kétszáz, háromszáz a Horn „fennállása" óta!
És mégis inkább erre mennek azok a bolond kapitányok? Erre bizony, fiúk, erre.
Mert van annak a Magellán-szoros-nak egy nagy bolondériája: az apály és a dagály
hatalmas szintkülönbsége. Itt a legnagyobb a Földön: 15-17 méter! Dagálykor óriási
nyomással tódul be a szorosba a Cap Vir-ginesnél az Atlanti-óceán vize a Csendes-óceán
felé. Szörnyű erejű vízfal, 21-22 kilométeres sebességgel! Apálykor ugyanez ismétlődik
meg, de visszafelé, a Csendes-óceán irányából! Márpedig amelyik vitorlást elkap egy
ilyen dagály vagy apály víztömeg, annak a legénysége vetheti a keresztet, mert a
legnagyobb hajó is tehetetlen parafadugóvá válik. Slocum kapitány (tettrekészségben
Magellán méltó utóda) az ő kicsi „Spray" hajóján valóban „lépésben" hatolt át a
szoroson, elbújva, meghúzódva az öblökben, vállalva a kockázatot az egyre támadó
tűzföldi indiánok miatt.
Ezért hajózunk hát a Horn-fok körül.
És talán ezért is került erre az „Óceán királynője", a legkülönösebb hajók egyike,
amelyet a mi időnkben hátára kapott az óceán.
Amikor kijutottunk a Tengerész-útból, Daniló bácsi megjegyezte:
- Most válik el, hogy lesz-e időnk kutatni Roatan után vagy sem.
A dermesztő hideg, a Déli Halál fagyos csontkeze összeszorította a torkunkat.
Itt valóban állt az, hogy a szél mindenfelől fúj.- És mindenhová.
Nem akadt a hajón egy száraz, meleg zug!
Ott értettük meg, miért vitorlázott heteken át fel-alá tehetetlenül egy századdal
előttünk Darwin hajója, a „Beagle", anélkül, hogy előbbre jutott volna. Ott értettük meg
azt a mondást: „Nem lehet átjutni a Horn-fokon." Ott jöttünk rá: igenis lehetséges akár

nyolc hétig is egy helyben vergődni, mint az többek között a „Tubantia"-val- is
megtörtént, amely végül is visszafordult Európa felé, mert legénységén a rossz élelmezés,
a nélkülözések miatt kitört a skorbut!
Sokat olvastam, sokat hallottam erről a horni „akadályról", csak éppen azt nem
hallottam és olvastam, ami a legegyszerűbb és legtermészetesebb válasz lenne arra, miért
akadály ez az akadály?... Ismerve a vitorlás hajó fortélyait, manőverező képességét, a régi
és az új navigációs fogásokat, szinte elképzelhetetlennek tartottam: egy hajó, ha szélnek
is halad, de megfelelő „kreutzok", „lakkok" és „lavírozások" segítségével ne juthasson el
oda, ahová akar! Például: ti többségetekben a Balaton hajósai vagytok, és ha valaki azt
mondja nektek, hogy délnyugati szélben képtelenség Tihany és Szántód között átjutni,
akkor - remélem - az illető arcába nevettek!
Márpedig az ilyesmi a Horn-foknál lehetetlenség.
Szántód és Tihany között lehet, egy kilométeres szakaszon, de nem lehet a Hornfok és Dél-Shetland között - 1000 kilométeres szakaszon!
Ez a Horn-fok titka, és ha titok, illő azt elárulni. Elvégre eljuthattok oda, miért
legyenek addig is kétségeitek. A dolog majdnem olyan egyszerű, mint az, miért kerülik a
vitorláshajók a Magellán-szorost. De itt több részből áll az a bizonyos „ok",
Nézzük csak. Hát először is: a szél. Szünet nélkül szállítja a Déli-sarkvidék, nincs
ott pihenő. Az iránya hol déli, hol délnyugati, hol egyszerre mind a kettő! Az egyik
szélfajta a Déli-sark küldötte, a másik a Csendes-óceáné. És ezek ott kapnak össze, ott
csatáznak immár időtlen idők óta a Horn-foknál. Itt csap össze a két óceán is, az Atlanti
és az II Pacifico, a Mar del Sur, a „csendes". És így itt születnek a legundorítóbb
hullámok, az örökösen ellentétes mozgású, meredek, hegyes, hajó futását igen
akadályozó, felvágódó, szertefröccsenő vizszörnyek.
Ilyen körülmények, között lehetetlenség teljes vitorlázattal haladni.
Az „Óceán királynője" úgy festett a Horn-foknál, mint a megnyirbált pulikutya.
Az előárbocon és a főárbocon csak a középvitorla maradt, az is kurtítva (reffelve), a hátsó
árbocon a minimumra csökkentett tatvitorla. És mindössze az orr-sudáron egyetlen szál viharvitorla.
Ennél több „ponyvát" nem engedhettünk az árbocon, Márpedig minél kevesebb a
vitorla, annál nehezebb a hajót irányítani. Ez is egy fő ok, amiért olyan nehéz átjutni a
Vihar-foknál. A süvítve száguldó szélben, ami - mint említettem - „kétágú szél", a tarajos,
ellentétes mozgású hullámhegyek között, a dagály és apály itt is kellőleg megnyilvánuló
harcában, az alattomos szirtek éhes szája között fenemód nagy feladat átjutni az
Atlantiból a Csendesóceánba! Mert szirtek is vannak bőven, rejtett csapdák a Tűzföld és a
Déli Shetland között. Két, három, öt, nyolc méterre a tengerszint alatt. És hogy
szaporodnak! Az újabbnál újabb térképeken egyre több a szaggatott vonallal körülkerített
foltocska, ilyen megállapítással: „Veszélyes szirt? Jelentették 1934-ben" . .. „Eltűnő és
előbukkanó zátony! Jelentették 1931-ben és 1905-ben." Sejthetitek, mi kellett ahhoz,
hogy „jelentsék" - néha a hajó életébe kerül egy ilyen figyelmeztetés.
Daniló bácsi, Szevér, Horváth Feri, ha nem álltak a parancsnoki emelvényen,
akkor a térképeket bújták. A kis Barrabellára ezúttal újból alig lehetett ráismerni.
Fejebúbjáig bepólyálva sálakkal, kitömve kendőkkel, szvetterekkel, citromsárga arccal
támolygott elő a kabinjából, és mászott fel a tatfedélzet legfelső csücskére. Százszor,
ezerszer elmondta reszkető hangján:
- Féltem a hajót, Don Daniló, igen féltem!

Mi is féltettük, bár - szép sport volt, fiúk, amikor ez az öreg láda (ó, bocsáss meg
e kijelentésért, „Királynő"!) rákanyarodott a félelmetes Horn vizére!... Pontosan ilyesféle
hajón érkezhetett ide 1616 késő őszén Willem van Schouten holland tengerész és
navigátor. Willem van Schouten a Zui-der-see melletti Hoornból származott, és
szülővárosáról nevezte el a Hermite szigetcsoport legdélibb tagját Horn-szigetnek és
annak csücskét Horn-foknak.
- Igen rossz emlékei lehettek a derék Willemnek szülővárosáról - állapította meg
Zoller -, ha nem talált jobb helyet a városka nevének megörökítésére!
Hát ami igaz, az bizény igaz: pocsék hely ez a Horn-fok vidéke !
Fekete-szürke tenger, a messzeségben fekete-szürke sziklák, szigetek, bőgve
száguldó szél, unos-untalan lecsapó jeges eső, hóvihar. Úgy vélem: Willem van Schouten
jogosabban keresztelhette volna el ezt a tájat a Kietlenség Földjének. A Tengerész-úttól
kezdve egyik sziget a másikat követi - Mavarin, Nassau, Wollaston, Diego-Ramirez,
Hosta, de a legfeketébb és a legkietlenebb mégis maga a Vihar-fok, a Horn!
Ez itten a „bömbölő negyvenesek" hazája, fiúk. Amit úgy kell érteni: ami nálunk a
Balatonon a közismert parti szél, az itten az átlag óránkénti negyven tengeri mérfölddel
rohanó szél! Hát a kettő között van muzsikálni való különbség, nem tagadom.
De hát nem azért harminchárom éves az ember, hogy lógassa az orrát.
Olykor még a lélegzetünk is elállt, amikor Zellerrel, Gabbiával, Santjagoval
belekapaszkodtunk a kormánykerékbe. Végül már ez se volt elég, és először történt meg,
hogy a kerékhez kellett szíjazni magunkat! A súlyos fregattot pehelyként vágták fel a
meredek, alattomos hullámok és ilyenkor nem volt más lehetőség - hiszen elvesztette a
hajó a menetsebességét, vagyis a „támaszkodást" -, mint felvenni a „fall-off" (letérés)
helyzetét. Két lépés előre, két lépés hátra. Ez a Horn-tánc, barátaim!
Sohase hittem volna, hogy ez lehetséges.
Pedig lehet.
Ha több vásznat feszítünk ki, akkor törik az árboc, ronggyá tépődik a vitorla. Ha
még ennél is kevesebbet, akkor úgy „csúszunk" le a Horn képzeletbeli starthelyéről, hogy
rövidesen valahol Dél-Georgia szirtjein feneklünk meg.
De hát az „Óceán Királynője" jó kezekben volt, áldhatta is ezeket Santa-Clara és
Barrabella, a tervező.
Daniló bácsin semmiféle hajó, semmiféle szél, semmiféle hullám és tengeráramlat
nem fogott ki. Ezúttal sem.
Az első napon csak lavírozgattunk fel s alá, anélkül, hogy egy jottányit előbbre
jutottunk volna. A második napon is. A Hermite-szigetek fekete teste hol eltűnt, hogy
előbukkant. Hol áthallatszott a hullámok moraján és a szél süvítésén a fókák, a rozmárok
ugatása, hol nem.
Két lépés előre, két lépés hátra - így ment ez három napon át.
És így ment volna tovább is, ha Daniló bácsi nem adja ki parancsát:
- Szél felőli oldalon backstaagot és merevítőket erősebben feszítsd! Előárbocról és
főárbocról középvitorlát le! Tatárbocot teljesen felvitorlázni, mind a két orrvitorlát fel!
Barrabella kétségbeesetten meredt parancsnokunkra.
- De kérem! Nem lesz ebből baj?!
Daniló bácsi azonban ezúttal nem válaszolt. Ismertük már, tudtuk: ilyenkor tettre
szánta magát, és nem következhet más, csak a tett.
Bátor tett volt, nem fér hozzá kétség. De logikus volt. Elől-hátul teljes vitorlázat,

de így esetleg kilendül a hajó a holtpontból. Ha nem, akkor - mehetünk mi is Uschuaiba
javítani a sérüléseket.
Silverék becsületére legyen mondva: jól végezték a feladatot. Rendes legénység
talán nem is lett volna alkalmas arra, hogy leszedje a főárboc és az előárboc
középvitorláit, ugyanakkor felhúzza helyette a tatárboc nagy latinvitorláját, valamint az
orrvitorlákat.
- Ezek az emberek aranyat érnek! - lelkesedett a kis Barrabella, amikor a
vitorlamanőverek sikerültek.
A vitorlák pukkadásig megfeszültek. A tatárboc olykor akkorát roppant, hogy
behúztuk a kormánynál a nyakunkat. Most törik ketté! Az orrvitorlákat csak a csoda
tartotta.
De a hajó láthatólag előbbre jutott.
Hogy a vitorlák bírták a rettentő nyomást, az árbocok a feszítést, az már a mesébe
tartozik.
De bírták!
- Hurrá, kapitány! - lengette meg gyapjúsapkáját Sottomarina. - Haladunk!
Másnap már túl voltunk a Horn-fokon, barátaim.
Mögénk került az átkozott vidék.
De akadt is munka bőven, senki nem pihenhetett. Szünet nélkül forgott a
fenékszivattyú kereke. Márpedig a fregatton emberkéztől mozdult minden, így a szivattyú
is. A fő-fedélzet eresztékein úgy zúdult be a tengervíz, mintha a hajó belső terében is
szakadt volna az eső.
Most se értem azt a nagy szolgálatkészséget, amivel Silverék akkor helytálltak.
- Ha igaz az, hogy Silver kalóz volt, és még most is kalóz - állapította meg
Horváth Feri - még akkor is a legremekebb bajtársak közé tartozik!
Ezt Feri akkor mondta, amikor Zellerrel együtt letelepedtünk a kabinjába, és sorra
vettük azt, ami foglalkoztatott minket. Magát az utat, Silveréket, no meg a legfontosabbat
- Roatan titkát. Vajon megoldjuk-e, és eljuthatunk oda, ahol a kalózok városa volt? Sőt esetleg még most is megvan azon a bizonyos rejtélyes Elveszett-szigeteken!...
Ott gubbasztottunk Feri kabinjában, akkor már harmadik napja, hogy egy órát
nem aludtunk, a „szellem-őrség" idején, jóval már éjfél után. A kormánynál Santjago
váltott fel arra az időre, Zoliért pedig Gabbia, amíg szusszanunk itt Feri kabinjában.
- Látjátok - érvelt Zoller - most még gyanúsabb a fickó, hogy ennyire
szolgálatkész. Nemcsak ő, de minden egyes társa. Egy rendes fedélzetmatróz ilyenkor
már lázadozik. Ezek nem. Ezek mintha élveznék ezt a pokoli táncot!
Mondom, éjfél után járt az idő. Nem vagyok híve a nagy szavaknak, de nem
tehetek mást, ide írom: a pokol tengerén jártunk akkor!
Az „Óceán királynője", ez a derék, pompás hajó megtette azt, amit ilyen esetben
egy vitorlás se tett meg: előbbre jutott, ha lassan is, de előbbre.
- Ha így megy holnap délutánig - dörzsölte megelégedetten kezét Daniló bácsi -,
akkor kijutunk a csávából! Holnap Desolation alá kell érnünk. Ott már a Csendes
szele fújdogál.
- Igen ám - mosolygott félénken Barrabella -, ha nem járunk úgy, mint
Slocum, aki pont Desolationnál nem tudott tovább jutni!
- Mi tovább jutunk, kapitány - mondta határozottan parancsnokunk. - Aki innen
kimászik, annak a Desolation gyerekjáték!

Ami valóban igaz volt. És mi újból megerősödtünk abbéli régi hitünkben: Daniló
bácsi nemcsak kitűnő kapitány, akinek a neve a távoli tengereken is ismert, nemcsak
pompás hajós, hanem a hajózás varázslója is egyben.
Nem tört ketté a tatárboc, nem szakadtak le az orrvitorlák, és valóban bevált ez
az „elől-hátul széllel szorított" manőver, amit csakis hétpróbás parancsnok hétpróbás
legénységgel hajthat végre. Különösen egy olyan fregatton amilyen két százada nem
úszott a tengerek hullámain.
- Bármit mondtok - csóválta fejét Zoller -, ezzel a Silverrel kapcsolatban
még nekem lesz igazam ...
De Zoller elhallgatott.
Horváth Ferivel együtt felkaptuk a fejünket.
Mi történt?
Valaki kiáltott.
Élesen, kétségbeesetten, rémülettel!
Jól hallottuk, pedig ugyancsak verték a hullámok a hajó oldalát, s ugyancsak
recsegtek, ropogtak az eresztékek.
Emberi kiáltás volt, nem sirály rikkantása, fóka vagy rozmár éles hangja.
Egyszerre ugrottunk fel és léptünk a kabinajtóhoz.
- A szél felőli oldalról hallottam! - mondta Feri. - Valaki a tengerbe eshetett!
Gyerünk!
Kirohantunk a kormányfedélzetre. A tájoló burája alól fény tört fel, és
megvilágította a kormánykerékbe kapaszkodó Gabbia és Santjago sötétbarna arcát.
Az erősen megdőlt hajó előrészén, a fokszlinál ugyancsak lámpa világított. Az
oldallámpák piros és zöld fénye a síkos, hullámoktól mosott fedélzetre is vetett egy-egy
piros, zöld csíkot.
Feri odaszólt a kormányosoknak:
- Hallottátok?! Valaki segítségért kiáltott!
Azok nem hallottak semmit. Csak a hullámok csapódását, dörrenését a hajótesten.
A felső fedélzeten Szevér állt, ő se hallott semmit.
És ekkor - nagyon távolról, nagyon elhalóan - megint felhangzott a kiáltás!
Hogy Horváth Ferit milyen jó szellem vezette, amikor a kabinban felkapta az
elemmel táplált cső alakú fényszórót, azt bizony nem tudom, de csak a jószellem lehetett,
mert amikor Feri a tatfedélzet szél felöli oldalára ugrott, és levilágított a mélybe, máris
felkiáltott:
- Emberek, ide! Pedro van a vízben! A látvány ijesztő, félelmetes volt.
A hajó oldalánál, időnként elborítva a hullámoktól, Pedro volt látható! Egy
kötélbe kapaszkodott, a mentőcsónak kibomlott, a hajó oldalán lecsüngő, szerencsére
vissza nem tekert kötelébe.
Itt nem volt már idő riadóra, cselekedni kellett. Hogyan tudta magát a gyerek
fenntartani, és egyáltalában, hogyan került a vízbe, az egyelőre rejtély maradt.
- Fiúk, a derekamra azt a kötelet - rendelkezett Feri, és rámutatott a parancsnoki
feljáró mellett elhelyezett kötélcsomóra. - Ti ketten fogjátok!
De már ott volt Gabbia is, Szevér is.
Pedro a tengerbe esett.
És megtörtént vele, ami ezer között talán egyszer ha sikerül: elkapott egy kötelet.
Természetesen a hajót megállítani nem lehetett. Ha szélbe állunk, vagy más egyéb

helyzetet veszünk fel, a kötélen függő, nyilván utolsó erejével kapaszkodó Pedro elmerül,
és többé nincs segítség.
Horváth Feri nem tétovázott.
- Lassan eresszetek rá! - ordította, és átvetette magát a mellvéden.
Cirkuszi munka volt, méltó egy tengerésztiszthez. A síkos, megbillenő, hol
meredek, hol ferde hajóoldal bizony néhányszor kicsúszott Feri lába alól, míg elérte a víz
színénél vergődő Pedrot.
Zoller, Gabbia, Szevér fogták a kötelet, én a kézi fényszórót kezeltem.
Nem tagadom: szívünk a torkunkban kalapált.
Sikerül, nem sikerül? Bírja addig a gyerek?!
Egyik kétségbeejtő perc a másikat követte.
Végül látszott, hogy Feri lenyúl, és a fiút a hóna alatt igyekszik elkapni.
Ekkor egy átkozott hullám mindkettőjüket eltemette!
- Húzd! - ordította Szevér. - Húzd, a szentségit! Santjago, nyomd rá a kormányt!
Igen, nem volt más megoldás-, húzni kellett. Ekkor már mind a négyen
ráfeküdtünk a kötélre és húztuk. De hogyan, micsoda erővel, most is érzem. Inunk
szakadtáig!
- Húzd!... Húzd!... Húzd!...
Ha elpattan, elszakad a kötél, akkor Ferinek is, Pedronak is vége. Ha lassan
húzzuk, az emelő hullám felkapja és a hajófalhoz vágja őket!
- Húzd!...
A percek óráknak tűntek, barátaim, óráknak!
A hullámok bőgve tapogatództak Feri és Pedro után, elérték és elborították őket.
Ilyenkor várni kellett, míg a hullámhegy tovagördül, a tiszt és a hajóinas előbukkan.
- Húzd!...
Ekkor már szakadt rólunk a veríték, pedig a Déli-pólus fagyos szele csikorgatta
fogát körülöttünk.
Szevér és Zoller hirtelen átnyúlt a mellvéden.
Gabbia és én ugyanígy.
Ferit és Pedrot átemeltük, át a fedélzetre. Vastag öltözékükből csurgott a sarki
tenger vize.
Feri megtántorodott, fogni kellett, nehogy elessen, Zihált, kapkodott a levegő
után, és a kézilámpa fényében kísértetiesen fehér volt az arca. Pedro, mint a rongybábu, a
lábunkhoz zuhant. Elájult, meghalt? - nehéz lett volna ott eldönteni.
- Be a kabinba, az én kabinomba - nyögte Feri. Gabbia valósággal letépte Pedro
agyonázott ruháját. Majd elkezdte gyúrni, gyömöszölni a kis néger ébenfekete testét.
Él, nem él?!
A lábak, karok tehetetlenül lógtak, a fej hátraesett. A szem félig nyitva volt. És a
mellkas nem emelkedett.
Él?
- Él - bólintott Gabbia, aki mint valami varázsló élesztgette a gyereket. - Él!
Érzem, él!
Igen, Pedro életben maradt. A szívós, edzett, kemény nélkülözésekhez szokott fiú
kibírta a szörnyű próbát. Tenyerét véresre tépte a kötél, amibe kapaszkodott. Testét, fejét
összeverték a hullámok meg a hajó oldala. Vizet szinte semmit nem ivott, tudta, hogy erre
kell a legjobban ügyelni.

Pedro életben maradt. De már világos reggel lett, mire úgy-ahogy - az ideglázból
és a nagy fájdalmakból magához térve - el tudta mondani, mi történt.
Akkor már a Desolation felé tartott a hajó, és beigazolódott, hogy Daniló bácsinak
volt igaza.
Az „Óceán királynője" győzedelmesen haladt át az Atlanti-óceánból a Csendesóceánba a Föld legveszélyesebb hajóútján. Valójában ezt a nagy eseményt illő lett volna
megünnepelni, ha mással nem, hát legalább egy pofa rummal.
De hát akkor, amikor utunk egyik legkitűnőbb manőverét illő lett volna éljenezni,
a fedélzetre rászállt a gond fekete madara.
Pedrot a tengerbe dobták azért, hogy meghaljon, hogy elveszítsük őt!
Ott, ahol annyi derék tengerész lelte pusztulását, a Drake-átjáró és a Horn
szorításában, ott a mi kis négerünkre a halál várt! A pompás kis fickó, aki szinte
kikövetelte, hogy részesüljön a fedélzeti matróz minden munkájából, hajóorr-őrségre volt
beosztva. Pedrot igen éles szeme erre a feladatra különösen alkalmassá tette. És Pedro
büszke volt arra,
hogy a fregatt fedélzetén
megismerkedik a matrózmesterség
tudományával.
- Okos ez a Kiskutya - mondta nemegyszer Sottomarina -, jó tengerész lesz
belőle!
És ezt a kitűnő, tanulékony gyereket akarták megölni!
Az ezen a tengerrészen soha elő nem bukkanó nap valami fényt átküldött a
felhőkön, amikor Daniló bácsi kilépett a tiszti kajütből, ahol szegény kis Pedro feküdt.
Daniló bácsi arca gondterhelt volt és komor. Akkor, amikor ujjongani kellene,
hogy a fregatt - ha küszködve is - de egyenletesen úszik a Desolation felé, akkor a
parancsnok a következő utasítást adta ki:
- Minden ember, kivéve a közvetlen szolgálatosokat, a fő-fedélzetre!
Piccolo Piede, az ügyeletes fedélzetmester sípja feltrillázott, és áttörte a
hajótesthez vágódó hullámok moraját.
- Minden ember a főfedélzetre!
Az aránylag mélyen fekvő főfedélzeten időnként átcsapott ugyan egy-egy kiadós
hullám, végigsöpört a fedélzetdeszkákon a jéghideg tengervíz, de a parancsot a tengerész
betartja. És mivel Zoller állt akkor már Santjagoval a kormánynál, én is ott lehettem a
többi között a számomra örökre emlékezetes jelenetnél.
Csak egy filmfelvevőgép kellett volna ide, hogy megörökítődjék a jelenet: Flinch,
Bart, Flecher, Morgan vagy Duncan kalózbandája túljutott a Hornon!
Borostás, szőrös, torzonborz figurák, mert bizony egyikünknek se jutott eszébe a
pokoli hidegben borotválkozni, de mosdani se nagyon, hiszen még a kapcánkat se tudtuk
kiszárítani, nemhogy a törülközőnket.
És ahogy ott álltam, egyre inkább éreztem: bizony két tábor él a fregatton. Daniló
bácsi csoportja és a „banda", a titokzatos Silverrel együtt. Ők jelentették a „fokszlikülönítményt", mi pedig a „tat-különítményt". Még a sorakozó is ezt bizonyította:
Laguna Grande és Silver köré tömörültek Mikkelsenék és a többiek, Szevér mögött
álltunk fel mi, régi „jadranisták".
És a hajó, közepesen megdőlve, pukkadásig feszült orrvitorlákkal és
tatvitorlázattal (teljes mizzennel) ekkor már a Csendes-óceánon haladt! A Mar dél Suron
jártunk, Magellán és Balboa tengerén.
Csoportunk szétvált, parancsnokunk lépett a középre.

A szél zúgása és a tenger moraja miatt hangja pattogóbb volt a szokottnál is.
- Emberek, az éjjel olyasmi történt a hajón, ami méltán megdöbbenthet
minden becsületes embert!
Elhallgatott. Egy nagy hullám bőgve nekiszaladt a hajóorrnak, az orrsudár
megmerült, a fregatt a szokottnál is jobban félrebillent, s a fokszli felét ellepte a víz. Majd
ugyanez a hullám ráborult a főfedélzetre. Mindenki ott és abba kapaszkodott amibe
tudott.
- Szólj a kormányosoknak - intett Daniló bácsi Szevérnek -, hogy a kormányt két
fokkal vegyék szél alá. Ennyit leeshetünk. Gyorsan végzünk.
Daniló bácsi nem várta meg, míg az iránykorrekciót végrehajtják, hanem
folytatta, és most egyenesen Silver csoportjára nézett:
- Becstelen, szégyenletes eset történt. És én élek törvényadta jogommal, mert aki
elkövette, azt vasra veretem, és a legelső kikötőben kiadom a hatóságoknak, mint olyan
valakit, aki felett ítélni kell. A legelső kikötő pedig Juan Fernandez - chilei terület. És
ahogy én ismerem a chilei hatóságokat, a merénylő jó kezekbe kerül!
Drámai szünet következett, „Daniló-szünet". Ó, te drága, drága, felejthetetlen
parancsnok: ki tudott nálad a hullámok felett jobban belelátni az emberek lelkébe? Abba
a lélekbe, ahol minden másnál több a rejtély, a titok - a tengerész lelkébe?
Sottomarina hangja dörrent fel az emberi csöndben, amit azonban kellőleg
betöltött a szél sivítása, a híres negyvenes bőgése és a hullámokkal viaskodó hajó
döngése.
Sottomarina így szólt:
- Kapitány, nincs annak semmi értelme, hogy Juan Fernardezen kitegyük a
zsiványt! Most, itt, húzzuk fel az árbocfára! Igy tettek a régiek, és így illő hozzánk, a régi
fregatt hajósaihoz!
Ezzel őszhajú óriásunk felmutatott a magasba, a főárboc -ezúttal meztelen
keresztrúdjára, a legendás mars-rúdra, ahol valamikor nemegyszer emberi testet lóbált a
szél.
Gabbia zordon hangja volt az első válasz:
- Igy kell tenni!
Én az egész idő alatt Silver arcát figyeltem, bevallom. Zoller gyanúja nyomán, ha
igaz a „Tolna"-kaland, úgy éreztem, hogy egyedül Silver lehet a merénylő. De Silver
vagy igen kitűnő színészi képességekkel rendelkezett, vagy nem tudott semmit, mert
hitetlenkedve meredt a parancsnokunkra :
- Kapitány, azt se tudjuk, miről van szó! Mi történt? A hajónk két fokkal
„leesett", nem imbolygott annyira,mint az előbb. A fedélzetet se mosták keresztül-kasul
a hullámok.
- Az történt - pattogott Daniló bácsi -, hogy valaki bedobta Pedrot a tengerbe!
De a gyereket Horváth első tiszt kimentette! Ez történt!
Laguna Grande cinikusan felnevetett:
- Akad elég nigger a földgolyón! Mikkelsen, Cap-York, Johanson röhögni
kezdett.
- Mi azt se tudtuk, hogy belepottyant - toldotta meg Silver.
- Miért néz ránk úgy, kapitány, mintha mi lennénk a bűnösök!?
Laguna Grande hetykén rámeredt Daniló bácsira:
- Az ám, miért? A gyerek őrségen volt, méghozzá a fokszli tetején, felkapta

egy hullám, és bevágta a vízbe! Ez csak nem merénylet?!
- Csak így történhetett, captain - vigyorgott Silver. -Kár
erről több szót
pocsékolni!
Most már felcsattant Daniló bácsi:
- A bűnöst vasra veretem! Felteszem a kérdést: ki tette? Álljon elő!
Sottomarina szeméből vad fény villant:
- A gyerek Gabbia és az én védelmem alatt áll. Ezt megmondtuk. Márpedig a régi
hajós szokás szerint az ilyesmi azt jelenti, hogy ami történt, annyit jelent, mintha velünk
történt volna!
Daniló bácsi végignézett a csoporton:
- Mondom, álljon elő!
Silver megvonta a vállát, Laguna Grande is. Hátrább, Silverék mögött,
nekitámaszkodva a fokszli oldalának, állt Jan-matje, az Árbocjancsi. Elaludt pipáját
szopogatta, a nála megszokott érdektelen tekintettel.
- Ha a gyereket elragadja a tenger - emelte fel hangját a parancsnok -, akkor
elhiszem, hogy a tengerbe esett. De a gyereket megmentették,
és bár
az átélt
megerőltetéstől, az izgalmaktól
még most is mozdulatlanul
fekszik,
mégis
módomban volt őt kihallgatni. Ezért tudom, hogy nem beesett, de - bedobták a
tengerbe!
Silver és Laguna Grande összenézett, mint akik azt mondják: ez is köti az ebet a
karóhoz.
- Még egyszer mondom: álljon elő, aki tette!
A hajó nagyot billent. Egy óriási hullám emelte meg a fregattot, és sodorta odább,
majd a hullám kiszaladt a hajó alól. Mindenki abba kapaszkodott meg, amibe tudott: a
középen leszíjazott mentőcsónakba, a húrként megfeszülő fordítókötelekbe, bakokba,
oldalpalánkba, a fokszli ajtajába, eresztékeibe. Nem, szó se róla, nem volt az idő túlzottan
alkalmas a tengervíztől mosott fedélzeten hosszabb megbeszélésre. De a helyzet
komolysága megkövetelte, hogy a parancsnok megmutassa hatalmát és az igazságba
vetett hitét. Mióta a világ világ, a parancshirdetések, szemlék, felelősségrevonások a
főfedélzeten játszódtak le. Az ügy komolyságát rontotta volna, ha fedél alá (a raktárba, az
elég térés fokszliba) húzódunk. A drámai jelenethez a csikorgó árbocok, a hajótesthez
csapódó hullámok, a morajjal zúgó tenger és a sivító „negyvenes" adta a kísérőzenét.
Daniló bácsi intett Sottomarinának:
- Sotto, kilépni. Cselekedj!
Sottomarina felhajtotta a south-westernek (délnyugatinak) nevezett viharkalap
ellenzőjét, megeresztette az oil-skin fa viharkabát szíját, és odaszólt a legközelebb álló
Silver-nek:
- Mutasd a kezed!
Silver meglepődve tartotta fel tenyerét. Sottomarina bólintott. Laguna Grande elé
állt:
- Most te. Lássam!
A bandéria vezére dühösen felmordult:
- Engem ugyan ne vizsgálgasson senki!
- Ez az én parancsom! - szólt közbe Daniló bácsi. -Különben én nézem meg!
Igyekezzünk, emberek!
Laguna Grande után Mikkelsen, majd Cap-York következett.

- Talán megmondaná, captain - szólt közbe szemtelenül Silver -,

mire ez a

móka?
Ekkor ért Sottomarina Árbocjancsi elé.
- Mutasd!
Árbocjancsi felvetette a fejét, mindkét kezét a zsebébe mélyesztette.
- A kezemet úgy tartom, ahogy akarom! - fakadt ki dühösen, és megfordult,
hogy kinyitja a fokszli ajtaját. - Nem vagyok szopós gyerek, aki a szülei parancsára...
Sottomarina karja kinyúlt, a híres vasmarok elkapta Árbocjancsi vállát, és a jól
megtermett ember úgy perdült vissza, mint egy üres ruháskosár.
- Megállj! Ide a kezedet !
- No, no, hajómester, mi nem szoktunk ehhez a hanghoz! - hördült fel Laguna
Grande.
Janmatje kirántotta magát óriásunk markából.
- Hozzám ne nyúlj!
Vannak emberek, akik (konokságból, butaságból?) nem ismerik fel ilyen esetben
helyzetüket. Janmatje, aki nyilvánvalólag megszokta, hogy a különböző kikötői
kocsmákban és a hajók fedélzetén erőszakos, gonosz, szemtelen modorával és nem
utolsósorban hasonszőrű cimboráiban bízva, fölényesen ráz le magáról mindent, ezúttal is
így tett.. De egyről elfeledkezett. Arról, hogy az őszhajú, hatvanéves Sottomarina
igazában még mindig a régi Sottomarina. Az, aki az én gyerekkoromban a
haditengerészek pólai, fiumei, sebnicói, anconai viadalán, de még a Levantén is,
Konstantinápolyban, Szmirnában kétvállra fektetett olyan kolosszusokat, mint volt
Garibaldi Pallatina- vagy Hasszán Ali, vagy akár a dalmaca Dominies.
- Megparancsolom ... - kezdte Daniló bácsi.
- Janmatjét kár gyanúsítani, ismerem - mosolygott Silver, és igyekezett a
legbarátságosabb arccal véget vetni az egész ügynek.
Árbocjancsi vérbenforgó szemmel, de zsebredugott kézzel állt hajómesterünk
előtt.
Sottomarina hátralépett.
Az olajos viharkabát nyakszorítóját nyugodt mozdulattál kiengedte.
- Kapitány, bízza rám a fickót - tekintett az öreg Sotto parancsnokunkra. - A
gyerek azt vallotta,
hogy mielőtt átdobták volna a hullámvéden, érezte, hogy
beleharapott a merénylő kezébe! Hát mi most ezt a kezet keressük!
És ezzel újból, a legnagyobb nyugalommal odaszólt Árbocjancsinak:
- Még egyszer kérem: mutasd a kezed!
A züllött hollandus ránézett Silverre és Laguna Grandéra. Ezekben a
tekintetekben inkább biztatás volt, mint intés, nyugtatás.
- Mi jót állunk Janmatjeért - kezeskedett Silver.
És mivel újból egy hullámhegyre másztunk fel, várni kellett.
- Nem mutatom! - vicsorgott a hollandus. - Most már azért se mutatom!
Éppen a hullámhegy tetején lebegett a hajó, amikor Sottomarina ökle
villámgyorsan előrelendült. Ez az ököl alkalmas volt arra, hogy kifliként patkót hajlítson
össze, tele búzászsákot lendítsen egy rántással valakinek a vállára.
Sottomarina ökle lecsapott!
Tompa puffanás hangzott, és Árbocjancsi a fokszli ajtajához zuhant.
Mozdult-e Silver, Laguna Grande, Mikkelsen, vagy bárki a bandából? Kell hogy

megmondjam: senki sem! Az idejében alkalmazott cselekvés, tett és kivitel a legtöbb
esetben józanító hatást vált ki. Janmatje nyilván arra számított, hogy a cimborák melléje
állnak. De a cimborák ezt a lépést nem tették meg. Árbocjancsi magára maradt.
Ahogy igyekezett felállni, láttuk, hogy bal kezének hüvelykujjára rongydarab van
csavarva.
Tehát Árbocjancsi a merénylő!
A kegyetlen, durva arc eltorzult a dühtől. Vérben forgó szemekkel meredt
Sottomarinára, aki a gyakorlott verekedők szokása szerint, várta a feltápászkodást és azt,
hogy - ha nincs behódolás - hát lecsapjon.
- Disznó! - üvöltötte Janmatje, és a hajómesterre vetette magát.
A hollandus kezében kés villant! Az a bizonyos, zsebben kinyitható, fatokos,
igen sok bajt és szerencsétlenséget okozó norvégkés.
Hogy Sottomarina mit tud, mire képes, arról nekünk pontos tudomásunk volt.
Ezért egyikünk se mozdult, amikor észrevettük Janmatje kezében a kést. Bár az is igaz,
idő sem lett volna a mozdulásra.
Sottomarina vasökle elkapta Árbocjancsi csuklóját. Nem tudom, ismeritek-e a
Sottomarina-fogást? Elkapni a csuklót, felfeszíteni a kart, csavartan megszorítani a
csuklót, és ugyanakkor a szorítással egy időben, a szabad kézzel rácsapni a gyomorszájra.
Ez a Sottomarina-fogás, nagy, erő, fürgeség, bátorság kell hozzá. De ha jól végzik,
olajozottan gördül minden. Mint ebben az esetben is.
Árbocjancsi nem tartozott a vékonydongájú legények közé. Erős volt és
tagbaszakadt, mint a legtöbb fedélzetmatróz a vitorlásokon. Súlya legalább nyolcvan kiló.
De hát mi ez a súly Sottomarinának?... Mondom: elkapta a hollandus csuklóját, abban a
pillanatban már emelte is felfelé, ezzel egy időben csavartan szorította, mint ti a drótot a
laposfogóval, és ezt a szorítást csak az jelezte, hogy kihullt a kés az elvetemült ember
kezéből. De arra már idő se jutott, hogy a szörnyű szorításra felkiáltson, mert máris
lecsapott az öreg Sotto szabad, jobb ökle a gyomorszájra!
A kés úgy esett, hogy hegyivel megállt a fedélzetben.
És Árbocjancsi, akár egy üres szeneszsák, összecsuklott, a kés mellé zuhant!
Mindez néhány másodperc alatt játszódott le, barátaim, a verekedés klasszikus
szabályai szerint, úgy, ahogyan azt a régi időben tengerészkocsmákban és a fedélzeteken
előírták egy derék hajómester számára.
Ugyanakkor egy hullám újból felvágott a főfedélzetre. Mint a teknőben a víz, ideoda hömpölygött, igyekezett a lefolyókon kiszabadulni, de arra elég ideje volt, hogy
Janmatjét felkapja, megforgassa, egyik oldalról a másikra cipelje.
Egyetlen ember nem akadt Silverék közül, aki nyikkant, mordult, tiltakozott, vagy
társa segítségére sietett volna. Sőt, Silver elismerően felkiáltott:
- Hajómester, ezt jól csináltad!
Horváth Feri lehajolt az elalélt matrózhoz. Lerántotta kezéről a kötést. Megnézte a
nagyujját.
- Harapás. Pontosan látni a fogak nyomát - jelentette Daniló bácsinak.
Daniló bácsi intett:
- Vasra verni! Elhelyezni a kettes kazamatában!
Ezzel parancsnokunk megfordult, de előbb kiadta a rendelkezést:
- Előző irányba visszatérni! Főárboc és előárboc marsvitorláját kifeszíteni!
Azonnal!

Egyszerre vége lett a Janmatje-ügynek.
Ha lett is volna Laguna Grandéban és társaiban valami szándék, hogy pártját
fogják társuknak, Sottomarina gyors cselekvése, Daniló bácsi intézkedései csírájában
fojtották el közbelépésüket. Mondom: az idejében alkalmazott közbelépés kincset ér! Fél
győzelmet az elhatározás pillanatában.
Daniló bácsi felment a tatfedélzetre, Szevér és Horváth Feri követte. Sottomarina
ráüvöltött a kompániára:
- Munkához, emberek! Ügyeletes őrség a főárbocra, pihenő őrség az előárbocra!
Kibontani a marsvitorlákat!
A Desolation-sziget magasságába értünk. Ha az idő tiszta, napfényes, akkor
megláttuk volna amott keletnek, a szárazföldön a Darwin-Kordillerák magasba nyúló
ormait. De a nappal még itt se találkoztunk, köd és esőfüggöny tette komorrá, szürkévé a
megdöbbentően komor, elhagyott tájat. A Desolation-sziget és északi csücske, a Pilaresfok, ahol a derék Slocum kapitány annyit kínlódott, hogy kijusson a Magellán-csatorna
útvesztőjéből, mint lassan-lassan elvesző, sejtelmes jelenés tűnt tova, ahogy a különös
hajó, az „Óceán királynője", a zűrzavaros vízpokolban végre északnak haladt.
A messzeségből pingvinek károgását, sikoltozását, fókák ugatását hallottuk.
És itt találkoztunk utunk folyamán először bálnákkal. Három nagy test lebegett
szél alatt a felkorbácsolt vízen. Időnként nagyot fújtak, de nem úgy, mint az északi
bálnák, egyetlen sugárral, hanem szerteporló, legyezőszerű gőzzel és permettel.
- Déli kékbálnák - állapította meg parancsnokunk. - Egyik se lenne rossz fogás,
ha bálnavadászok volnánk. De így nyugodtan úszkálhatnak.
Fél óra múlva se a Pilares-fok, se a bálnák nem látszottak. Nem hallottuk már sem
a fókák, sem a pingvinek rikoltozását.
A fregatt, erősen megdőlve, a szivattyúkat állandóan működtetve, egyenletesen
haladt Juan Fernandez, vagyis -Robinson szigete felé!
Barrabella nem győzött hálálkodni Daniló bácsinak:
- Kapitány, bámulatos az ön hajóvezetése! Bárcsak már is módom lenne jelenteni
a nagy eredményt Santa-Clarának. Juan Fernandezről majd továbbítja a szikratávíró. Mit
gondol, kapitány, mikor érünk oda?
Daniló bácsi rövid számvetést csinált, majd kijelentette:
- Ha a szél erőssége nem változik, de iránya sem, akkor nyolc nap alatt elérjük a
szigetet.
Barrabella szeme felcsillant: .- Gondolja, kapitány?
- Kezeskedem érte - bólintott parancsnokunk.
... Az ám, fiúk, már annyi szó esett hajózásról, tengerészetről, csak éppen arról
nem, hogy a tengeri nagy vitorlások milyen sebességgel haladnak. Addig, amíg
lemegyünk a kettes kazamatába, és utána a parancsnoki fülkébe, hogy tovább bogozódjék
kalandos utunk, elmondok nektek egyet s mást a „sebességről". Megnehezíti a helyzetet
az, hogy ti már abba szoktatok bele, hogy a rakétagépek szinte órák alatt kerülik meg a
Földet, és a szputnyikok szinte percek alatt érik el azt a magasságot, ahol már nincs is
földi vonzás, így vajmi gyatrán hatnak a vitorlás hajózás számadatai. A legokosabb
azonban az, ha beültök egy „kalóz"-ba, és Almádiból megindultok Keszthelynek, hogy
átéljétek a „hajósebesség" hangulatát. Tudom, olykor boldogan elmosolyodtok: de
szépen, de jól szalad a hajó! Ebben az esetben elővehetjük az átlagos sebességstatisztikát,
íme:

A GYORSASÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Az egyenlítői áramlás, átlagosan 0,5 métert halad egy másodperc alatt
a legtöbb folyó vizének sebességei 1 méter egy másodperc alatt
a könnyű szellő sebessége
3 méter
egy másodperc alatt
vágtázó ló sebessége
4,5 méter egy másodperc alatt
a tehergőzös teljes terheléssel 5,5 méter egy másodperc alatt
korszerű turbina-gőzös
7,5 méter egy másodperc alatt
modern személyszállító 12 méter egy másodperc alatt
tovagördülő tengeri hullámok 13,5méter egy másodperc alatt
viharos szél 20-30 méter egy másodperc alatt
repülő sas 25 méter egy másodperc alatt
hang a levegőben 330 méter egy másodperc alatt
az egyenlítő egy pontja a földforgás következtében 465 métert halad másodpercenként
a Föld keringése a Nap körül
29,700 méter
egy másodperc alatt
a fény 300 000 000 méter egy másodperc alatt
az első szovjet űrrakéta, amely elérte 1959. szept. 13-án a Holdat: 2,33 kilométer másodpercenként

A különböző repülőgépek, rakétalövedékek sebességét nem is írtam ide, mert
azok hónapról hónapra állandóan fejlődnek, úgyis ismeritek a középarányt.
Most pedig nézzük a vitorlás hajók sebességét. A vitorlás hajóknál
megkülönböztetünk 1. típussebességet, 2. időjárási sebességet, 3. terheléssel és terhelés
nélkül végzett sebességet, 4. versenyre épült vagy teherszállításra készült hajók
sebességét.
Bizonyára tudjátok, mit értünk típussebességen? Azt, amit a Balatonon ti az
osztályhajók sebességére mondtok. így van ez a tengeren is. A háromárbocos barkók
sebességi középarányosa nem lehet azonos az ötárbocos sóner sebességi
középarányosával. Az időjárási sebesség is egyszerű valami: félhátszéllel, „raummal",
máshogyan halad a hajó, mint szélnek (luvolva); szélcsendben, viharban, erős
hullámzásban máshogyan, mint a hajósoktól annyira szeretett „könnyű brizben". Érthető
az is, hogy terheléssel máshogyan halad a tehervitorlás, mint terhelés nélkül. A legtöbb
ember azt hiszi, hogy teherrel lassabban, mint teher nélkül. Holott nem így van: a terhelés
nélküli, túlságosan kiemelkedő hajótest nehezen kormányozható, sőt, a hullámok
játékává válik, felvitorlázása se teljes. Itt is dönt az, ami a hajóépítés leglényegesebb
mércéje: a méretezés. Mire van méretezve a hajó? Végül marad az utolsó pont: a verseny
vagy teherszállítás. Én láttam egyszer Cowesben, barátaim, a világ akkori leggyorsabb
versenyvitorlását, Harold Vanderbilt amerikai multimilliomos „Ranger" nevű jachtját.
Hát igen, ez a hajó -repült! A „Ranger" pontosan olyan, mint egy minálunk is közismert
balatoni „Európa-harmincas", de - óriási kiadásban! Nagyvitorlája 250, egyetlen
orrvitorlája 100 négyzetméter, árboca 40 méter magas, fedélzetén 40 ember látja el a
szolgálatot. Sebessége jó szélben, gyenge hullámok között valóban fantasztikus: 30-35
kilométer óránként! Úgy hiszem, ez még most is a vitorlás rekord. A „Ranger"-t azért
építették, hogy repüljön a hullámok felett, a tehervitorlást pedig, hogy egy bizonyos
terhet a legbiztonságosabban elszállítson - a megadott kikötőbe - s legrövidebb idő alatt,
így azután a legprímább építésű háromárbocos sóner, vagy teljes vitorlázatú „ship", ha
nekilódul, akkor sem közelíti meg a „Ranger"-ek teljesítményét.
A jóépítésű
tehervitorlások átlagteljesítménye közepes szélben óránként 8,35 tengeri mérföld, azaz
nagyjából 15,4 kilométer. Az „Óceán királynője", a Pilares-foktól Juan Fernandezig
Daniló bácsi pompás irányítása mellett, egészen rendkívüli teljesítményt ért el. A 2000
kilométeres utat nem nyolc, de hét nap alatt tette meg, és voltak szakaszok, amikor ez az
eléggé otromba építésű (korának megfelelő építésű!) hajó sebessége óránként 17
kilométerre fokozódott. Ilyen sebesség mellett nem 2000, de 3000 kilométert kellett

volna megtennünk. De hát a szelek iránya állandóan változik, különösen a Tűzföld és
Patagónia vizein.
A hullámok járása, nagysága sem állandó, úgyhogy mi igenigen büszkék voltunk
a fregatt „rekordjára". Mondom, nem nyolc, de hét nap alatt értük el Robinson Crusoe
szigetét.
De hát addig - a hét nap alatt - történt néhány említésre méltó esemény a hajón.
Mert ugye illő szólni arról, mint viselkedett a történtek után Silver és Laguna Grande,
akik lassan-lassan igazolni kezdték Zoller gyanúját. Azután nyilván érdekel benneteket,
mint tért magához a mi kis négerünk, és mi történt tovább vele? És érthető az is, hogy
felteszitek a kérdést, megoldódott-e az Elveszett-szigetek kérdése?... Több kérdés, és
ilyenkor jogos Marryat kapitány régen elhangzott parancsa: „Csak sorjában a kötéllétrán,
emberek, sorjában!"
Hát akkor sorjában.
A szabályok szerint jegyzőkönyvet kellett felvenni a történtekről, amit Horváth
Ferire bízott a parancsnokunk. De a kihallgatásnál ott volt Daniló bácsi, sőt Barrabella is.
Mindez a tiszti kabinban játszódott le, akkor már kellőleg eltávolodva a Pilares-foktol, a
80° hosszúságon, amikor a hajó teljes (!) vitorlázattal haladt északnak, egyenesen a Juan
Fernandez és a Masa Tierra, Masa Fuerra szigeteknek.
Feritől tudom a kihallgatás pontos történetét, hiszen abban az időben a
kormánynál álltam, a tájolót és Szevér utasításait figyelve, de oda-oda pislogva a fedélzet
különböző részeire, ahol az emberek munkájukat végezték. Látszott-e valami Silverék
arcán azután, hogy Árbocjancsit elintézte Sottomarina, és végül felnyalábolták, hogy
levigyék a kettes kazamatába? Látszott valami rajtuk? Magam se tudom. Hazudnék, ha
azt állítanám, hogy így vagy úgy, de lógott az orruk. Sőt, Silver a szokottnál is
derűsebben nézett tisztjeinkre, hajómestereinkre, és ahányszor csak elment óriásunk
mellett,mindig megjegyezte:
- Csuda remek a fogásod, hajómester! Hol tanultad?
Nyilvánvaló, hogy ezzel feledtetni akarta hirtelen megjegyzését („Talán
megmondaná, captain, mire ez a móka?")és azon volt, hogy visszadolgozza magát.
Laguna Grande igen közömbösen viselkedett. A többiek már kevésbé. Főleg Mikkelsen,
Cap-York, Johanson állt össze egy kupacba, amikor nem kellett a szivattyút forgatni,
vagy a vitorlákkal törődni. Még a távolból is jól lehetett látni, hogy Janmatjéről
beszélnek, és tekintetük gyakran a tatfelépítmény backbord (bal) oldala felé tévedt. A
felépítmény alatt épült, pontosan követve a régi módszert, a hátsó kazamatasor, ahonnan
valamikor ágyúk meredtek az ellenfél hajójára. A kazamaták végig elkészültek a
tatfelépitmény, a főfedélzet és a fokszír alatt, de ágyúkat nem vittünk. Majd a filmesek
odarakják, ha kell. Kazamatáinkat szabályos fatáblák zárták el a külvilágtól, no meg a
tenger hullámaitól.
A kettes kazamata zárt, alig kis szobányi helyiség, ahol csak görnyedten lehet
járni, és ahol annak idején két, kerekekre szerelt, kötelekkel megerősített rézágyú állt. Ide
száműzte Daniló bácsi Árbocjancsit, a nemzetközi tengerészeti jog értelmében a
parancsnokot megillető szabályok szerint, méghozzá vasra verve.
És innen hozták fel ezt az elvetemült zsiványt a tiszti kabinba, hogy megtörténjék
a kihallgatás.
Pedrot - a Kiskutyát - bizony elintézte a szörnyű kaland. Mindkét kezét véresre
tépte a kapaszkodókötél, fejét, hátát, mellét, lábszárait összeverte a hajó oldala. De Pedro

megmenekült, és hála Horváth Feri pompás „orvostudományának", óráról órára javult.
Megmenekülésére most se találok más jelzőt, mint azt: csoda. Csoda, hogy elkapta a
kötelet, de még inkább, hogy volt ereje fenntartani magát, és kivárni a segítséget.
- Masa, püh, de sok keserű vizet nyelt Pedro! - mondta a legényke, amikor már
beszélő kedvében volt. Nagyon hideg itt a tenger, nem úgy, mint a Lagunában . ..
Amikor Árbocjancsi odaállt Pedro fekhelye mellé, közömbösen nézett a gyerekre.
- Nincsen nekem semmi közöm ehhez az ügyhöz - mondta -, higgye el,
kapitány, semmi.
- Ott a kezeden a harapás helye. Pedro, megharaptad azt, aki a sötétséget
kihasználva, bedobott a tengerbe?
A gyerek bólintott:
- Pedro megharapta. Janmatje cinikusan nevetett:
- Szó sem igaz ebből, kapitány. A marsvitorla alsó fordítócsigasorába szorult be
az ujjam.
Daniló bácsi szikár arcán megrándult a naptól, tengervíztől, széltől cserzett
bőr:
- Úgy?! Talán
azt is letagadod,
hogy Sottomarina hajómesterre késsel
támadtál?
A hollandus megrántotta a vállát:
- Esztelenségből tettem. Csak fenyegetni akartam. Miért macerált? Én jártam
rosszul, úgy a gyomromra vágott, hogy még most se tudok kiegyenesedni. De a
gyerekhez hozzá se nyúltam!
- Tehát tagadod?
- Tagadom hát, kapitány! Barrabella közbeszólt:
- Mutassa a kezét. Vegyétek le róla a kötést! A csirkefogó dühösen dünnyögte:
- A vak is láthatja, hogy a csigasor kapta el az ujjamat. Barrabella sokáig
nézegette Janmatje bütykös, kérges kezét, a nagyujj mély sebeit.
- Hát akkor én vak vagyok - jelentette ki egy idő múlva. - Kérem, kedves
bajtársam, írja: Barrabella kapitány kijelenti, hogy a sérülés harapástól származik, mert
pontosan felismerhetők a fogak helyei!
- Én egy ilyen rühös niggerhez hozzá se nyúlok! - fakadt ki Árbocjancsi. - Még
akkor se, ha kedvem lenne bedobni a tengerbe!
Daniló bácsi elmosolyodott:
- Természetesen, hiszen finomlelkű ember vagy. Mi azonban nem vagyunk ilyen
finomlelkűek. Mi igenis feltételezzük, hogy te követted el a merényletet.
Ezért
megállapítjuk az előzményekből, valamint Pedro vallomásából, és abból, hogy
csak erőszakkal lehetett felfedni a bizonyítékát: te vagy a tettes! Ezért Juan Fernandezen
kiteszünk, és átadunk a chilei hatóságoknak! Bűnödet megtoldottad azzal is, hogy
nemcsak megszeged felszólító parancsomat, de késsel támadtál felettesedre!
Janmatje mégse Juan Fernandezen hagyta el a hajót.
Két nappal előbb, mint azt mi és ő gondoltuk.
Akkor már túljutottunk a Chiloe szigetek magasságán, s olyan vizekre érkeztünk,
ahol az óriás viharmadarak voltak gyakori látogatóink. Bár kinn jártunk a szabad
tengeren, mégis látható volt egy hol kékes, hol fekete csík: a Kordillerák égbenyúló,
hóborította vulkanikus hegyei, Földünk legősibb hegylánca.
- Elöl, steuerbordon hajó! - hangzott az őr kiáltása az árbockosárból.

A fedélzetről előbb pászmás, szétterülő füst látszott, majd feltűnt egy árboc, végül
a felső felépítmény.
- Hadihajó - állapította meg látcsövén Szevér, és odaszólt az egyik embernek: Jelentsd a parancsnoknak!
A hadihajó láthatólag felénk tartott. Az a bizonyos „korvett" nevű egység volt,
amit az Egyesült Államok haditengerészetébe bevezettek, és aminek természetesen
semmi köze nincsen az igazi korvetthez. Valójában nem más, mint „középutas"
hadihajócska az őrnaszád és a romboló között.
Már messziről láttuk, hogy jelzőzászlókat von fel, sőt az első jelzés nem más,
mint: ünneplő üdvözlés!
Z B M! - ÖN V!
Szívélyesen köszöntöm! - Isten hozta!
Majd az úgynevezett elválasztó zsinórok után előbb egy, majd még egy
jelzőlobogó bomlott ki.
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L! - Y!
Ami azt jelenti:
Álljon meg, közölnivalóm van! - Postát hozok az ön részére!
Az udvarias hadihajó akkorra már a hátsóárboc jelzőrúdjára felhúzta az egy fehér
szögletcsillaggal díszített piros-fehér-kék felségjelt: Chile állam lobogóját.
- A „Valdivia" chilei korvett - jelentette Szevér parancsnokunknak és a vele
egyidőben kabinjából előlépő, a tengeriszonyt mind jobban elfelejtő Barrabellának.
- Boat ship! - adta ki parancsát Daniló bácsi.
Tehát a fregatt szélbe áll. Addigra a két hajó egymás felé sodródott, de ezt a
közeledést mind a „Valdivia" kapitánya, mind a mi parancsnokunk igyekezett a
legminimálisabbra csökkenteni. Általában abból, ha erős hullámzásban és váratlanul
lecsapó, sprőd szelekben közel kerül egymáshoz egy vitorlás és egy motoros hajó, ebből
bizony nem mindig származik jó.
És megkezdődött a két hajó között a „beszélgetés".
- A postát kérem hordóba tenni, és szél felől kötélen felém ereszteni - jelezte az
„Óceán királynője".
- Santa-Clara hajóvállalkozó a Brazíliai Portó Alegréből érdeklődik az „Óceán
királynője" után. Milyen üzenetet továbbítsak? - kérdezte a „Valdivia".
- Kérem közölni: a fregatt pompásan halad, közeledik Juan Fernandez felé.
Ott egy lázadó tengerészt és gyilkos merénylőt akarok az önök hatóságának átadni lobogtatták beszélgetésünk újabb mondatát a színes code-zászlók.
- Az üzenetet rádión továbbítom - jelezte a korvett. -Juan Fernandezen nincs
megfelelő hatóság. A merénylőt át veszem, és átadom a rendőrségnek.
Igy azután egy felette nehéz feladat kivitelezése következett, a mentőcsónak vízre
eresztése, és Árbocjancsi átszállítása.
- Ez se gondolta volna, hogy a chilei köztársaság hadihajóján utazik tovább! röhögött Silver, amikor Daniló bácsi utasítást adott a csónak leeresztésére, és arra,
hogy a hollandus motyóját szedjék össze, őt magát meg vezessék elő.
- Te átmégy a jegyzőkönyvvel - szólt parancsnokunk Horváth Ferihez. Egyben jelöld ki a csónak legénységét.
A mentőcsónak bizony, erről még eddig nem volt szó, elütött az „Óceán

királynője" korabeli stílusától. Hogy úgy mondjam, a mentőcsónak volt Barrabella
búbánata. Hiába mindenféle összeköttetés, a brazil kikötőhatóságok nem tértek el a
nemzetközi előírásoktól. A mentőcsónaknak szabályosnak kellett lenni, ami igen érthető.
Nem kétséges, hogy igen eltért a régi idők giggjétől, ami teljesen nyitott bárka
volt, légtartályok, biztonsági és védelmi kiegészítések nélkül.
- Gabbia, Santjago, Cap-York, és te, Parana, jöttök velem - mutatott Feri az
emberekre. - Mentőcsónakot vízre!
Ugyanakkor felröppentek a Szevértől beosztott jelzőzászlók az előárboc felső
keresztrúdjáig:
Tanácsa szerint járok el! - Csónak rövidesen indul!
A „Valdivia" matrózai és tisztjei úgy bámultak át hozzánk, mintha valóban
Stevenson híres Kincses szigetének „Hispaniola" nevű hajója dülöngélt volna előttünk.
Mert bizony dülöngéltünk. A vitorlás hajó, széltől feszülő vitorlákkal, büszke madár a
hullámok hátán, és a gőzhajóhoz (vagy a motoroshoz) képest alig táncol a hullámokon.
De ha „szélbe áll", akkor, hej, barátaim, akkor megveszekedett paripa a tengerész alatt! A
nehéz árbocok, a csapkodó keresztrudak, de a rudakkal még jobban csapkodó, meglazított
vitorlák, meg hát elsősorban a hullámok olyan dülöngélésbe hozták hajónkat, hogy a
legedzettebb gyomor is felkavarodott. Barrabella kapitányt például hiába kerestük az első
öt perc letelte után,
Silvernek igaza volt: Árbocjancsi valóban nem gondolhatta az események előtt,
hogy rövidesen a „Valdivia" utasa lesz. Silver, a nagy komédiás! Ha visszanézek erre a
napra, és azokra az eseményekre, amikor Zoller gyanúja valósággá vált, hát nem
mondhatok mást, mint azt: bámulni kell okosságát, örökösen ködösítő rafinériáját! Ő, aki
pontosan tudta, mit tett Janmatje, sőt, amit tett, azt a parancsára tette, nevetve nézett a
hollandusra, amikor a fedélzetre hozták.
- Majd becsüld meg magad, buta fickó, ha kikerülsz a chilei börtönből!
És Árbocjancsi is volt olyan „dörzsölt", hogy úgy tett, mintha felháborodna jó
cimborája kijelentésén:
- Megfizetek még neked is ezért, Silver, csak találkozzunk !
- De nem találkozunk, komám - röhögött Laguna Grande. - Ahogy én ismerem a
chileieket, azok elvisznek a salétrom-bányába !
Árbocjancsi erre olyan röhögésbe kezdett, mintha nem is törvény elé, de esküvőre
készülne:
- Eddig hét börtönből szöktem meg! Voltam az Ördögszigeten is, onnan is
elszeleltem!
- Elég volt - szólt közbe Daniló bácsi. - Vegyétek le róla a bilincset és indulás!
A csónak még nem lebegett a vízen. A hajót a kormány lehetőleg úgy tartotta,
hogy a bal oldal (hiszen tudjátok, a „backbord") szél alá került. Erre a részre dobta ki az
olaj-zsákot Piccolo Piede. Az olajzsák tartalma kiömlött, és a fregatt szélalatti részénél
megcsendesedtek a hullámok. Régi és jól bevált szokás a tenger „olajozása" olyan
esetben, amikor a hullámok veszélyeztetik a csónak vízre eresztését, vagy embert kell
kimenteni a vízáradatból. Minden óvatos parancsnok elhelyez a raktárban megfelelő
olajzsákot, lehetőleg bálnaolajjal töltve, mert ez a legsűrűbb és így legnehezebb
olajféleség. De használható erre a célra a gépolaj, mindenféle növényi és állati olaj is. A
tengerészek már régóta tudják (a szárazföldi patkányok máig is mesének hiszik!), hogy az
olaj lecsillapítja a hullámokat. A jelenség lényege, hogy az olajfélék gyorsan szétterülnek

a víz színén és az olajhártya (általában 1/10 000 milliméter vastagságban) valóságos
páncélként szorul a vízre, ami azzal a meglepő fizikai eredménnyel jár, hogy a
törőhullámokat és a kavargó hullámokat a nyílt tengeren legalább a felére, ha nem
negyedére szelídíti le. Hangsúlyozom, fiúk, csak a nyílt vizén, mert a partok közelében, a
fenékről visszaverődő és a zátonyokon megtörő hullámok ellen nem ér semmit az
„olajkúra".
A mi esetünkben használt. A backbordon leeresztett mentőcsónakot viszonylag
tűrhető hullámzás fogadta. Ugyanakkor láttuk, hogy a „Valdivia" korvetten kinyúlik a
tatfedélzet emelőkarja, végén az utaskosárral, amit a tengerészek vegyes érzelmekkel
szoktak szemlélni. De hát úgy látszik, a chilei haditengerészetnél az a szokás, hogy a
csónakokból utaskosárral emelik át az érkezőket a fedélzetre. Ebben az esetben Horváth
Feri mint átadó, és Janmatje mint átadandó kerül bele a kosárba.
- Én csak annyit mondok neked - fordult Árbocjancsi Sottomarinához, amikor
hozzáfogott, hogy lemászik a csónakba a lengő kötéllétrán -, csak azt mondom, hogy
lesznek, akik visszafizetik a rajtam esett sérelmet!
Sottomarina utána kiáltott:
- Azok pontosan úgy járnak, mint te, ez a válaszom! Árbocjancsi gyűlölködve
nézett fel a csónakból és felkiáltott:
- Visszafizetik - a többieknek is!
Ekkor már Feri is lemászott a csónakba. Rákiáltott a hollandusra :
- Ha még egy szót szólsz, megvasalva adlak át!
Silver, Mikkelsen, Cap-York, Johanson, Laguna Grande az oldalvédnél könyökölt.
Olyan derűs vigyorgással néztek a távolodó csónak után, mintha örömükre szolgált volna
Árbocjancsi végleges távozása.
Silver a csónak után kiáltott:
- Hé, Jan, üdvözlöm a chilei rendőrséget! Árbocjancsi a hánykolódó csónak
orrában ült. Nem irigylendő helyzetben. A tarajos, megveszekedett hullámok először a
csónak orrához vágódnak. Ilyenkor valóságos szökőkút támad, és a leomló víz a
hollandusra zuhant. Hogy vérbeli, kitűnő tengerész volt, bizonyítja: még csak nem is
rázta meg magát, holott az első evezőcsapások után, ahogy kikerültek az olajzónából,
merő víz lett a gúnyája!
A kormányfél és a tatfedélzet felépítményénél egy alak meredt a csónak után.
Pedro volt. Akkor hagyta el a betegágyat. Feje bekötve, karja felkötve,
kificamodott lábbal támaszkodott a régies kabinfalnak.
Igy szabadultunk meg Árbocjancsitól, aki a bandériából elsőnek mutatta meg
igazi lényét. Okkal vagy ok nélkül sietett ezzel az önleleplezéssel, nem tudom. De
megtette, mert végtére is: mégsem hiszem, hogy a „faji felsőbbrendűség" annyira nagy
volt ebben a zsiványban. Az állat harapásra vágyó ösztöne űzte őt oda, hogy megkísérelje
kedvencünk, Pedro, mindnyájunk Kiskutyája megölését!
A „Valdivia" acélszürke teste legalább egy órát lebegett a közelünkben. Feri
átadta a foglyot és a felvett jegyzőkönyvet mint vádiratot, ami alapján majd ítélni kell
felette. A derék chilei kapitány se teketóriázott sokat: megvasaltatta Janmatjét, és
leszállíttatta a hajófenékbe, ahol az Ördögsziget néhai rabja elgondolkozhatott tettein.
Végül utolsót lendült az emelőkosár karja, mentőcsónakunk elvált a korvett
közeléből, és megindult felénk. Arboc-jancsi nélkül, zsákba fűzött postával, amelyben
Santa-Clara több intő üzenete, idejét múlt jó tanácsa lapult.

Az olajfűtéses hadiegység alacsony kéményén sűrű fekete füst csapott ki.
Ugyanakkor az árboc szálingja (kereszt-rúdja) alatt megjelent három zászló:
T D L!
Jó utat, kapitány!
A fregatt pedig, amely annyira hasonlított a Kincses-sziget „Hispaniola"-jára, és
amelyen ugyanúgy lapult egy hosszú John Silver, mint Stevenson hajóján, mondom, az
„Óceán királynője" mélyen lehúzta üdvözlés- és elköszönésként a taton elhelyezett brazil
felségjelet.
T D L! - intettünk mi is a „Valdivia" után, és amikor az olajtól maszatos
mentőcsónak a fedélzetre került, elhangzott Daniló bácsi parancsa:
- Hajó iránya: észak-északnyugat! Vitorlák fordítóköteleit feszítsd!
Az acélszürke hadihajó keletnek, Chile partjainak tartott, mi pedig - Robinson
szigete felél
Sokáig néztünk a távolodó hadihajó után. Rövidesen újból körülölelt a déli
Csendes-óceán komor magánya. Hajó sehol, semerre, ami nem azt jelentette, hogy Chile
partjainál nincsen hajózás, hanem azt, hogy Daniló bácsi jobbnak találta biztonsági
okokból fregattunkat távol tartani a megszokott gőzös- és vitorlásúttól. A mi viszonylag
nehéz manőverezésünk és kis létszámú legénységünknek eddigi kimerítő szolgálata
kívánta meg parancsnokunk okos rendelkezését.
Valami nagy megkönnyebbülés lett úrrá rajtunk, hogy Árbocjancsin ilyen
szerencsésen túladtunk. A tudat, hogy ez a gazember a hajón van, rányomta bélyegét
mindnyájunkra. Láthatólag Silverékre is jótékonyan hatott távolléte.
- Hajómester - ünnepelte tovább Silver Sottomarinát -, jól elintézted a fickót!
Ha nem csalódom, valamikor hivatásos birkózó lehettél, vagy bokszoló, igaz-e?
Nem szeretnék a markodba kerülni!
Tehát Silver nem bánkódott elvesztett cimborája után. Láthatólag a többiek sem.
Sottomarina, aki talán még Daniló bácsinál is hiszékenyebb, gyengébb
emberismerő volt. Silver szavaira megelégedetten mondta:
- Azért én mégis azt hiszem, rendes fickók ezek. Különösen . . . Silver .. . igen
rendes gyerek.
- Majd az út végén mondja ezt, Sotto bácsi - morogta Zolller, aki. láthatjátok,
igen kitartott álláspontja mellett. --Majd...
... És ahogy távolodtunk a Horn átkozott vidékéről, úgy kezdett egyre
észrevehetőbben melegedni a levegő. Elvégre, az angyalát, nyár lett volna a déli féltekén
- és mi úgy agyonfáztunk azokban a hetekben, a Julián-öböl és a Desolation között, hogy
nem kívántunk mást, csak egy szélmentes, vízmentes, hidegmentes zugot, ahol - parázs
izzik a kályhanyílásban!
Végre egy szép napon, akkor már egyvonalban Valdivia várossal, a déli szélesség
41. fokán, megpillantottuk az első csendes-óceániai albatroszokat.
Hárman szegődtek hajónk mögé ezekből az óriási, gyönyörűen szálló, hatalmas és
mégis oly könnyed madarakból. És jöttek velünk rendületlenül éj-napon át Juan
Fernandezig.
- Ugyan mit mondana Suttora, ha élne? - emlékezett Guzsik apó, a szakács,
amikor a konyhahulladékot a hajósodorba dobta. - Mit mondana, mit is jelent számunkra
három albatrosz felbukkanása?!
Nem tudom, mit jósolt volna a mi néhai, mesébe illő cimboránk, de egy biztos: a

három albatrosz magával hozta a nap áldott melegét.
A hullámzás is megcsendesedett. Egyenletes szél fújt a kékesszürkén csillogó víz
felett. A Délegyenlítői-áram hónába értünk, vagyis inkább a „Perui-áram" birodalmába.
Innen, a 40. fok déli szélességről és a 100. hosszúsági foktól indul el, válik ki a
Délegyenlítői áramból a Perui-áram, amely eltekintve attól, hogy áldása a délről érkező
vitorlásoknak, sok vitára adott okot a tudósoknak. A Perui-áram vitte volna át - egyesek
szerint - Dél-Amerikából az őslakókat háncsvitorlás tutajaikon, a csendes-tengeri
szigetekre.
Ennek az áramnak jótékony sodrását, északnak irányító útját éreztük azon a
napon, amikor megláttuk az albatroszokat, a térítők közelségének kóbor madarait, és
amikor annak izgalmában éltünk már, hogy néhány nap, és meglátjuk Juan Fernandezt,
minden szigetek legérdekesebbjét a meséket szívelő tengerész számára. Dicsőséges
tengerrészen hajóztunk. Erre haladt el elsőnek Magellán flottája, segítve a Délegyenlítőiés a Perui-áramtól, erre hajózott el Cook kapitány, s szinte vele egy időben Byron
commodore, lord Byronnak, a költőnek nagyapja.- ezeken a vizeken döntötték meg a
szelek Bougainville, Wallis commodore és a tudós Darwin hajóit, akik a Csendes-óceán
titkait jöttek meglesni.
Erre hajózott annak idején Jan Bárt, minden idők egyik legnagyobb francia
filibustier-je (kalóza), továbbá a híres navigátor, John Davis és Drake is. Ez a tenger látta
a jámbor Le Mair Jakabot és társát, Wouters Schoutent 1616-ban, amikor is már
túljutottak a Hornon és a megveszekedett hely keresztségén. Ezek a szelek fújták
északnak egyikét a legkalandosabb tengerészeknek, Jacob Roggevent, akiről már
elfeledkezett a világ, de akiről a hajósnépek tudják: tengerész volt a javából. 1721-22-ben
rekordidő alatt körülhajózta a Földet!
Híres hajók, híres tengerészek emléke lebegett a hajó felett, hol a hajó sodrában
albatroszok lebegtek, őseik így szállhattak Wouters Schouten „Nendrach" nevű
karavellája nyomában is.
Mert a tenger örök ...
Mi akkor Zellerrel, Horváth Ferivel két „téma" lázában égtünk. Látjuk majd Juan
Fernandezt, ez volt az egyik téma, és merre is lehet az a bizonyos Roatan, a kalózok
szigetvárosa, amiről megemlékezik Grossmann hajóládájának feljegyzése, ami a másik
témát jelentette.
Mondanom se kell, közöttünk a legjobban Zoller kutatta az Elveszett-szigetek
kérdését.
Nemhiába képezte magát térképtudósnak, becsületből is azon volt, hegy
bebizonyítsa parancsnokunknak képességeit.
Szabad idejében mást se tett, mint óriási térképkészletének legrégibb lapjait bújta,
és szerény létszámú, de értelmes szakmunkáiból igyekezett fényt deríteni az Elveszettszigetek titkára. Meglepően hamar sikerült átjutnunk az Atlantiból a Csendesbe, ami azt
is jelenthette: hátha megkísérli a kalandot Daniló bácsi, és mielőtt - betartva a határidőt elhajózunk Oaklandbe, igyekszünk felkutatni Roatant is. A kalózok szigetvárosát, a
legendás és elveszett búvóhelyet, ahol még - kincset is találhatunk!
És akkor igaza lesz Silveréknek: kincskereső hajó az „Óceán királynője"!
De hát túljutottunk a Hornon, és Daniló bácsi csak nem szólt, hogy mik a további
tervek.
- Irány Juan Fernandez - mondta, és nem többet. Sottomarina megkérdezte tőle:

- No, és a kincskeresés lemarad, kapitány? Mire Daniló bácsi csak mosolygott:
- Ha biztos leszek abban, hol keressük az Elveszett-szigeteket, arra fordítjuk
hajónk orrát. De úgy tudom, Sotto, a leckét ti is megkaptátok, de eddig senki nem szólt,
hogy a feladatot megoldotta.
Sottomarina megvakarta szőrös fületövét:
- Majd talán Zoller... mert én ...
Igen, Zoller kutatott. Amikor véletlenül összekerültünk kabinunkban, másról sem
folyt a szó, csak erről.
Elveszett-szigetek!
Akadt már nem egy szigetcsoport, amelyet különböző időkben így hívtak a
hajósok.
A régi navigációs eszközök hiányossága, a helytelenül felvett észlelések, de az
időjárás okozta látási különbözőségek is nemegyszer komolyan megtréfálták a
tengerészeket és a földrajztudományt.
Ki gondolná például közületek, hogy a Csendes-óceán szigetei közül hosszú időn
át „elveszett szigetek" jelzéssel szerepeltek a kalauzkönyvekben és a mappákon a
Salamon-szigetek és Tahiti is, a Föld leggyönyörűbb helye?.;. A Salamon-szigeteket még
1567-ben fedezte fel a spanyol Don Alvarez Mendana de Neyra, korának egyik legjobb
hajósa és navigátora. 1567-ben! Ettől kezdve két századon át nem találták meg ezt a
szigetcsoportot, amelyik közel van Ausztrália északi csücskéhez, és valójában folytatása
Uj-Guineának! A keresők között ott szerepel a spanyol Pedro Fernandez de Quiros, aki
1650-ben felfedezte a Torres-szorost, de nem találta meg a Salamon-szigeteket! Pedig a
Salamon-szigeteket igencsak kutatták. Maga a felfedező Mendana de Neyra adta a nevet,
mert elég sok aranyat talált, és úgy hitte, hogy a bibliai „Ofir földjét", Salamon
királyságát lelte meg. Végül két évszázad után Bougainville márki bogozta ki a csomót:
1796-ban fedezte fel újból és most már véglegesen az elveszett Salamon-szigeteket,
amikor is kiderült, hogy a tengerészek bizony nem a legendás Ofir-földön kötöttek ki!
És a csodás Tahiti, vagy helyesebben Oteheiti is az elveszett szigetek névsorába
került. .. Bizony így van. Az előbb említett Pedro Fernandez de Quiros említi
hajónaplójában Tahiti szigetét. Quiros 1650-ben látta a szigeteket, néhány évvel később
ugyancsak észlelte a hollandus Luis Vaez de Torres is, de egyikük sem kötött ki, mert ők
az arannyal telt Ofir-földet keresték! Jó messzire elvetődtek a Salamon-szigetek helyétől,
meg kell adni! Ott voltak a „Csendes-óceán gyöngye" tövében, és nem vették észre a
gyöngyöt, csak meghatározták a helyét. (Tahiti polinéziai nyelven „Magas szigeteket"
jelent, a hozzátartozó főcsoport, a Paumotu pedig ,,Alacsony szigeteket",) És amit Quiros
és Torres 1650-ben észlelt, az ugyanúgy eltűnt a világ szeme elől, mint de Neyra
felfedezése, a Salamon-szigetek. Tahitit végül is csak a hétszázas években sikerült újból
meglelni: Wallis kapitány, Byron commodore társa, a „Delfin" nevű hajóval fedezte fel
1707-ben, kerek két évszázaddal később, hogy Quiros szeme megpihent rajta.
- Annyi az „elveszett sziget", hogy az szörnyűség! - így sóhajtott fel többször is az
én Zoller komám.
És, mint fentebb láttátok, joggal sóhajtott. Mert az idézett két példa csak amolyan
rikító példa, hogy tudjátok: a Csendes-óceán irdatlan felületén még olyan nagy
szigetcsoportok is könnyen elbújnak, mint Tahiti és a Salamonok.
Hát még a kisebbek, a jelentéktelenebbek, amelyekből nem egy (hanem több
száz!) lakatlanul és igazában ismeretlenül lapul valahol, valamerre. Mikronézia sziget-

dzsungelében, Francia-Óceánia ezer és ezer atollcsoportjaiban, vagy Samoa alatt, Tonga
szigetvilágában - még most is akad nem egy, de bőven sok sziget, amelyet így jelez a
„Pilot book", vagy a „Segel-handbuch": „veszélyes terület, kerülni", „állandó
törőhullámok, kerülni", „alacsony korallfenék, kerülni", „korallszirtek, vízmélységet nem
ismerjük, kerülni"... és így tovább: kerülni, kerülni, kerülni! Ugyanakkor a térképeken is
ott állnak a veszélyt jelző jelek, valamint a fehér foltok a körülpontozott terület közepén,
és néhány szó: „a hely adatai ismeretlenek", vagy: „adatok csak régen ellenőrizve"! Hát
melyik hajóskapitány az, aki ilyen előjelek mellett, vagyis intelmek között kockáztatja
hajója és emberei épségét? Van elég sziget Óceániában, ahol viszonylag nyugodtabban
horgonyozhat vagy kutathat, ha erre van kedve. Viszonylag nyugodtan, mondom, mert a
tengeren ez a megállapítás mindig csak ideig-óráig értendő. A tenger - és éppen ez a jó - a
váratlan meglepetések birodalma.
- De hol lehetnek az Elveszett-szigetek, vagyis azok, amelyekre Duncan értette
ezt a meghatározást? - töprengett Zoller térképeire meredve, és töprengtünk olykor mi is
Horváth Ferivel, valamint Sottomarinával, akit feltétlenül csak egy valami izgatott: a
kincs, amit esetleg ott találni lehet. - Hol lehetnek? És hol lehet Roatan, a legendás,
tudósoktól annyit keresett kalózváros?
De hát itt is közelebb léptünk, még Juan Fernandez előtt.
A „Valdiviá"-val való találkozást követő estén beszólította régi társait kabinjába
Daniló bácsi.
Az az este volt az első hosszú hetek óta, amire úgy emlékszem vissza, mint „igazi
déltengeri estére". A déltengeri esték és éjszakák bizony különböznek a mi megszokott
északi félgömbünk estéitől, éjszakáitól. Nemcsak azért, mert más csillagokat, égitesteket
mutat odafenn a firmamentum, de azért is, mert más a „díszletezés". Az északi égbolt
sohase tud oly sötét, mélyen sötét, bársonyosan fekete lenni, mint a déli. És ez a
sejtelmes, igen-igen sötét feketeség, a belőle előszikrázó csillagokkal adja meg a déli
félgömb éjidejének varázsát, lenyűgöző látványát. Nem egy északi hazájába
visszavetődött tengerész azért vágyott vissza Délre, hogy lássa, csodálja, bámulja ennek a
fekete bársonyba borított éjszakának valóban bámulnivaló szépségét.
Azon az estén ezt a csodát bámultam a hajóorrból, a fokszli tetejéről, az orrsudár
mellől. Az albatroszok társaságát kiegészítette négy másik madár is. Összesen hét,
hatalmas szárnyú, reggeltől estig rikácsoló madár követte a fregattot. És a négy új
jövevény - fregattmadár volt. Bár szabály szerint a fregattmadarak a térítők közötti
tengerrészek kósza vándorai, azért a hajósok tudják, hogy a megállapítás nem tőlük, de a
madarászoktól származik. A fregattmadár, mint ebben az esetben is, ha kedve tartja és az
idő kedvező, leszáll a délibb tájakra is. A mi négy, szürketestű, örökösen élelmet leső
madarunk állandóan a hajó körül körözött. Kivéve az éjszakát. Akkor eltűntek. Valahol
letelepedhettek a tengerre pihenni, de mire az égbolt mély feketeségét a keleti horizonton
rózsás fénypászmák tépdesték, megjelentek a fregattmadarak, és rikoltozva
figyelmeztették Guzsik apót visszatértökre.
Elmerülve bámultam a déltengeri feketeségét, amikor Guzsik apó kiáltását
hallottam. Engem szólított.
- A parancsnok hívat.
Felnéztem a kormányhoz. A tájoló lámpása Gabbiát és Santjagot világította meg.
Tehát Zoller is a parancsnoknál van. Az ügyeletes hajómestert, Sottomarinát Piede
váltotta fel.

- Siess - súgta a fülembe Piccolo Piede -, haditanácsot tart az öreg!
Haditanács! Igy hívtuk immár kezdettől - az első alkalomtól, hogy a fiumei „Két
Napóleon"-ban összegyűltünk - Daniló bácsi sorsdöntő megbeszéléseit.
Ilyen haditanácsnak számított, amikor Porto San Julian után elénk tárta a
tengerészláda tartalmát... és úgy lehet, haditanács lesz ez is, mint Piede mondta.
A konyha előtti fedélzeti lámpa fényében egy alakot vettem észre. A főárboc
tövében, kötélcsomóba kuporodva gubbasztott. Mint egy vércse vagy karvaly gondoltam. Hosszú John Silver volt. Dünnyögve dudorászta a régi tengerészdalt:
Carey anyó csirkéje
viharszélnek jelzője.
Hej, anyó, anyó,
nincsen veled semmi jó!
Semmi jó, semmi jó,
csút boszorka Carey anyó...

Amikor elmentem mellette, abbahagyta a dudorászást, felém nevetett:
- Hallod-e, boy, vár a kapitány!
És akkorát nevetett, hogy meglepődve megálltam. - Nincs azon mit nevetni, ha
hívat a kapitány - mondtam, és
igyekeztem beletekinteni elárnyékolt szemébe.
Kinyújtózkodott, feltápászkodott.
- Azon nincs is - morogta most már csendes mosollyal. -De azon igen, hogy
bennünket soha nem hívat. Már úgy értem, se engem, se Laguna Grandét. Hiába, mi nem
ülünk a fazék mellett!
Ezzel biccentett, és zsebredugott kézzel megindult a fokszli felé. Dudorászott.
Carey anyó csirkéje ...
Abban a pillanatban minden kételyem eloszlott Silverrel kapcsolatban. Éreztem:
Zoller gyanúja helyénvaló. Ez az ember többet tud, mint azt sejtjük, s több van a füle
mögött, mint azt gondoljuk! Azon a sötét, feketebársonyos estén, az albatroszoktól és
fregattmadaraktól kísért, kalóz-reqénybe illő hajó fedélzetén, a főfedélzet lámpásától
megvilágítva, volt valami Silver szemében, amit eddig elrejtett. A félelmetes csirkefogó
cinikus, vad nézése:
. Carey anyó csirkéje ...
A kormányfedélzeten Gabbia megjegyezte:
- Ha ez a szél marad, holnap Fernandezen leszünk!
Minden vitorla feszült, és a fregatt úgy szaladt, amire a tengerészek ezt mondják:
megelőzte még a szelet is.
Az erősen megdőlt hajó ferde kabinjában együtt volt a kompánia. Sőt, Barrabella
kapitányt is ott találtam! A kis ember az asztalka mellett ült, amelyre Daniló bácsi ezúttal
mindenfélét kiteregetett.
- Barátaim - mondta éppen parancsnokunk, ahogy bezártam magam mögött az
ajtót -, nagy elhatározás előtt állunk. Azért van jelen Barrabella kapitány is, hogy
személyével megerősítse a nagyszabású tervet.
Tudtam én. hogy egyetértünk mi ketten, Barrabella kapitánnyal, akit
ugyancsak az Adria nevelt tengerésszé!
Ezzel a két férfi kezet rázott.
- Igen, megértjük egymást. Barrabella kapitány is osztja álláspontomat: most,
hogy a Horn megkerülésével sikerült időt nyerni, induljunk el Roatan felkutatására!
A meglepődés csöndje telepedett a kabinra. Elsőnek Sottomarina találta fel magát.

- Evviva, il capitanoi - kiáltotta. - Ha úgy érzi, hogy ott a kincs, induljunk! Nem
akarok meghalni úgy, hogy nem találok kincset! Gyerekkorom óta erre vágyom!
Evviva!
Sotto szóáradata és az örömteli felkiáltások után egy komoly hang megjegyezte:
- És Oakland? Mi lesz, ha nem érünk idejében Oaklandbe?
Szevér tamáskodott.
- Oaklandbe! - mosolygott Daniló bácsi. - Ha felfedezzük és megtaláljuk Roatant,
amiben sem
Barrabella
kapitány,
sem én
nem kételkedünk,
akkor olyan
dicsőségben lesz az „Óceán királynőjé"-nek része, hogy akár egy évet is késhetünk!
Santa-Clara szívesen kifizeti majd a filmtársaságnak a kártérítést. Ha nem találjuk meg,
akkor még lesz időnk visszafordulni, és így idejében Oaklandbe érni.
Barrabella nagy komolyan bólintott:
- Pontosan így van, kapitány, pontosan. A láda tartalma olyan jelentős, hogy
oktalanság volna nem élni a lehetőségekkel. Minden felelősséget én vállalok SantaClara előtt! Nem lehet szebb és dicsőbb feladat az „Óceán királynője" számára, mint az,
hogy megtalálja a kalózok régi menedékét, az eltűnt és ismeretlen Roatant! Fenébe a
filmvállalattal, ha ilyen dicső tettet hajthatunk végre!
Ez aztán beszéd volt. A kis ember valósággal tűzbe jött. Ismételten megrázta
Daniló bácsi kezét:
- Fenébe a filmvállalattal!...
Parancsnokunk szavából büszkeség csengett, ahogy elmondta :
- Tétováztam, amikor határoznom kellett, hogy közöljem felfedezésünk
tartalmát. De hát éreztem: aki az Adrián hajózott, az megérti a lehetőségek
nagyszerűségét! Megtalálni Roatant!
- És az elsüllyesztett hajó kincsét! - tette hozzá Sottomarina.
Horváth Feri megjegyezte:
- De hát tudjuk, hol keressük Roatant? Az Elveszett-szigeteket?
Daniló bácsi Zellerre tekintett:
- Mit mond a térképek tudósa? Megtaláltad, Zoller? Kenyerespajtásom vérvörös
lett. Szégyenkezve pislogott:
- Nem találtam meg. Pedig törtem a fejemet eleget. Annyi az „elveszett sziget"!
Daniló bácsi megcsóválta fejét, hamiskásan pislogott:
- Pedig de bíztam benned, Zoller!... No, de azért én is körülnéztem egy kicsit!
Ezzel feltette szemüvegét. És az asztalra mutatott:
- Hát akkor elmondom, hogy mit találtam. Barrabella kapitány már ismeri
tervemet. Most veletek közlöm.
Ezzel egy megsárgult, gyűrött, megkopott papírlap után nyúlt.
- Ez az a bizonyos vázlat, amiről naplójában Duncan említést tesz. Nagyértékű
papír: magát Roatant ábrázolja! A vörössel jelölt és meghúzott kiigazítások tőlem
származnak. Annyira kopott, elfakult volt a vázlat rajza, hogy nem tehettem mást, mint
régi, megkopott festményekkel tenni szoktak: restauráltam a rajzot. Áhítattal nézzetek a
rajzra: Roatant ábrázolja! A legélesebb nagyítóval követtem az alig sejthető,
megkopott vonalakat.
A hajólámpa rőt fénye megvilágította izgalomtól megfeszült arcainkat, a csillogó
tekinteteket. Roatan rajza! Egy különös alakú sziget, különösen hangzó beírásokkal...
- Pokolba a filmesekkel ! - fakadt ki újból Barrabella, és derűsen rámutatott a

vázlatra. - Megkeressük a szigetet, Turkovich kapitány!
Daniló bácsi megveregette kapitánytársa vállát:
- Igyekszünk megkeresni. Nem egyszerű feladat az sem, hogyan tűnjünk el
Santa-Clara elől. Ha táviratilag közöljük tervünket Juan Fernandezről, abból nem sokat
ért, és lefújja vállalkozásunkat...
- Márpedig ne fújjuk le, kapitány - szólt közbe izgatottan hajómesterünk -,
kincsszagot érzek!
Daniló bácsi jóízűen felnevetett:
- Kincs, kincs ... mindig az a kincs! Hidd el, Sotto, ha Roatant megtalálnánk, érne
annyit, mint néhány láda aranyrúd!
Azért csak leljünk mi kincset is, capitano - dörmögte az öreg Sotto. - Akkor majd
eldönthetjük,. mi ér többet: a sziget vagy az a néhány láda arany!
Daniló bácsi egy kézmozdulattal elintézte az induló vitát:
- Még se a sziget, se a kincs nincs előttünk. Tehát figyeljetek. Ott hagytam abba,
hogy Santa-Clarával nem közölhetjük, mi a szándékunk. Ha pedig nem közöljük, és jó
időre eltűnünk a megadott útvonalról, ami különösen akkor lesz feltűnő, ha az érintett
Pitcairn után Oakland felé kell haladnunk, nagy gondot veszünk -a vállunkra. Minket
terhel a felelősség!
De mi ezt a felelősséget vállaljuk. Barrabella bólintott:
- Vállaljuk!
Daniló bácsi levette szemüvegét - amit egyébként mindig titokban igyekezett
használni, és újból felvette a vázlatot.
- Mit vesztek észre ezen a papíron, ami kutatásaim első támpontja? Nos,
Zoller, Szevér, Franci, régi nautikusok, elsősorban ti - mit vesztek észre? Mert
valamin csak el kellett indulni, hogy hol is leljük a Duncan által említett Elveszettszigeteket? . . . De hát ne húzzuk az időt, halljátok az első támpontot. Nézzétek csak
meg ezt a vázlatot: a szigetet atoll övezi és laguna karéjozza. Ez döntő valami.
Elsősorban döntő, mert ebből máris tudjuk, hogy Duncan jelzése alapján Roatant nem
Nyugat-Indiában kell keresnünk, hanem itt, a Csendes-óceánon, Másodsorban döntő,
mert bizonyos fokig a helyet is sejthetjük. Zollernek itt illene megszólalni.
Zoller meg is szólalt, de csak ennyit nyüszitett: - Hát... - és komoran beletúrt sűrű
sörényébe, - Hát...
- Bizony. Zoller, hát... - derült Daniló bácsi, és vele együtt mi is. - Nézzetek
ide, a Csendes-óceán kiterített térképére. Vizsgáljuk csak meg a kérdést. A rengeteg
sziget három csoportra, három szabályos elkülönítésre oszlik. A Marshall-szigetek
néven ismert Ralik-csoport, a Gilbert-szigetek néven ismert Tarawa-csoport alkotja
Mikronéziát, az Apró Szigetek Birodalmát. Alatta és részben egy kicsit délkeletnek
elhúzódva látjuk
Melanéziát, a Sötétbőrűek Földjét. A harmadik csoport pedig,
innen a 180. fok dátumválasztó hosszúságtól: Polinézia, a Világosbőrűek Földje.
Mármost a három csoport közül melyik rejti el előlünk Roatant? - tettem fel a
kérdést.
Igen, fiúk. Ide kell írnom: Daniló bácsi elemében volt. Nem törődött a hajó
dőlésével, ha az éjszakában egy erősebb szélroham beleharapott a vitorlákba, de még
azzal sem, hogy igazában szabályellenesen haladtunk. Nem állt őrtiszt - Szevér vagy Feri
- a tatfedélzeten. Daniló bácsit, a tengerek és a tengerészélet tudósát elfogta a kutatás
beszámolójának láza. Mint már annyiszor, most is elkápráztatta társait okfejtéseinek

biztonságával. Zoller nemegyszer súgta a fülembe: „Hiába, ez Daniló bácsi..."
- Mielőtt tovább mennénk, megint csak nézzétek meg a vázlatot, hogy igazolva
lássátok álláspontomat. Miféle sziget is ez a Roatan? Korall-atoll övezi, és a középen
magként ott a sziget. Zoller, térképtudós, most figyelj! A Csendesóceánon három
szigettípust különböztetünk meg. Az egyik kimondottan vulkanikus eredetű, a
tengerből meredeken kiemelkedő, mint amilyen Viti-Levu a Fidzsi-csoportban. A
másik csoport csak atollból, korallszegélyből áll, ilyen itt ni. -Kapingsmarangi
lagunasziget. A harmadik és ez a „miénk", a kettőből tevődik össze, korallatoll szegélyezi
és a középső rész, a sziget, vulkanikus.
Itt Daniló bácsi újból feltette szemüvegét. Elérkezett a döntő részhez.
- Hol lehet tehát Roatan? Mikronéziában nem, mert túlságosan messze esik
Amerika partjaitól. Márpedig tudjuk, hogy a kalózok a jelenlegi Panama-csatorna
területén át tartották az összeköttetést a Csendes-óceán és Nyugat-India között. Pedig itt
találhatók lagunaszigetek is, korallszigetek is. Melanézia is távol van, de ettől eltekintve itt csakis vulkanikus szigetek sorakoznak. Marad tehát - Polinézia. Itt főleg korall- és
lagunaszigetek találhatók, de akadnak vulkánikusak is, mint egyik célunk, a „Bounty"
lázadóinak szigete, Pitcairn. Mivel a Hajós-Salamon-szigetek, de Viti-Fidzsi és a Ccokszigetek is vulkanikusok, Polinéziából tehát összeszűkül a kutatási terület magára a
Psumotukra, az Alacsony-szigetekre, és a Tubuai szigetcsoportra. De hát még ez is nagy
terület, barátaim, igen nagy! Az itteni Szélalatti-szigetektől, Maupititől - a Pallisereken
keresztül -egészen Cambierig 1200 tengeri mérföld a távolság! Itt még Tahitit sem lelték
meg elődeink évszázadokon át!
Némán, mukkanás nélkül figyeltük parancsnokunkat. Hol ránk nézett, hol a
térképre, hol a térképvázlatra mutatott. Fejünk felett megcsikordult a hajólámpa
gömbcsuklója, kintről - a nagy csendben - behallatszott a hajótesthez csapódó hullámok
morajlása.
És ekkor a backbord-oldal kabinablakánál mintha valami árnyékot vettem volna
észre!
Éjszaka volt már, s a bársonyos sötétségből a kabinabrakon is elővillantak a
csillagok. Ez érthető, mert a szél a hajó bal oldala felől jött, s így a steuerbord lesüllyedt,
a backbord megemelődött. Mintha egy fej körvonalait láttam volna a kerek hajóablak
mögött!
Méghozzá Silver fejét!
Daniló bácsi éppen szünetet tartott - legyünk őszinték, „hatásszünetet", a drága
ember -, és ezt kihasználva gyorsan az ablakhoz léptem, kitekintettem.
A tenger foszforeszkálása, amit az egysejtű plankton milliárdjai okoznak, annyira
megvilágította a fregatt oldalát, hogy kivehettem: senki se függ vagy kapaszkodik a
hajófalon. Mégis elhatároztam, megmondom Zollernek: ideje lenne Daniló bácsi előtt
szóvá tenni Silver iránti gyanúját. Különösen most, hogy valóban kincskereső hajóvá
lépett elő az „Óceán királynője". Hiszen Silver utunk elején úgyis egyre ezt szimatolta.
Mi tagadtuk. Most mégis így lesz. Hátha Silverék csakis ezért szegődtek a fregattra?
Mert azt hitték, hogy kincskereső hajó az „Óceán királynője". Hátha ezért,
valamiféle tervvel, ami az ilyen emberek előtt csak egyértelmű lehet: megkaparintani a
kincset! Az ilyesmi nem újdonság előttünk. Legutóbb, egy évvel azelőtt. Perry kapitány
hajóját, a „Mary Pinchon" jachtot rohanták meg Nuez szigeténél, a Chatam-öbölben azok
a kalózok, akik a Galapagos szigetek kincskeresőire lesnek.

Daniló bácsi tovább beszélt. Szikár, napégette keze nyugtalanul járt a térképen.
- Igen, barátaim, kicsit nagy ez a terület még így is ... a feladat nem kisebb, mint
megtalálni azt a bizonyos gombostűt a szalmakazalban! És én mégis úgy érzem, hogy
a helyes nyomon járok. Hogy, legalább így papíron, megtaláltam a Duncan említette
Elveszett-szigeteket!
Egymásra néztünk.
- A'zannya... - hörrent fel Zoller.
- Corpo di bacco! - (Ez persze
Sottomarina volt.) A Commendatore
megelégedetten bólongatott:
- Si, si, il capítano Turkovich ... helyes úton jár!
Az ilyen esetben tudós módjára boldog Daniló bácsi jókedvűen megveregette öreg
cimborája, Sottomarina vállát:
- Bizony, Sotto, megtaláltam!
- Van-e ott kincs, ez a kérdés? - fakadt ki ezúttal is a maga őszinte módján
hajómesterünk. - Mert ha köveket találunk, akkor oda se vitorlázzunk!
Daniló bácsi ismét komolyra fordította a szót:
- Azt én nem tudom, mi van ott, mit találhatunk. Nem vagyok jós, mint
boldogult Suttoránk volt valamikor. Megmondtam már: maga Roatan felfedezése
önmagában is kincset ér!
- Hát azért egynéhány aranyserleg ... - védekezett az óriás.
- Roatan kincset ér. És mi megkeressük. Nézzetek csak ide, barátaim, nézzétek
a térképet! Amikor már kialakítottam, hogy a kutatás helye nem lehet más, mint az
Alacsony-szigetek, a korabeli időbe kellett helyeznem ezt a fogalmat: „Elveszett
szigetek". Mit érthettek Duncanék „elveszett szigetek"-en?
Mivel
Duncan
térképvázlata az 1808. évet tünteti fel, sorra vettem Paumotu összes szigetcsoportjait. Itt
vannak a Csendes-óceán „szélalatti" szigetei, a Társaság-szigetek. Vagy a Tahiticsoport, amott Marquesas. Abban az időben egyik sem volt „elveszett sziget". És ekkor
eszembe jutott valami. Égy könyv, amit az én gyerekkoromban szívesen olvastunk:
„Utazás a Napsugáron", Thomas Brassey kapitány naplója. Nem is olyan régen, 1875ben keresett egy Tatakopoto nevű szigetet, de nem találta. Emlékszem, gyerekkorom
fantáziáját mennyire megragadta ez a Tatakopoto, amit Brassey kapitány elveszett
szigetként említ. Tehát, ha még 1875-ben is volt „elveszett sziget" a Pau- motu, akkor
mennyivel inkább 1808-ban! És Brassey hová jelöli Tatakopotót? Ide, nézzétek, ide!
És ezzel Daniló bácsi rámutatott a 140. fok hosszúság egy pontjára.
- Itt végződik a Tubuai-szigetek sora. És most hallgassátok csak,
Ezzel felemelte Duncan naplóját, és abból a következő mondatot olvasta ki:
„Amikor eljöttünk Roatantól, kénytelenek voltunk a közeli Tatakopotón
lehorgonyozni. Kiderült, hogy embereink közül többen az "Enrique" lázadóival
rokonszenveznek. Ezeket kitettük sorsukra, egyetlen falat élelem nélkül..."
- A tettek embere volt, ebből látjuk - jelentette ki Zoller.
Daniló bácsi mosolyogva törölgette szemüvegét.
- Gondolhatjátok, mit éreztem, amikor kisilabizáltam á naplónak ezt a néhány
sorát, és találkoztam a gyerekkori olvasmányban talált névvel. Tatakopoto! Hozzá még
„közelinek" jelöli Duncan naplója. Persze, ahogy az már a magunk tengerészmódján
közeli. De mindegy: a támpontok megvannak. A Tubuai-szigetek még manapság is
igen-igen ismeretlenek. Nem tartoznak bele a rendes hajójáratba. Most pedig nézzük, mit

mond róluk a Csendes-óceán „Hajózási Almanach"-ja. Olvasd csak, Szevér.
És Szevér olvasta a kis piros könyvecske megjelölt lapjának bekezdését:
,,T u b u a i-s z i g e t e k, egyes térképek szerint ("Admiralitás") Ausztrál-szigetek,
több, sok esetben szétszórt, apró és valamivel nagyobb szigetből állnak. A Baktérítő
északi és déli részén terülnek el. Mária szigettel kezdődnek és Moritiriig hatolnak le,
majd innen északkeletnek elérik M o r an e szigetét. A legtöbb sziget lakatlan, vulkanikus
és egyben lagunasziget. A régi hajósok térképein T u b u a i délkeleti és északkeleti része
elveszett szigetekként szerepel. A sokszor, keresett Tatakopotót is csak 1895-ben sikerült
megtalálnia a «P r i m r o s e« nevű tehergözösnek. Kapitánya: C u 11 e n ..."
- Elég - szólt közbe Daniló bácsi. - Úgy hiszem, ezzel mindent elmondtam,
barátaim.
Barrabella, aki a régi olasz flottában tanulta meg az udvariasságot, ültében is
mélyen meghajolt:
- Kapitány, nemhiába hírnév övezi az ön nevét! Okfejtése pompás, és nem
fér hozzá semmi kétség, hogy az „Óceán királynője" rövidesen megtalálja a
legendás Roatant, amiről már annyi szó esett, de senki nem tudta, hogy hol keresse, s
merre!
Ezzel a két kapitány újból kezet szorított egymással.
- Már az útvonalat is megjelöltem - mosolygott Daniló bácsi. - Juan Fernandezen
kikötünk. A Horn megtépázta némileg a hajót. A kötélzetet, a vitorlákat kijavítjuk. Az orrsudár meglazult, rögzíteni kell. Ha ezzel végeztünk - és mielőbb kell végezni -,
Juan Fernandeztől elhajózunk a Húsvét-szigetnek, onnan tovább Pitcairnnek. Még
nem tudom, menet vagy jövet kötünk ott ki. Pitcairn után egy időre elveszünk a
világ számára. Santa-Clara úr nyilván kerestet majd, ha sokáig késlekedünk. De mi
mindenesetre a Roatanhoz „közel" eső Tatakopotót kutatjuk ki. Sohase hittem volna,
hogy a gyerekkori olvasmány „elveszett szigete" - valaha ennyire fontos lesz számunkra!
Hát ez történt, fiúk, azon a csodás bársonyfekete estén, Juan Fernandez felé
hajózva.
Elmondta-e Zoller parancsnokunknak észrevételeit Silver-ről? Az általam vélt
árnyékkal együtt én Silver arcát láttam? - Minderről majd később szólok.
Mint arról is - hiszen valóban később is történt - hogy egy szép napon eltűnt a
parancsnok kabinjából a régi láda, Duncan naplójával és Roatan vázlatával együtt
De hát, mondom, mindez később történt.

Nyolcadik fejezet
A távolban Juan Fernandez szigete - Ahol Robinson Crusoe élt - Merre van Péntek? - Tengeri szörnyek - Az ördög csak
nem alszik - Vigyázz, cápaveszély! - Silver mint életmentő - Eldördül a puska - Bársonyos éjszaka - Laguna Grande felmordul - Parkin
Christian - A „lázadó hajósnép" - Negyven év a Csendes-óceánon - A fontos rádióhír - A népszerű sakk - ,,Mutiny on the Bounty"

Robinson szigetén...
Érzitek, milyen mélyen cseng a fenti néhány betű: Robinson szigetén?.. . Defoe
mester nagyszerű alakja gyerekkorunkban belopódzott a szívünkbe, és ott is marad
aggságunk utolsó percéig.
Defoe az első realista író, aki mindent pontosan feltüntet: időt, helyet, a
gabonaszemek minőségét, a csónak hosszát anyagát, árucikklajstromot, a portugál

moidores pénznem értékét, de még a sziget vízhálózatát is. És Robinson az első
regényalak, aki a munkát tartja élete főcéljának, és aki bebizonyítja: sohase
elhamarkodva, de higgadt fejjel, mindent lemérve, átgondolva kell a napi teendőkhöz
hozzáfogni. Akkor kezd a munkához, ha mindent kiszámított és átgondolt. Robinson a
tettek embere, ezért is szerettük meg őt.
Élt Robinson? Élt. Nem Robinson Crusoe-nak, hanem Alexander Selkirknek
hívták. Skóciából származó angol tengerész volt Selkirk, Defoe kortársa, aki kalandos
sorsával, de talán még inkább a kalandokban való helytállásával annyira fellelkesítette az
írót, hogy a lelkességből megszületett minden idők legnagyobb ifjúsági regénye - a
Robinson !
És amikor vidáman fütyörésző délnyugati szélben, igen tiszta látási viszonyok
között, feltűnt a távolban Juan Fernandez szigete, valami fojtogatni kezdte a torkomat.
Ott állt mellettem Zoller, Horváth Feri, Szevér, odább Daniló bácsi, Barrabella
kapitány, és a kormányfedélzet szélénél, a lejáró lépcsőjén üldögélve, a mi Péntekünk:
Pedro, akit Kiskutyának szólítunk. Pedro is tudja, ki légyen Robinson, hiszen Horváth
Feri, hajónk „doktora", megható ápolása közben, részletesen elmesélte a néger
legénykének a partra vetődött tengerész és Péntekje történetét.
A messzeségből, a tenger párafátyolából, mint valami hegyszerű tömeg, tűnt elénk
a sziget.
- Juan Fernandez - jelentette parancsnokunknak Horváth Feri mint ügyeletes tiszt
az észlelteket.
A hírre jóformán mindenki a fedélzetre tódult.
Juan Fernandezt „illik" a tengerésznek a távolból annyiszor megnézni, ahányszor
csak a látótávolába jut. Juan Fernandez amolyan tabu a tengerész szemében. Aki
meglátja, az „nyugodtan" hajózhat tovább, annak „teljesül" a vágya, de még az élete is
„hosszabb" lesz. Nem hiszem, hogy Robinson miatt lenne ez így, inkább azért, mert Juan
Fernandez és a közelében levő másik két sziget (az egyik neve „Mas a Fuerre") amolyan
belépő kapu a csendes-óceáni szigetek felé, de kapu északnak is, ha Észak-Amerikának
tart a Horn-fokot megkerült hajó. És akiket megcsapdosott a Horn szele, jeges esője,
hóvihara, s akik az ottani kínlódásban felejtették, hogy napfény, virágok, zöld lomb is van
a világon, azok joggal köszöntik csodaként, csodaerőt tulajdonítva neki, Juan Fernandez
szigetét.
Azt a szigetet, amelyik kettős nevével már annyi zavart okozott a hajósoknak, a
térképolvasás kalandosainak. A „Juan Fernandez" név valójában a három sziget
összességét, tehát a szigetcsoportot jelenti, vagyis helyesen így hangzana: Juan
Fernandez-szigetek. Ezekből azonban a fő sziget, amit sok térkép a régi nevén jelöl
(vagyis Mas a Tierrának), keresztelődőit lassanként át a szigetcsoport nevére - Juan
Fernandeznek. Ma már minden hajós, minden hajónapló, de még a legtöbb térkép is így
„szólítja", amit mi - Defoe hőse iránti szeretetből - harmadik névvel jelölünk: Robinsonszigetnek.
Egy biztos - és úgy vélem, helyeslitek - Horváth Feri, Zoller, jómagam és Pedro,
de talán Daniló bácsi is, hevesebben dobbanó szívvel meredtünk a távolba.
Az ottan Robinson szigete, még akkor is, ha a derék chileiek Juan Fernandeznek
hívják! Magasba emelkedő, csodás látvány- kék hegyek, mint a mesében - a kék tenger
tükrözésében.
Kora reggel tűnt fel a távolban, valószínűtlen, elmosódó formájával a sziget, és

bizony dél is lehetett már, amikor partjai alá értünk, és igyekeztünk megkeresni a
térképen is elég kicsinek jelzett öblöt meg a település bejáratát. Mert Juan Fernandezen se
város, se falu nem található, csak település: elszórtan egy-egy házikó, tanya, s az öböl
belső részén néhány épület: a „kormányzó", vagy inkább békebíró tanyája, egy-két
raktárszerű hombár, és a „kikötőmester" házikója. A kikötőmester különben akkoriban
borbély volt (az egyetlen borbély a szigeten!) és a békebíró rendőre.
Az érkezés varázsa ülte meg a lelkünket. Robinson szigete! Pedig akkor volt már
néhány esemény, ami eléggé foglalkoztatta gondolatvilágunkat. Elsősorban is nagyszerű
volt elgondolni, hogy kalandos utunk tovább bővül, Roatant kell felkutatnunk. Azután itt
volt a Silver-ügy, amely most már az én agyamat éppen úgy foglalkoztatta, mint Zollerét.
És önmagában az sem számított
utolsó élménynek, hogy olyan hajóval szántottuk a tenger felületét, mint az
„Óceán királynője"!
De még így is elfogott a boldogság, hogy megértem ezt a napot: Robinson szigete
alá értünk!
Persze, az álmok soha nem azonosak a valósággal. Defoe szigete pálmás,
különleges összetétele a csendes-óceáni és az afrikai szigeteknek. Egyformán megterem
rajta a datolya és a kókuszdió, a papagáj és az európai kecske. Defoe bennszülöttei
részben pápuák, akik kenuikon támadnak, részben négerek, mint maga Péntek is. De hát Így kívánta a mese.
Azért a Robinson-sziget e Föld kerekén mégiscsak az, amit velem együtt most,
íme, itt láttok - Juan Fernandez.
Egyetlen, valamirevaló kikötőöblét úgy karéjozzák a hullámturzásig leérő haragos
zöld, dúslombú erdők, mint Szamoán Pago-Pago erdejei. Babér, ciprus, szikomorfák,
olajfüzek, különös mediterrán tölgyek lepik el a szigetet, de azért - mutatóban - akad még
pálma is. mint ahogy az mégiscsak illő Robinsonhoz. És mennyi patak, szinte bámulatos.
Mit adnának ezért a Zöldfoki-szigetek lakói!
- Magam se értem, miért kívánkozott el innen a derék Selkirk ... vissza a ködös
Albionba! - jegyezte meg Zoller, amikor végiglátcsöveztük a partokat.
A béke, a szépség, a nyugalom szigete Juan Fernandez, ahol csak nagy néha köt ki
egy-egy hajó. A legtöbb elhalad mellette, leadja a szokásos jelzést, mert bizony se az
öböl, se a kikötőhely nem alkalmas nagyobb hajók számára. Néhány kósza chilei
cetvadász vagy fókavadász gőzöske, esetleg vitorlás, vagy amolyan világvándor
vízicsavargó keresi fel ezt a csendes-óceáni Árkádiát, ahol talán háromszáz ember élhet
és - békességben él! Egy kikötő-hely, ahol nincsen se kocsma, se mulatóhely, de még
templom se! Mindössze egy rádióállomás és a vele kapcsolatos jelzőtorony. Ennyi tartja
össze a külvilággal Chile állam gyarmatát. Juan Fernandezt. És milyen különös
elgondolni: íme egy sziget (valójában három sziget egymás közelében) a vízsivatag
közepén, hozzá még ott, ahol a partoktól alig egy kilométer távolságra (szinte hihetetlen!)
1000-2000 méter mélységet mutat a mérőón vagy az Atlas-jelzőkészülék! Valami vulkán
dobta ki a mélyből Robinson szigetét, mint ahogy hasonló módon születtek errefelé mind
a szigetek, amott feljebb azonos hosszúságon San Felice és San Ambrogio, „valamivel"
odább (csekély 1500 kilométerrel) Isola dél Pasqua és mellette Sala y Gomez, amerre
majd mi is elhaladunk, ha minden jól megy. Úgy emelkednek ki a vízsivatagból, a több
ezer méteres mélységek óriás-óceánjából ezek a mélyből feldobott szigetek, mint annak
idején a magyar rónán egy-egy látófa. Ha a Délegyenlítői-áram és a Perui-áram Juan

Fernandez közelében hirtelen keletnek fordulna, akkor az Isola dél Pasqua (a Húsvétsziget) és a vele majdnem azonos déli szélességen található Pitcairn lenne a legfőbb
rakodó, szenelő, tankoló hely, vagy a nagy teher-vitorlások számára a pihenő és javító
kikötő a déli irányból érkező hajók számára. De a két áram jóval feljebb, a déli szélesség
10. fokánál kanyarodik csak a legcsodásabb tájak, a csendes-óceáni szigetek felé. Igy
azután Juan Fernandezen, de még inkább a Húsvét-szigeten és a híres Pitcairnen árkádiai
béke honol.
A félévenként egyszer felbukkanó postahajó és a különös okok miatt elvetődő
vitorlás felbukkanása bontja meg az álmos nyugalmat.
Mint tettük mi is, amikor Juan Fernandez egyetlen kikötésre alkalmas öble felé
kormányoztuk aZ „Óceán királynőjét".
Árbocunkra felszaladt a két jelzőzászló: „Kalauzt kérek", „Kérem a
horgonyzóhelyet megjelölni".
A kikötőmester-borbély nyilván valahol borotvált, a rádióállomás árbocán
némán lengett Chile állam lobogója. Onnan se jött semmi válaszjelzés.
A távolból látcsövezett kikötőmóló elég megviseltnek hatott, és ezért Daniló bácsi
úgy döntött, amennyiben nem kapunk pilotot, megfelelőnek vélt helyen lehorgonyzunk.
- Mélységet mérni! Horgonyzásra felkészülni! Vitorlákat csökkenteni!
Orrvitorlákat lazítsd!
Egyik parancs a másikat követte.
Silver és emberei úgy rohantak a fedélzeten egyik fordító-kötélzet bakjától a
másikig, hogy a régi hadihajókon se különben. Igen, aranyat értek. És mégis ...
Mindenkinek a keze a munkán volt. Daniló bácsi és Barrabella a tatfelépítmény
magasáról nézték a parancsok végrehajtását és az eléjük táruló látványt, a gyönyörű
öblöt.
Mi kettesben Zollerrel a kormányt kezeltük, mert Gabbia és Santjago a
horgonyállásra került, ahol Horváth Feri is elfoglalta a helyét, mint a horgonyzási
vezénylő tiszt.
Még Guzsik apó is beszegődött fedélzeti munkára: a mentőcsónak feloldásához
fogott hozzá Piedével együtt.
Egyedül Pedro gubbasztott a lépcső felső részén. Most már nem didergett, nem
lepte el a fekete arcot a szederjes lilaság. Nem, Pedro óráról órára javult. A nap áldott
fénye, a napsugár életet adó ereje a kis négert egyszeriben feltámasztotta a rémület és a
sebesülés gyötrelmeiből. A kis fekete fickó elbűvölve meredt a szigetre, amiről Master
Horváth oly gyönyörű dolgokat mesélt, és ahol egy derék fekete legény élt - Péntek.
- Pedro szereti Péntek - vigyorgott többször felénk hajósinasunk -, Péntek szigetét
is szereti.
(Ó, Pedro, drága kis cimboránk, de szívesen is gondolok vissza rád! Fekete volt a
bőröd, de a lelked hófehér, a szíved arany. Igazi Péntek lettél közöttünk, marcona
hajósnép között, és valóban úgy néztél ránk, mint nézett Robinsonra Péntek! És
ugyanúgy is szerettünk, mint Robinson az ő Péntekjét. Hogy azután a sors kegyetlen
fordulattal elszakított tőlünk, az már nem a mi hibánk volt! ...)
Zoller tudálékosan nézett rám, és szokott pesties modorában így szólt:
- A'zannya pupák,
tudod-e,
milyen bolond nevük is van ezeknek a
szigeteknek? Mas a Fuerra, Mas a Tierra. Az avatatlan azt hinné, de jól is cseng, de
szép jelzőket rejt mind az egyik, mind a másik név! Pedig ha a chilei ember valakit

kizavar a házából, azt mondja: más a fuerra ... azaz „menj ki", „kifelé", „kotródjál"!
Persze ebben az esetben nem így hangzik! Más a Fuerra - Külsőföld, míg Mas a
Tierra, ha szó szerinti fordítást akarsz: Közelföld, vagyis -közelebb a szárazföldhöz,
tehát Chiléhez. Valamikor ennyi is elég volt a cetvadászok és a törvény elől bújó
kóbor hajósok számára, hogy tudják, merre járnak: egy sziget távolabb, egy sziget
közelebb. A kettő között, amarra van a harmadik, de ennek mindmáig nincs is neve:
csak ennyi -„harmadik". De hát ahány hajó befut ide, az nem azt írja naplójába: Mas a
Tierre, hanem azt: Juan Fernandez... vagy: Robinson szigete.
Zoller szívesen folytatta volna elmélkedését, de hát most erre valóban nem volt
idő. Hajókalauz sehol, a szikratávíró-állomás apró tornyán elhelyezett árbocon semmiféle
jelzőzászló ... és az „Óceán királynője" elérkezett a legmegfelelőbb mélység fölé. A
mélységet Santjago jelezte:
- Harminchárom öl!... Huszonhét öl!... Harminc öl!... Tizenhét öl! ...
Monotonon, de messzire érthetően csengett Santjago hangja, amit biztonság
kedvéért Horváth Feri szócsövön továbbított a parancsnoki állásra.
- Huszonhárom . .. tizenhét...
És a különös hajó, amilyet századok óta nem látott a meséknek ez a szigete, széles
ívben, egyik vitorlát a másik után bevonva vagy feltekerve, Daniló bácsi metódusa
szerint, a sebességet egyre csökkentve, hogy a horgonyzóhelyre érve már igen minimális
legyen a rántás, a horgonylánc feszülése, mondom, a fregatt lassan szélbe állt.
- Tíz öl! - harsant Santjago jelentése. Daniló bácsi felemelte kezét, jelt adott:
- Horgonyt indíts! Majd lekiáltott hozzánk:
- Kormányt teljesen Vesd ki steuerbordra! Hátrakiáltott. A tatárbocnál Laguna
Grande állt két emberrel. Egyedül a tatárboc (a „mizzen") pányvavitorlája és egy
orrvitorla volt még a helyén.
- Bram-vitorlát le!
Ha szakemberek állnak a parton, esküszöm, megtapsolják a fregatt kikötését.
Amolyan igazi, szívet dobogtató, vérbeli kikötés volt ez is, mint azt Daniló bácsi mindig
elvárta. De hát Juan Fernandez lakóit nem kényeztette el a hajózás, sem a tenger. Abból a
huszonöt-harminc emberből, aki jöttünkre bámészan összefutott, mindössze egy akadt mint később kiderült -, aki méltányolni tudta a horgonyzóhelyre állásnak azt a
finomságát, amivel az „Óceán királynője" Porto San Julian óta először ledobta horgonyát.
Tíz öles mélységbe ötven öl horgonylánc szaladt le, méghozzá a jobboldali
horgony kamarából, mivel a déli féltekén ez az előírás. (Az északi féltekén a
szabványhorgonyzásnál a baloldalit használjuk, mert északon a szelek leginkább a kettes
és a hármas quadransból fújnak, s jobbra fordulva nyugattól északnyugatnak haladnak. A
déli félteke szelei általában balra fordulnak.)
- Horgony áll! - jelentette rövid idő múlva Horváth Feri, szócsövén
keresztül, mert bizony elég erős volt az öbölben a parti turzás, és így a visszaverődő
hullámok zaja.
Horgony áll - tehát nem ;,szánt", nem „csúszkál", nem „lebeg", hanem „fekszik",
vagyis „áll", megfelelő talajban, erősen tartva a hajó horgonyláncán.
- Leszerelni! - adta ki végső utasítását Daniló bácsi, ami így hangzott: - Csónakot
vízre! Ha se pilot, se kikötő-orvos, akkor én keresem meg az illetőket!
Megérkeztünk.
Juan Fernandez sűrűn benőtt, tengerpartig leérő erdeiből melegség és fűszeres

illat szállt felénk.
Robinson szigetén voltunk, fiúk, Robinson szigetén!
Őszintén mondva: lenne miről beszélni, amit itt láttunk, tapasztaltunk. De hát az
események most már „szorítanak". Juan Fernandez sok mindenről beszélne, nemcsak
Selkirk hajótöréséről, de még jó néhány hajótörésről, hajótöröttről, Chiléből ide
száműzött szerencsétlen forradalmárokról vagy kalandorokról, hősökről vagy
gazemberekről, s a becsület és a hajózás lovagjairól, akik kivétel nélkül csak
kényszerpihenőnek, búvóhelynek, alkalmi menedéknek tartották a szigetet, és a legelső
alkalommal továbbálltak innen. Az a néhány száz ember, aki mégis itt él, csak töredéke
az átvonulóknak. Ezek a pionírok szakítottak a világgal, és örökre eljegyezték magukat a
szigettel. Még most is büszkén beszélnek arról, hogy az öregek közül a legtöbben nem is
tudták, hogy 1914-töl négy éven át háború dúlt Európában!
Az az öt nap, amit Juan Fernandez kikötőöblében töltöttünk, kemény munkában
telt el. A megengedett és sok helyen elvásott (meggyengült) kötélzetet részben újra
feszítettük, - részben kicseréltük. Egy-két keresztrudat erősebbel pótoltunk. Vitorlákat
varrtunk, javítottunk, cseréltünk. A fedélzet eresztékei néhol megengedtek, duggatni
kellett. Az árbocok dőlésszögében is történt elhajlás, itt korrekciókra volt szükség. Nagy
út előtt, veszélyes és ismeretlen út előtt álltunk, nem ártott a fölös óvatosság. (Mint ahogy
ez később beigazolódott.)
De azért arra is jutott idő, hogy Zoller, Horváth Feri, Pedro társaságában
meglátogassuk azt a barlangot, ahol a szigetlakók szerint - Selkirk-Robinson, mint abban
az időben a sziget egyetlen embere, megvonta magát. A barlang a Robinson-öbölben
található, kikötőhelyünktől néhány mérföldre nyugatnak. A barlang felett, alig másfél
kilométerre a Robinson-öböltől, egy elég kopár hegycsúcsra jutottunk, ahonnan azt a tájat
láttuk, amerre elrévedezett napról napra Selkirk kétségbeesett tekintete: az Atlanti-óceán
végtelenjét és keletnek, alig-alig kivehetően az örökös párázat, valamint a távolság miatt
egy feketés foltot az izzó kékségben - Mas a Fuerra szigetét.
A csúcs egyik szikláján elhelyezett emléktábla sok mindent elmond Selkirk
kalandjáról. Zoller jegyzetéből közlöm, lelke rajta, mennyire pontos.
ALEXANDER SELKIRK TENGERÉSZ EMLÉKÉRE.
aki a skóciai Fife grófság Largo nevű városkájában született, és ezen a szigeten élt a legteljesebb magányban, négy éven és
négy hónapon át. A „Cinque Ports" nevű 96 tonnás, 16 ágyús hadinaszád tette partra az Úr 1704-ik esztendejében és a „Duke" nevű
zsákmányhajó vette fedélzetére 1709. február 12-én. Mint őfelsége hadiegységének, a „Weymouth"-nak hadnagya halt meg az Ur
1723-ik esztendeiében, 47 éves korában. Ezen emléktáblát Selkirk figyelőhelyén emelték Powell hajókapitány és őfelsége ,,Topáz"
nevű hajójának tisztjei, az Úr 1868-ik esztendejében.

Amikor kibetűztük az eléggé elmosódott, jóegynéhányszor kijavított tábla
szövegét, Pedro csalódottan nézett ránk, de főleg Horváth Ferire.
- Péntek sehol. Tiszt úr becsapni Pedro!
Tudnotok kell azt, hogy a mi kis négerünk még eléggé rogyadozó lábakkal
vállalkozott arra, hogy velünk együtt felmegy a hegyre, látni akarta azt a helyet, ahonnan
- Feri-elbeszélése alapján - Robinson és Péntek együtt lesték a szabadulást. És most az
olvasható a tábláról, hogy a tengerész „a legteljesebb magányban élt" a szigeten. Péntek
nélkül, aki ugyanolyan fekete volt, mint Pedro.
Feri megveregette a gyerek vállát, s így szólt:
- Jegyezd meg, Pedro, Robinsonnal igenis együtt élt Péntek! Olyan épeszű ember
nincs a Földön, aki ebben kételkedne. Az emléktábla szövege hibás, láthatod abból is,
hogy azt hirdeti: partra tette a hadinaszád... holott azt is mindenki tudja, hogy Robinson
hajótörést szenvedett! Nem így van, fiúk?

Mi lelkesen bólintottunk, így van. Mert bizony Pedro fejecskéjét nem akartuk
azzal összezavarni, hogy Alexander Selkirk tengerész története csak alap volt Defoe
számára Robinson Crusoe megírásához. És így a Robinson-sziget mégsem Robinsonsziget! Pedro tiszta egyenességében még azt is képtelen lett volna elhinni: akad ember,
aki a valóságot megváltoztatja a mese javára.
Igy mentettük meg Defoe becsületét és Robinson igazságának hitelét azon a
napon, amikor a hajóra érve, Feri kabinjában, parázs vita kerekedett közöttünk. Hát
hogyne: minden életrajz, lexikon úgy emlékezik meg Selkirkről. mint aki hajótörést
szenvedett, és így került a szigetre. Ugyanakkor az emléktábla arról regél, hogy partra
tették, azaz pontosabban: büntetésből száműzték Skóthon fiát, akiből később
tengerésztiszt lett. . .
Ezen az éjszakán különben nem tudtam szabadulni Robinson hatásától. Úgy
hiszem, ti is így lettetek volna. A „szellem-időn" Gabbiával tartottam a fedélzeti őrséget.
Nem akadt volna különb társ akkor számomra Gabbiánál. A szófukar tengerész, a
vizeshordó mellett, csendben és némán szívta pipáját. Én pedig a tatfedélzet mizzenárbocához támaszkodva néztem a csendes éjt. A déli égbolt ezúttal is bársonyos
feketeségével borult a sziget és a tenger fölé. A komor hegyoldal és öböl összefolyt. Az
óceán felől, az öböl bejáratától hullámok zúgása hallatszott. Néhol egy-egy kutya ugatott,
kecske mekegett. Az egyik közeli ültetvényről az érett füge illatát hozta a szellő. A szellő,
amely most a partról elszabadulva bekalandozta az öblöt, és körülsimogatta hajónkat.
Megint csak azt éreztem, hogy mese részese vagyok. Robinson szigetének
partjánál horgonyozni egy Robinsonkorabeli hajón - nem más az, mint mese. Szinte
vártam, hogy felbukkan a partfövény megvilágosodott szélén maga Alexander Selkirk, és
átkiált a hajóra:
- Ahoj, hajó, segítsetek! Ahoj!
Mint ahogy így kiálthatott, integethetett, amikor felbukkant a távolban a kalózok,
a spanyolok és a franciák ellen még a Csendes-tengeren is szimatoló „Duke" hadihajó.
Mit élhetett át az az ember, aki ezen a szigeten négy esztendőnél több időt töltött - a
legteljesebb magányban - nehéz eldönteni. Igen, hány esetben jöhetett le ebbe az öbölbe
is, hogy körülnézzen: nem kötött-e ki a várva várt hajó, a ritka tengeri vándor, amelyik
akár vízért, akár javítások miatt, akár kalandot, zsákmányt szimatolva lehorgonyoz Juan
Fernandez legnagyobb és legszebb öblében?... Hányszor nézett itt körül Alexander
Selkirk, akiből Robinson lett, mint ahogy ma már jónéhány térkép Juan Fernandez - Mas
a Tierrát... Robinson-szigetként hívja és jelöli.
Selkirk is látta a bársonyos éjszakában megbúvó, sűrű erdőtől körülvett öblöt,
látta a déli félteke nekünk oly szokatlan csillagábráit. És hallotta az öböl különös, furcsa,
magányos ember számára feltétlenül ijesztő neszezését. Csobbanásokat, sóhajokat,
nyögéseket, percegő hangokat. Mert Juan Fernandez nemcsak Robinsonról híres, hanem cápákról, rájákról, delfinekről, cetekről is. A sziget különböző öbleiben adnak időnként
találkozót a délkeleti Csendes-óceán legfélelmetesebb tengeri szörnyei. A sziget lakóitól
tudom: egy-egy öblöt leginkább egy-egy faj tart a hatalmában. Olykor száz és száz cápa
kavarog az öbölben, s ha bevetődik egy delfinraj, vagy két-három kék bálna, amelyik
különben sem szeret messze tartózkodni a partoktól, fantasztikus látványban részesülnek
a sziget lakói. A kis kardszárnyú delfin, a csíkos delfin itt mutatja meg, hogy nemcsak
bohóca a tengereknek, de veszedelmes, merész rabló is. Felveszi a harcot a cápákkal akár
a kék bálna vagy a sárgahasú bálna! Az sem ritkaság, hogy a hajófedélzetről lenézve,

több méter kerületű, lapos, torz formájú, lebegve imbolygó, szellemszerű lényeket vesz
észre a tengerész. Óriás ráják ezek, amelyeket nyugodtan hívhatunk a tengerek
farkasainak is.
A delfinek, a cetek sóhajtását, nyögését, a felvágódó cápák csobbanását és a ráják
percegő hangját hallotta ezekben az öblökben Selkirk-Robinson óta minden ember a Juan
Fernandez-szigeteken.
Ott, ahol bizony a fürdés veszélyesebb, mint talán a szigeti magány.
. . . Azon az estén, a tatfedélzet mizzen-árbocához támaszkodva, én is az öböl
rejtelmes hangjait figyeltem.
Gabbia a kormányfedélzet lépcsőjén ült, pipázott. A hordó mellett ugyancsak
pipáztak: három árnyék a tengervíz és a csillagok vibrálásában. Laguna Grande, Silver,
Mikkelsen, A parancsnoki kabinból és a mellette levő, Barrabella kapitány kajütjéből
széles, messzire, partig elhúzódó fénycsík vetődött ki.
A hajó akkor már menetkészen állt. Mindent kijavítottunk és a tervek szerint
másnapra tűzte ki az indulást Daniló bácsi. A fernandezi szikratávíró-állomás már leadta
az üzenetet Santa-Clara és a külvilág számára: Az „Óceán királynője" rövidesen indul
Pitcairn sziget irányába, a megadott útvonalon, tehát elsőnek a Húsvét-szigetet érintve. A
„megadott útvonalnál" egy kis csalafintaság volt. Daniló bácsi és Barrabella, közös
elhatározásból úgy döntöttek, hogy a Húsvét-szigetnél letérünk a pitcairni kurzusról és a
Tubai-szigetek irányába haladunk majd.
- Roatan után Pitcairn következik, ahogy a szerződés előírja - mondta szűkebb
baráti körének Daniló bácsi. -Előbb azonban jöjjön Roatan! Április negyedikére
azért ott leszünk az oaklandi dokkban!
És ekkor úgy éreztük Zollerrel és Horváth Ferivel együtt, hogy parancsnokunk elé
tárjuk kételyeinket, Silverék iránti gyanakvásunkat. Említettem már, van egy jó mondás:
az ördög nem alszik.
- Az ördög nem alszik - mondta Zoller is -, nem lehet tovább hallgatni. Hosszú
hetekig belehullunk a legteljesebb tengeri magányba. És nekem gyanúsak a fickók!
Bevallom, a kabin-eset óta, hogy Silver arcát véltem az ablakon át meglátni, a
gyanú csak nőttön-nőtt bennem is. Egyre inkább éreztem: nem rémlátás volt, hanem
valóság, hogy Silver belesett a haditanács idején. Persze, az más kérdés, hogyan tehette
meg minden feltűnés nélkül. De a tatfedélzet külső kabinsoránál oldaldisz-gerenda
feszült, mint valami párkány, esetleg kötélen is le lehetett ereszkedni, tehát volt mód a
leskelődésre. Az igazsághoz tartozik az, hogy a kormánynál akkor szolgálatot teljesítő
Santjago és Gabbia nem látott senkit a tanácskozás ideje alatt feljönni a
kormányfedélzetre.
- Mindegy - döntött Zoller, amikor mindent mérlegre tettünk -, gyanúnkat
elmondjuk az öregnek.
És most figyeljétek, hogy az ördög valóban nem alszik. Ismétlem, figyeljétek.
Úgy, ahogy a szabályok előírják, kihallgatást kértünk parancsnokunktól.
- Fontos? - kérdezte ő.
- Fontos - mondtuk mi Ferivel, Zollerrel együtt.
- Akkor a délutáni őrségváltás után, ha Barrabella kapitánnyal átvizsgáltam a
hajót Helyes?
- Helyes.
A délutáni őrségváltás után a parancsnoki kabinban ültünk.

Zoller elmondott mindent, legelsősorban is a Festetich-féle „Tolna"-esetet, meg a
sok gyanúra adó apróságot.
- Hűm, hűm - dünnyögött időnként Daniló bácsi. És olykor kinézett a part felé.
Aránylag elég messze, biztonságosan, védetten a part köveitől és a rozoga kikötőpier gerendáitól, horgonyzott az „Óceán királynője".
A kikötő-móló (a pier) végén - mint az a tengerparti településeknél általános gyerekek horgásztak. Ketten egy ócska csónakban evezgettek. A csónak valójában nem is
volt csónak, hanem inkább csónakszerű tákolmány. Vízen úszó, imbolygó láda.
A két gyerek ezzel a vacakkal többször közel került a fregatthoz.
- Elmenjetek innen, corpo di bacco! - hördült rájuk Sottomarina. - A hajó alá
kerültök, és máris végetek van! Felfalnak a cápák!
Az öbölben sok volt a cápa. Ezt nemcsak mi észleltük, de a borbély-révmester is,
aki már kora reggel kitette a móló szélére a táblát: „Cápaveszély!! Vigyázz!!" Mert ebből
is láthatjátok, a robinsóni árkádiában rend van ám.
Daniló bácsi bólogatott:
- Hűm, hűm.
Ez részben az imbolygó ládának szólt, részben felelet volt Zoller előadására.
- Úgy érezzük, kapitány úr - fejezte be előadását Zoller -, kötelességünk volt
mindezt elmondani. Gondoljon csak a „Mary Celeste"-esetre, amikor mai tengeri
rablók eltüntették ezt a hatalmas gőzöst! Én úgy vélem, Laguna Grande és Silver, meg a
hozzájuk tartozó népség a manapság is létező Vig Roger kalóztársaság tagjai!
- Hűm. Hűm!
Daniló bácsi megvakarta fejebúbját.
- Kitűnő tengerészek - mondta. - Különbeket hol lehetne szerezni? Van-e
panasza akármelyiteknek ellenük?
Horváth Feri megrázta a fejét. Neki nincsen. Zollernek sem. Valóban kitűnő
tengerészek. Igazi, vérbeli vitorlások.
- Én azt hiszem - mosolyodott el Daniló bácsi -, ebben az esetben ez a döntő.
Ide, hangsúlyozom, egy ilyen hajóra ... ilyen emberek kellenek.
Zoller csüggedten tekintett parancsnokunkra. Jó előre éreztük: Daniló bácsi, a
hiszékeny, lelkes, mindent kikutató és kiboncoló, de minden csirkefogónak „bedőlő"
Daniló bácsi ezúttal sem tagadhatta meg magát.
- Tudjátok, fiúk - mondta parancsnokunk -, előfordul az ember életében ilyesmi.
Csak nem akarod azt állítani, Zoller, hogy egy régen olvasott könyv régen látott
fényképe jó támpont lehet? Gyerekkorodban olvastad! Most meglett ember vagy. Hogy
kérdezősködnek arról, kincskeresők vagyunk-e? Hát mi van ebben?! Sottomarinát
is izgatja a kincs, mégse kalóz! Hogy Árbocjancsi a barátjuk volt? A tengerészek nem
zsolozmázó szerzetesek!
- Úgy éreztük . . ,
De itt Zoller elhallgatott Daniló bácsi felugrott. Mi is. És máris a kormány
fedélzeten termettünk!
Sottomarina bömbölve szaladt a csónaknál elhelyezett mentőövek felé.
- Corpo di bacco! Megmondtam! Daniló bácsi visszafordult:
- A puskát! Adjátok ide a puskámat!
Ugyanakkor egy ember vetette át magát a kormányfélen. Nagy loccsanás jelezte,
hogy a vízbe ért!

Mert a ládaszerű csónak felborult! Az egyik gyerek valahogy belekapaszkodott a
felborult tákolmány oldalába, a másik azonban eltűnt.
Mindez a hajótól ötven-hatvan méterre történt, s vagy százötven méterre a
mólótól.
Ahány gyerek a mólón állt, az kórusban ordította:
- Cápa! Cápa! Carlo! Benjamino! Vigyázzatok - cápa! És már látszott is egy
uszony a víz színén, amint sebesen,borotvaéles hasítással a felborult csónak felé tartott!
Cápa!
Méghozzá a déli tenger félelmetes óriási cápája, a pesce grandé! Ekkor már a
másik gyerek is felbukkant, rémülten, halálos rettegésben. Úgy csapkodta a vizet, mint
aki ösz-tönszerűen cselekszik. Megmerülve, majd megint felbukkanva közeledett a társa
felé, aki a csónak fenekére igyekezett mászni, és egyre kis társa felé kiabált:
- Benjamino ide, ide! Siess, Benjamino!
Akkor már nemcsak a cápauszonyt láttuk, de magát a cápát is.
Óriási példány volt!
Ugyanakkor gyors tempóban egy férfi úszott a kapálódzó, kétségbeesett gyerek
felé.
A hosszú John Silver, hatalmas tempókkal, a szájában Guzsik apó húsvágó kése!
Silver, akiről éppen az előbb szedtük le a keresztvizet.
- A csónakot!... Emberek, gyorsan a csónakot!... Vízre!
Sottomarina valósággal tépte, szaggatta a feszítő hevedereket, Piede a
korszerűtlen, de korhű emelőt kezelte. Laguna Grande, Gabbia, Guzsik, Mikkelsen máris
emelte a mentőcsónakot.
Majd újabb loccsanás hangzott.
Pedro, bepólyált lábbal, karral - de a vízbe vetette magát!
És eldördült Daniló bácsi fegyvere.
A jó öreg, nyolcat ismétlő Remington hangja sokszorosan verődött vissza az öböl
völgyei, szakadékai, erdői felől.
Silver már elérte a gyereket. Valamit rákiáltott, nyilván azt, hogy ne féljen, tartsa
magát... és kézbe kapta a kést!
Az óriási cápa alig néhány méterre volt már a gyerektől!
Silver akkorát kiáltott, hogy még a lövést is túlharsogta:
- Juppiii!
És hirtelen lebukott a vízbe, mégpedig, hogy a gyerek alatt átküzdje magát, és a
cápa elé kerüljön.
- Juppiii!
- Pedro, vissza! - kiáltott le a fedélzetről Szevér. -Vissza!
Mert akár hiszitek, akár nem, a mi kis négerünk még így is, kötésekkel, bátran,
merészen úszott a felborult ladik felé. Ezek a brazíliai néger fiúcskák legalább olyan jól
mozognak a tengerben, mint a szingaléz fiúk, vagy a csendesóceáni „deszkalovasok". De
hát Pedro ebben az esetben csak újabb gondot jelentett, egy emberrel többet a veszélyes
öbölben, s hozzá még sebesülten, legyengülten.
- Emeljétek ki Pedrot!
Ezt is Szevér mondta, de már a vízen lebegő és gyors evezöcsapásokkal
meginduló mentőcsónak parancsnokának, Sottomarinának. (Azóta is gyakran találgattuk,
hogyan volt lehetséges oly tüneményesen gyorsan, a rekordnál is rekordabb idő alatt

vízre dobni a fregatt giggjét?)
A cápa teste felvágódott, egy pillanatra kiemelkedett az acélosan kék, fehérrel,
szürkével szegett test, a levegőbe csapódott a hatalmas farokuszony. Ha a tigris támad,
összehúzza magát és máris ugrik, ha az oroszlán, előbb jókat ver farkával az oldalára, és
mint a rugó, úgy vágódik előre.
A kék cápa, a tenger tigrise, ha nagyon meg akarja mutatni tudományát, s még
jobban megfélemlíteni ellenfelét - kivágódik és úgy zúdul ellenfelére!
- Juppiii!
Silver kikötői csataordítása vészesen sivított A gyerek aléltan meredt a néhány
méterre levő látványra, A mólóról kórusban hangzott a rémület zsivaja. Az a fiú, aki a
felborult csónak fenekéről nézte az ijesztő jelenetet, egyre a társa nevét kiáltotta:
- Benjamino!. .. Benjamino!...
Silver, mint a vízipólózó a labdát, felemelte a kést.
Gyönyörű, hősi, férfias pillanat volt ez, barátaim!
Tudtuk, éreztük, hogy a következő pillanatban vagy a gyerek, vagy Silver tűnik el
a mélyben. És a nyomát nem hirdeti más, mint egy széles, véres csík.
És amikor a cápa teste kiemelkedett, újból megszólalt Daniló bácsi Remingtona.
Kiengedte az egész tárt, mind a meglevő hét golyót.
Daniló bácsi csontos, napégette arcán elszántság, nyugalom volt. A nagy
zsivajban, kiabálás közepette, az evezők csapódása közben is hallani lehetett a golyók
becsapódását! Zoller később állította, hogy látta a cápa testének össze-rándulását.
A hatalmas test, nagy burványt vetve, visszazuhant a vízbe.
Mindez persze, amit itt leírtam, percek alatt játszódott le, de az is lehet, hogy csak
egy perc alatt. Ma is elevenen él bennem az emlék, az egész ijesztő, bénítóan döbbenetes
jelenet.
Ahogy a visszazuhanó cápa eltűnt, eltűnt a gyerek is, de Silver is!
Sottomarina csónakja a burvány közepére siklott.
És máris láttuk, hogy a csónak egyik oldalán a fiút, a másikon Silvert emelik be.
Életben maradtak! De a cápa eltűnt. Azaz hogy nem is tűnt el: véres csík hirdette,
hogy Daniló bácsi golyói megtették kötelességüket. Alig kanyarodott a gigg a felfordult
ladik felé, hogy felvegye az ott kapaszkodó gyereket, a támadás helye forrni kezdett, akár
a katlan. A vér szagára pillanatok alatt több cápa gyűlt össze, és marcangolni kezdték
megsebesült vagy talán hullára lőtt társukat!
Négy ázott embert hozott vissza a gigg. Pedrot, a két gyereket, akik közül
Benjáminba csak mesterséges légzéssel lehetett életet lehelni. És természetesen Silvert.
Ez a hét-próbás csirkefogó fenelegény volt: nevetve integetett fel hozzánk, és derűsen
kiáltotta:
- Guzsik apó, kampec a késednek! Elvitte a cápa!
.. . Hát így történt, így történt, hogy Silverből pillanatok alatt hős lett. Méghozzá
akkor, amikor azt igyekeztünk bebizonyítani, hogy Silver - és úgy lehet, a többi veszélyes fickó, kalóz, a Vig Rogerek tagja. Hát az ördög valóban nem alszik. Szinte
parancsszóra hozta elő azt a két buta kölyköt, az ócska ladikot és a cápát. Mondom:
Silverből hős lett. A kis sziget lakossága valóságos ünneplésben részesítette.
Felköszöntötték a bátor tengerészt (mert hát valóban az volt, hogy vinné el az ördög!),
meghívták a kápolnába is, hogy legyen jelen a hálaadáson, de meghívták több
kecskesültes ebédre is, ahol saját bevallása szerint egyebet sem tett, mint evett és ivott, de

főleg ivott.
- Soha annyit még nem ittam, mint ma - mondta széles vigyorgással, de szín
józanul, amikor megjött a fiestából. -Egyszerűen nem fért több belém.
Igy lett tehát Silverből hős.
- A gyanút pedig temessétek el - így Daniló bácsi. -Akiben ennyi hősiesség van,
ennyi emberség, az csak derék ember lehet. És Silver nemcsak kitűnő tengerész,
hanem derék ember!
... És most kanyarodjunk vissza a kályhasarokhoz, ahonnan elindultunk, vagyis
utolsó esténkhez, amit a Robinson-sziget cápáktól megszállt öblében töltöttünk.
Gabbia - társam az őrségen - a kormányfedélzet lépcsőjén ült. Silver, Laguna
Grande, Mikkelsen a tűzveszélyhordónál pipázgatott.
A parancsnoki kabin és a commendatore kajütjének ablakocskáján széles
fénypászma vetődött a vízre. Aranyhid volt ez, amely összekötötte a fregattot a parttal.
- Éjfél előtt egy csónak jön - közölte velem Daniló bácsi. - Utasát engedjétek a
hajóra.
Ennél többet nem mondott. Őszintén szólva már el is felejtkeztem az utasításról,
és eszembe se jutott, hogy Daniló bácsi valakit vár.
Akkor, amikor ezt közölte, igen elbámészkodhattam, mert még hozzátette:
- Árbocjancsi helyett kell segítség. Aki idejön, nekünk való ember.
De hát ott a mizzen-árboc tövében inkább Robinsonra gondoltam.
Az utolsó este ezen a szigeten - mondtam magamban, s igyekeztem kedvemre
elszórakozni azzal a felemelő tudattal, hogy legendás, valóban mesébe illő helyen
vagyok.
Alexander Selkirk . .. Defoe . . . Robinson ... Péntek ...
Lám, a mi Péntekünk is - Pedro - megmutatta, hogy helyén a szive! Igazi Péntek.
Nem törődött a sebesüléssel, a lassan gyógyuló roncsolásokkal, ficamokkal, előbb
felment velünk a Kilátó dombra, majd - fekete szívének arany csillogásában - levetette
magát a hajóról, hogy segít a fernandezi hajótörötteken! . ..
Péntek ...
- Ahoj, hajó!
Csak nem Selkirk közeledik amott, a fénypászma szélén lebegő csónakban?
Varázslatnak hittem azt a néhány másodpercet, ami kellett, hogy a jelenre
ébredjek.
Úgy tűnt, hogy Selkirk ül a csónak kormánypadján, és egy sötétbőrű Péntek evez.
A füge édes illata hintette be az egész öblöt.
Gabbia felállt és kiáltott:
- Ahoj, csónak!
A mi morc tengerésztársunk kiáltása felébresztett ábrándozásomból.
- Ahoj!...
Felgyújtottuk az erősfényű fedélzeti lámpát. Gabbia a kormányfélen ledobta a
kötéllétrát.
Silver, Laguna Grande és Mikkelsen érdeklődve előbbre jött a feljáróhelyhez.
A csónak halk ütődéssel a fregatthoz simult.
A kormánynál ülő derűs hangon odaszólt az evezősnek.
- Megérkeztünk. Ambrosio. A holmimat hozd utánam.
A kötéllétra megfeszült. Ahogy a súly alatt kinyúlt a kender, nagyot reccsent a

kötél. Lábak dobbantak a hajó oldalához. Aki felfelé jött, értette a közlekedésnek ezt a
formáját, mert gyorsan, fürgén mozgott.
A lámpa fényében megjelent az új cimbora.
Hogyan is írjam le nektek első találkozásomat a tengerészek körében annyira
ismert, világhírű név viselőjével? A feladat nem könnyű.
A fedélzeti lámpa sárgás világításában megjelent előbb egy ócska, gyűrött
vászonkalap, ezt követte a mosolygó, hófehér, göndör hajjal és szakállal övezett olajbarna
arc, majd megviselt vitorlavászon ruhába öltözött, könnyű lábsarut viselő, elég zömök
test.
A férfi átlendült a hullámvéden, de menten vissza is fordult. Lekiáltott:
- Ambrosio, a csomagokat! Több vászonzsák, amolyan tengerészbagg került a
fedélzetre, egyik a másik után. Azután a chilei Ambrosio elbúcsúzott, és ekkor ott állt
előttünk teljes mivoltában az új jövevény.
Úgy nézett ránk, mint aki régi ismerős. Angolul beszélt, de a Csendes-óceánon
dívó különös szófűzéssel, egy-egy spanyol, francia, polinéziai szó hozzáadásával, mint
ahogy azt így cselekszi mindenki a Húsvét-szigettől az ausztrál partokig.
- Jó estét, boys, nem ismerjük egymást? Jorana - és kezet nyújtott.
Kellemesen, mélyen zengőn, vidáman csengett az idegen hangja.
Égszínkék szeméből, mosolygó barna arcából bizalom, jóindulat áradt.
- Nem - intettünk -, nem ismerünk, pajtás. Ki volnál? Egyenként megnézett
mindnyájunkat, Laguna Grandénál megállt:
- Jah, veled már találkoztam! Jah, azt is megmondom, hol. Tizenhat évvel
ezelőtt Fanning szigetén, amikor a „Palmira" embercsempészbárkát feltartóztatták.
Jah, ha nem csalódom, azon a hajón szolgáltál!
Laguna Grande zordonan felmordult:
- Mi ugyan, pajtás, nem találkoztunk. Tévedsz. Az életben nem jártam
Fanningon, de soha a Csendes szigetein sem. Különösen nem a „Palmirá"-n.
Az idegen megcsóválta fejét, nevetett:
- Hát akkor tévedek. Jah, pedig ... pedig ... Parkin Christiannak jó az
emlékezete. Mert az vónék, jah. Parkin Christian. Vízi vigéc és tengerész. Jah!
A derűs bácsika ezzel újból kezet nyújtott, mondván, hogy „jorana", ami
Polinéziában az üdvözlés szép szava.
De a továbbiakra nem került sor, mert a kormányfedélzeten megjelent Daniló
bácsi, és örömmel lépett az újonnan jött elé.
- Jó estét, Mr. Christian. Jöjjön a kabinomba, hogy beírjam a személyzeti listára.
Felébresztem az első tisztet, hogy jelölje ki a szálláshelyét.
Mr. Christian! Ritka dolog, hogy egy vitorlás kapitány leurazza az új crew
(legénységi) tagot.
Mr. Christian még egyszer ránézett Laguna Grandéra, megcsóválta fejét:
- Jah, pedig én már láttalak téged, pajtás!
És megindult Daniló bácsi után. Szélesen, megroggyanó térdekkel ment, a
gyakorlott szem azonnal láthatta, hogyolyan valaki, aki életében legalább annyi időt
töltött a tengeren, mint a szárazföldön.
Laguna Grande megvetően vállat vont.
- Corre di diós, vén majom!
És vigyorogva rácsapott Silver vállára:

- Ezzel aztán bevásárol a kapitány, ha a hajóra szerződteti!
Gabbia nem mondott többét, csak ennyit:
- Nincsen nála különb tengerész a Csendes-óceánon!
- Vízi vigéc - vigyorgott megvetően Silver. - Harisnyakötőt és éjjeliedényt ad el
a pápuáknak! Hahaha!
Mellbevágta Laguna Grandét:
- Ne tagadd, hogy Fanningon jártál, és embert csempésztél onnan az ausztráliai
ültetvényekre! Ne tagadd. Grande!
Laguna Grande megvetően nézett abba az irányba, amerre Daniló bácsi és új
társunk eltűnt.
- Lesz rá gondom, hogy az én őrségembe kerüljön. Majd megtudja, ki az a
Laguna Grande, akit összetéveszt valakivel! Madre de diós!
A düh szikrája villant meg a sunyi szemekben.
- Majd megtudja!
... És másnap az „Óceán királynője" újból kifutott a nyílt tengerre.
- Irány: északkelet-kelet. Húsvét-szigetek - rendelkezett Daniló bácsi.
Az égiek szerettek minket, kedvező szél fújt, és bár letértünk a passzátról,
egyenletesen haladt a fregatt. Délről, backbordról süvített az elég ritka, pompás szél, és
mi megkezdtük azt az utat, amely meglepő eseményekben végződött.
Zoller, a térképtudós, nem állta meg, hogy el ne mondja észrevételeit az új
irányban kijelölt szigetről.
- Ha Juan Fernandezt hol Mas a Tierrának, hol Robinson-szigetnek jelölik a
különböző térképek, ez még érthető. De a Húsvét-szigetet mennyiféleképpen
nevezik! Az olaszok America Meridionalen Isola della Pasquának nevezik, a chileiek mert hiszen övék a sziget - La Serenának hívják, az amerikaiak a Sunny Pacific térképen
már a sziget régi, bennszülött nevét örökítik meg: Rapa-nui. Az angol Admiralitastérképeken Easter névvel szerepel, míg a német Justus Perthes See-Atlasa Xaihunak írja.
Azt is megmondom, hogy általában miért nevezik Húsvét-szigetnek: holland hajósok
fedezték fel 1722-ben, húsvét napján.
Nem akarom itt most részletezni a viszonylag egyhangú út apró eseményeit.
Elégedjetek meg annyival, hogy elmondjam: a fregatt külsejéhez méltó magányban úszott
- végtelen vízen, többnyire tűző napban, csodás kékségben. Polinézia legkeletibb szigete,
a Húsvét-sziget és Juan Fernandez közötti tengerrészen, de azon túl is, egészen a Tubuaiszige-tekig - a magány tengere terül el. Még a múltban sem szívesen tért le egy kapitány
a megszokott passzátútvonalról, ami jóval feljebb, túl a 10. szélességi fokon halad
keletnek, Polinézia felé. De azért akadt egy-egy vállalkozó kedvű kapitány, aki a távolság
rövidítése érdekében átvágta a Bizonytalanság Pusztáját, ahogy a hajósok az általunk
keresztülmetszett tengerrészt nevezik. Mert rossz híre van a Bizonytalanság Pusztájának:
áramok és ellenáramok váltják itt egymást, de még ennél is komiszabb a hirtelen, hetekre
beálló szélcsend, vagy a váratlanul feltámadó viharok pusztító vadsága. Nincs a Földön
még egy része a tengernek, amely annyira elhagyatott lenne, mint a Bizonytalanság
Pusztája! A legnagyobb ritkaság, ha egy gőzös, vagy kiváltképp vitorlás hajó orra szánt
bele a széles, méltóságteljesen gördülő hullámokba. Az „Óceán királynője" ilyen
kivételes hajó volt.
Volt részünk szélcsöndben, szerencsére nem hosszú ideig. És átéltünk egy kiadós
vihart is, amely eléggé megtépázta vitorláinkat és a kötélzetet is. Sőt, a hírhedt és

veszélyes
gördülő hullámok ennél a viharnál, amely éjjel zúdult ránk, betörték a
parancsnoki oldal kabinfalát. Elismerem, ennek nem lett volna szabad megtörténnie. De
valahogy megbicsakolta magát a hajó, s csak azt vettük észre, hogy visszaesett kezdeti
betegségébe: nem tudott kiszabadulni a hullámvölgyekből, mint akkor, amikor a
próbautat tettük. Azóta azt hittük, legyőztük ezt a rossz szokását. Sajnos, tévedtünk.
Pontosan a 32° szélesség és 110° nyugati hosszúság vonalán támadt ránk az orkán, és itt
történt meg az a baj, amiről később még szó kerül.
De hát, úgy vélem, előbb az érdekel titeket, mint vált be Parkin Christian, meg az,
hogy miért is híres személyiség ő a Csendes-óceánon, meg hogy mit jelent az a
mesterség: „vízi vigéc"?
Hogy a közepén kezdjem, már itt be kell vallanom, hogy Parkin Christian
megszerzése - ezúttal kivételesen - Daniló bácsi szerencsés fogásához tartozott. Valójában
nem is Daniló bácsi fogta meg Parkin Christiant, hanem Parkin Christian csípte el
kapitányunkat. A dolog úgy történt, hogy parancsnokunk kihajózott a szikratávíróállomásra, hogy ott feladja Santa-Clarának a jelentést: a hajó indul, és a legközelebbi
értesítést már csak Pitcairn szigetéről várják Portó Alegrében.
A rádióállomás tiszti szobájában ott ült egy idősebb férfi, aki felneszelt Pitcairn
nevére.
- Ön, kapitány úr - fordult Daniló bácsihoz -, Pitcairnre készül?
Daniló bácsi megmondta, hogy „nagyjából" oda. Előbb ugyanis lesz még más út
is, de Pitcairnt érinti majd.
Az idős, eléggé gyűrött vászonruhába öltözött férfi erre valósággal felkiáltott:
- Jah, az én emberem ön, kapitány úr! Pitcairnre készülök, itt rostokolok már
hónapok óta, hogy hajót találjak a Paumotuk felé, akár Tahitira, hogy onnan eljussak
szülő
hazámba, Pitcairnre. Kész vagyok önnek felajánlani akár szolgálatomat, akár az
erszényemet... de vigyen el hajóján szigetemre! Parkin Christian a nevem, kapitány úr.
Jah!
Daniló bácsi kicsit pislogott, de híres éles, a tenger történelmének minden adatát
elraktározó agyában kinyílt a megfelelő retesz. Egyszerre érdeklődve fordult az idegen
felé:
- Parkin Christian? Csak nem Flecher Christian leszármazottja?
Az idős férfi meglepődve bólintott:
- Ön tudja, ki volt Flecher Christian?
- Mint látja, tudom. Tehát ön a leszármazottja?
- Yes, sir. Great-great-grandson . .. ükunoka, az vagyok, ha megengedi.
Foglalkozásra vízi vigéc, de tengerész is, mint azt talán Senhor Villa is tanúsítja itten.
Senhor Villa, a távírász hevesen bólogatott:
- Hogyne, Don Parkin, kitűnő tengerész. Bizonyítom, uram.
Daniló bácsi nem tétovázott. Feltette a kérdést Parkin Christiannak:
- Ön, Mr. Christian, nyilván jól ismeri a Pitcairntól keletre levő szigeteket?
Az idős, jóságos tekintetű férfi elmosolyodott:
- Ismerem.
- Az áramlásokat, a széljárást?
- Ismerem.

- A kikötésre alkalmas lagunákat, védett helyeket? Atollok bejáróit?
- Több száz laguna, több ezer atollbejáró van. Nem állítom, hogy mindet
ismerem. De sokat - igen.
- Vállalkozna ön arra, hogy az általam megjelölt tengerrészen, nagyjából a
Tubuai-szigetek térségében ellátja a pilot szerepét, de addig is rendelkezésemre áll
mint kormányossegéd? Ennek fejében önt, és amennyiben áruja is van, azt is elviszem
Pitcairn szigetére.
- Jah. kapitány - csapott Daniló bácsi tenyerébe Parkin Christian -, ajánlatát
elfogadom! Mikor kell hajóra szállnom?
- Legkésőbb ma este. Holnap reggel indulunk.
- Estére a hajón vagyok, kapitány úr. Holmimat a sziget belsejéből kell lehozni,
de időre a hajón leszek!
És amikor a távolban nagy kék folt volt már Robinson szigete és egy másik folt
délnek Mas a Fuerra, Santjago helyén Parkin Christian állt a kormány mellett.
Parkin Christian!
Az élet, a való élet csodálatos mesékre képes. Eddig se tagadtam, minek is
tagadnám, bőven telegyömöszöltem fejemet süvölvény koromban a tengerről szóló
történetekkel. Persze, Robinson volt a Fő-Fő-Könyv, de akadt jóegynéhány kitűnő AlKönyv is, ami azután engem is, mint Magyar Lászlótól kezdve jóegynéhány magyart,
elcsábított, elszólított Fiúméba, a tengerész élethez. Ilyen könyv volt a „Lázadó
hajósnép", amelyet a múlt század végén olyan valaki írt, aki festőnek is, forradalmárnak
is, tengerésznek is egyformán kitűnő volt. Győrök Leónak hívták, akinek „Kurul" nevű,
önkezével készített kutterjét, a parton pusztuló hajóroncsot, mint kezdő nautikus, áhítattal
szemléltem Buccari kikötőjének elhagyott zugában. Győrök Leótól tudtam meg, kik
voltak a „lázadó hajósok" és hogy mit jelent ez a név, „Bounty". A híres tengerészlázadás
története megfogta a derék, korán meghalt Győrök Leó lelkét, de megfogta
gyerekkoromban jó néhány társam fantáziáját is. Velem is ez történt.
Ámde legmerészebb álmaimban se képzeltem, hogy eljön az idő, amikor a
tengerészet történelmében „Mutiny on the Bounty" címmel szereplő eset főhősének
dédunokáját megismerem! Sőt, vele hajózok majd egy olyan hajón, amelyik nagyjából
azonos a „Bounty" fregattal! Hogy a lázadó hajósnép fővezérének, Flecher Christian
árbocmesternek leszármazottja társam lesz valaha is, ezt mégse hittem volna, fiúk.
Esküszöm a cápafogakra, hogy nem!
Ezért mondom, hogy az élet csodálatos mesékre képes ... ha egy kicsit elejébe
megyünk a meséknek.
Parkin Christian vízi vigéc volt, ami összefoglalva azt jelenti: tengerész és
kereskedő.
- Kerek negyven éve járom a Csendest - mesélte barátkozásunk első órájában. Pitcairntől Manihikig, Manihik-től Fanningig, Fanningtól Malaitáig, Malaitától Suváig,
Cookig, Tahitiig! Jó kis távolság, igaz-e"? Jah! Három hajó ment alattam tönkre, három
jó kutter, pompás tákolmányok. Pitcairnen készültek, John Adams leszármazottja a
mesterük. Mert ebben vagyunk mi ott nagyok, a bálna-csónak és a szigetközi kutterek
építésében! Jah. Mondom, három ment tönkre, most már nincs egy se. Megöregedtem.
Inkább fogom a batyumat, s hol erre, hol arra a hajóra kéredzkedem fel. Igy lassúbb, de
biztosabb az út. Nem kerül esetleg egy hajóba is! Jah.
Parkin Christian szelíd, mosolygós arcát vidám ráncok tarkították. Soha ilyen

bölcs, kiegyensúlyozott tengerjárót nem láttam még. Az ő különös, főleg angolul, de a
Csendestenger keveréknyelvével feldíszített (ez a „beche-de-mer" nyelv) mondatai és a
jellemző „jah" kiáltással tarkított előadása egy új világot kezdett előttünk feltárni. Egy új
világot, amely ott terült valahol el az opálszínű, valóban a végtelenbe vesző domborúság,
a horizont mögött.
Pálmák, atollok, korallpadok, lagunák, barna emberek.
Polinézia, Mikronézia, Melanézia. A Csendes-óceán szigetvilága. Parkin Christian
valami nagy biztonságot adott mindnyájunknak. Talán ezért is tért le még nyugatabbra
Daniló bácsi, az eredetileg megadott északnyugat-nyugat helyett? Nyilván így történt.
Zoller vette ezt észre elsőnek, a kurzusmegadások után, már az első napon.
- No, úgy érzem, nem látunk semmit a Húsvét-szigetből - mondta egy kicsit
csüggedten. - Nem látjuk meg a Cookék-tól felfedezett szobrokat, sem a feliratos
köveket! Különben még egy nevét fedeztem fel a Húsvét-szigetnek: Olau. Ezzel a
Húsvét-sziget neveinek száma hatra emelkedett!
Valóban így volt, letértünk az eredetileg tervezett irányból. Helyes volt Daniló
bácsinak ez a manőver-korrekciója? Most utólag bírálva és a történtek tudatában, azt
mondom, hogy nem volt helyes. Egy vitorlás hajó, ha már olyan teljesítményre
vállalkozik, mint ebben az esetben az „Óceán királynője", legalább tartsa be a
természetadta állomásokat. Azzal, hogy letértünk a kijelölt útvonalról, amely különben
sem volt valami biztonságos útvonal, s ezzel a hajó eltűnt - a vártnál hosszabb időre - a
világ szeme elől, súlyos hibát követtünk el!
Nem szereztünk tudomást egy, világgá kürtölt, igen fontos rádióhírről, ami a
szenzáció erejével hatott volna mindnyájunk számára. Ez volt az első veszteség, amely
ért bennünket. A másik pedig, hogy a vihar akkor érte el a hajót, amikor egy vonalba
kerültünk a Húsvét-szigettel, és így nyilvánvaló, hogy módunkban lett volna a sziget több
védett öble között választani. Ebben az esetben sok mindent kikerülünk, közöttük féltett
kincsünk, Grossmann ládájának elvesztését is.
Úgy érzem, ildomtalan lenne, ha a rádióhírt itt máris elmondanám. Eddig is
ragaszkodtam a történés sorrendjéhez, ezután is így cselekszem. De a nagy értékű
okmányokat tartalmazó láda eltűnésére rövidesen sort kerítek, előbb azonban folytatom
még Parkin Christianre vonatkozó ismertetésem, mivel mindent kell hogy tudjatok róla,
annál is inkább, mert - mint később kiderült - a Tengerészek Jó Csillaga hozta őt el
hozzánk. De a fenti kitérésre mégis szűkség volt, hogy már innen kezdve annak a
tudatában olvassátok e naplót, hogy bizony-bizony fene nagy hibát követett el Daniló
bácsi, amikor letértünk a Húsvét-sziget vonaláról.
Járt utat a járatlanért ne hagyj el- - ez a mondás érvényes a hajózásban is. És mi
elhagytuk azt az utat!
No de nézzük csak öreg barátunkat. Parkin Christiant.
Vízi vigéc volt, kereskedő, de pompás tengerész is egyben. Zsákjaiban,
bugyraiban, mindenféle tasakjaiban fontos és nélkülözhetetlen holmit cipelt szét a
Csendes-tenger világában. Üveggyöngyök, tükrök, batikolt kelmék pipák,
dohánycsomagok, százféle színben selyemszalagok, gyufa, kölnivíz, kicsi és nagy
lábasok, kések, kanalak, de még teaszűrő és befőttesüveg is gazdát talált Parkin Christian
jóvoltából a szigeteken. Hogy minek ott teaszűrő meg kölnivíz, meg annyiféle limlom,
kacat, azt én nem tudom, de kellett, mért különben miért árusította volna Parkin
Christian. Hozzá még az élete kockáztatásával.

- A vízi vigéc sohase tudja, mikor kerül át a nadrágjából egy pápuafazékba mondta nevetve a derék ember. -Velem is megtörtént egyszer, méghozzá Malaitán, hogy
majdnem ráfizettem az üzletre. Kitett a sóner ládástól, zsákostól, bugyrostól a
Fejvadászok-öblében, csak az volt a baj, hogy nem érdeklődtük meg előzőleg, milyen is a
bennszülöttek hangulata Malaitán. Nem tudtuk, hogy az „Euphrosine" angol hadihajó
bombázta a szigetet, a hittérítővel történt baj miatt. Malaita pápuái megesküdtek, hogy
minden fehért tűzre tesznek, aki a szigetre kivetődik ! És ez a fehér akkor én lettem
volna, jah! De hát mégse ettek meg, mint látjátok, aminek végtelenül örülök. Jah. De a
ládák, zsákok, a bugyrok minden vagyonkámmal ott maradtak, én meg egy
megkaparintott kenuval és két Schneider-puska védelmében elmenekültem! Jah, ilyesmi
előfordult velem nemegyszer!
Parkin Christian remek társnak bizonyult. Legelsősorban is két cimborával
barátkozott össze: Sottomarinával és Pedroval. A barátkozásnak akadt egy
összekötőhídja, a sakk. Parkin Christian cókmókjában megbújt egy sakk-készlet is.
- Espiritu Santo szigetén, ahol még most is a legősibb körülmények között élnek a
természeti népek - mesélte Christian -, a sakknak van a legnagyobb értéke! Nagapate
nagyfőnök leszármazottai és alattvalói a fétisnek tartott figurákat többre becsülik még a
csengettyűnél is, holott más szigeteken a csengettyű a legkelendőbb valami! Egyszer a
sakk is megmentette az életemet, jah!
A sakk az „óceán királynőjén" is csodát tett. A legelső szélcsönd, amely arra
kényszeritett minket, hogy tükörsima vízen három napon át mozdulatlanul kepesszünk,
azért volt elviselhető, mert működésbe lépett a sakk. Sottomarina álma is valóra vált.
Régen tervezte, hogy megtanul sakkozni. Most itt volt az alkalom. Parkin Christian
vállalta a tanítói szerepet, és ide valóban az ő jóságára, emberszeretetére volt szükség,
hogy nagyobb gyalázat nélkül bonyolódjék le egy-egy játszma a déli Csendes-tenger
kellős közepén, izzó melegben, égi és vízi kékségben, arra várva, hogy tovahaladjunk a
vélt nagy felfedezés felé, amerre Roatant, a kalózok szigetét és városát sejtjük.
Mondom, Parkin Christian jóságára volt itt szükség. Sottomarina rajongott a
sakkért, de egy valamit nem volt hajlandó elismerni: a szabályokat.
- Ha a pókerkártyánál lehet csalni, lehet a sakknál is -vallotta, és sehogyan se
akarta elismerni, hogy a ló csak oldalt léphet, a paraszt nem üthet előre, a futó pedig csak
a saját színén haladhat. - Corpo di bacco! Játékban ott csalok, ahol tudok!
Igy azután Christian és óriás hajómesterünk játéka valóságos eseménynek
számított. „Telt ház" volt ilyenkor a fedélzeten, még Daniló bácsi és Barrabella is előjött
kabinjábol, amikor meghirdetődött á Christian-Sottomarina játszma. Kiderült, hogy
Szevér is, Zoller is pompás sakkozó, sőt -Pedro is! A mi kis Péntekünk, aki a dél-amerikai
spanyol újságokból csak a nagy betűkkel boldogult,.valóságos sakkzseninek bizonyult.
Egy-két napi tanulás után már mattolta Szevért, remire állította a vízi vigécet!
- Kész csoda ez a gyerek! - hüledeztünk, és Daniló bácsi megjegyezte: - Ebből a
kis krampuszból még sakkvilágbajnok lesz!
Igy kovácsolódott össze Christian. Sottomarinával, Pedroval és általában a fregatt
személyzetével. Persze, mondanom se kell, Silverék csoportját nem túlzottan érdekelte a
fedélzeti sakkbajnokság. Ők inkább szerencsejátékkal töltötték a szabad időt és a tétlen
várakozás napjait. És a jóságos arcú Christian nemegyszer nézett elmerülten Laguna
Grandéra, mondván:
- Én ezt az embert ismerem. Bármit is mond, ott láttam először Fanning

szigetén!
Sejthetitek, Zeller és valójában mindnyájan a régi „jadranisták" közül. Parkin
Christiant főleg a híres „mutiny", a „Bounty" fregatton történt lázadás miatt faggattuk.
Első kézből kaptuk, a lázadóvezér közvetlen leszármazottja elbeszéléséből a regénybe
illő történetet.
- Jah, ha akarjátok, elmondom úgy,
ahogy a valóságban is megtörtént mondta egy este Parkin Christian, amikor a szélcsönd már kezdett ijesztő lenni, és úgy
lebegtünk a Csendes-óceán Húsvét-küszöb nevű 1019 méteres mélysége felett, mint egy
tehetetlen léggömb a magasban. - Jah,
sok mindent hozzátoldottak dédapámék
történetéhez, de mi tudjuk az igaz valót. Jah, figyeljetek.
„MUTINY ON THE BOUNTY"

Ha majd meglátjátok Pitcairnt, az én szülőföldemet, elismeritek, hogy okos
emberek- voltak azok a tengerészek, akik szörnyű helyzetükben ott kerestek menedéket.
Most Pitcairnen két falut és két kisebb lakótelepet találtok. Van iskolánk, templomunk,
rendes kikötőhelyünk is. Akkor, a „mutiny" idején nem volt semmi. Pitcairn lakatlan
sziget volt. Jah, így igaz, boys. De hát inkább kezdem az elején.
1789, jegyezzétek meg ezt az évszámot. Ennek az évnek februárjában történt,
hogy a „Bounty" fregatt, őfelsége hadihajója azt a parancsot kapta, hogy Tahitiból térjen
vissza, a Horn megkerülésével, Nyugat-Indiába, ahol újból megkezdték
garázdálkodásukat a spanyol kalózok. A hajó parancsnoka William Bligh kapitányhadnagy volt, az a Bligh, akinek igen rossz híre volt az angol tengerészetben. Abban az
időben már a nagy James Cook és commodore Wallis bebizonyították, hogy lehet a
legénységgel emberségesen bánni. A híres hétágú macska, a korbács és a vízben áztatott
kötélvég Cook hajóin már ismeretlen volt, de az árbocra való felhúzás, az árbochoz
szögezés is. Nem úgy a „Bounty"-n! Ott minden maradt a régiben, úgy, ahogy azt még
Drake elrendelte. Jah, Bligh kapitány-hadnagy nem akart Cooktól tanulni, holott Cook
tanítványa volt.
Cimborák, egy azonban igaz; jó tengerész volt Bligh, azt meg kell adni.
Dédapámék feljegyzése is ezt bizonyítja, én őrzöm a naplót, és nem adnám oda semmi
kincsért! De hát az is igaz, hogy Bligh „hard seaman", kemény tengerész volt, „hash
master", mestere a kegyetlenségnek, mint dédapámék bizonyítják. Az általa észlelt
legkisebb hibát is vad kegyetlenséggel torolta meg. Annak is nyoma van, hogy tisztjei
többször kérték: enyhítsen a szigorúságon, a szükségtelen vasfegyelmen. Mindez nem
használt. Bligh komoran rázta fejét: by, minden úgy marad, ahogy eddig volt! Megverette
McCoyt is, a második kormányos-mestert!
Tudjátok, a tengerészek szókincsében ez a valami, hogy „by, by", sok mindent
jelent. A tisztek is rázták a fejüket: by, by, ebből baj lesz! . . . így tett a dédapám is, meg
John Adams is. Dédapám abban az időben tisztnek számított, „masters mate",
árbocmester volt. John Adams pedig kormányosmester. Jah, ők is elmondták a by-byt
nemegyszer!
A hajó tehát kifutott Tahitiból, hogy az Indiákra érjen. De nem ért oda.
Nem sokkal Tahiti után, úgy gondolom Fakarawe táján, kitört a lázadás!
Különböző mesék különböző módon mondják el a tragikus nap történetét. Hogy
Bligh megkorbácsoltatta Stewart matrózt, aki belehalt sérüléseibe. Hogy megtagadta
valami mulasztás miatt a napi rumadag kiadását. Jah, sok mindent mondanak. A

valóságban az történt, hogy akkor már mindenből elege volt az embereknek! A közvetlen
és látható ok valóban Stewart megkorbácsolásának - elrendelése volt! Elrendelése és nem
keresztülvitele! Stewart nem halt meg, ebből egy szó sem igaz. Stewartot szerették,
vidám, derék fickó, akiért többen kiálltak. Dédapám is, a kormányosmester is, de még
Bligh első embere is.
- By, by - mondta a kapitány-hadnagy -, a korbácsolást végre kell hajtani! ...
És elrendelte, hogy az ítélet végignézésére sorakozzon fel a legénység! Mindez
április 12-én történt.
Ekkor lépett közbe az én dédapám, Flecher Christian, akiről annyi tücsköt-békát
összehordtak. A „lázadás vezére", írták róla még a tankönyvek is. Holott a lázadás vezére
maga volt az egész legénység, akik éppen eleget szenvedtek Bligh kegyetlensége miatt.
Hiszen akkor már a „Bounty" csendes-óceáni útján, a legénységből heten korbácsolástól
pusztultak el! Betelt a pohár, ez az igazság. A dédapám nem tett mást, mint annyit, hogy
levett sapkájával, tiszteletteljesen Bligh elé állt, és ennyit mondott:
- Sir, kérve kérjük Stewart büntetésének elengedését... Ennyit mondott. És Bligh
ezért arcul vágta dédapámat!
Ott a fedélzeten, tengerésztársai előtt, abban az időben a legjobb árbocmesterek
egyikét, aki tisztnek számított az akkori ranglistán. Arcul vágta és ordította:
- Kutya, vasra veretlek!
Jah, a vasraverésből nem lett semmi.
Valaki elordította magát: - Nem hagyjuk az árbocmestert!
Jah, nem hagyták. A vas Blighra és néhány emberére került! Két tiszt, aki kardot
rántott, a fedélzetbe harapott! És hogy mennyire nem a bosszú vezette dédapámékat, arra
a legjobb bizonyíték az, hogy Bligh parancsnokot, aki kegyetlenségével annyi bűnt
követett el, szabadon engedték.
Mi tudjuk Pitcairnen, ezt a szabadonengedést is felhánytorgatták dédapámék ellen
nemegyszer. Holott Bligh ettől lett nagy ember és admirális is. Nem holmi sajkába tették
a
kegyetlen parancsnokot, mint az utókor gyakran hirdette, hogy így lelje hozzá hű
társaival gyors pusztulását az óceánon! Szó se igaz ebből. A hajó legjobb csónakját, a
bálna-vadász-kuttert kapta meg, bőven ellátva élelemmel, a hozzátartozó, veletartó
emberek és a maga számára. Különben hogyan tettek volna meg 4160 tengeri mérföldes
utat, egészen Timor szigetéig? Világra szóló teljesítmény volt ez így is, a Bligh kiváló
tengerészképességeit bizonyította. De lőfegyvert nem kaptak. És ezért is nem mertek
kikötni a közbeeső szigeteken, ahol bizony abban az időben még veszélyes volt „pukapuka" nélkül partra szállni.
A „Bounty" pedig visszafordult Tahitira. A lázadók tudták: szörnyű halál vár
rájuk, ha őfelsége hadihajói elfogják őket. Márpedig az nem volt kétséges, hogy erre
könnyen sor kerülhet. Ezért elhatározták, hogy - eltűnnek a világ szeme elől!
Keresnek egy olyan ismeretlen szigetet, ahol letelepedhetnek, és új életet
kezdhetnek.
Ezért is mentek vissza Tahitira. Akkor itt még nem volt semmiféle fehér település,
erőd vagy állomáshely. Tahiti népe szívesen emlékezett vissza a derék és jóságos Cook
kapitányra, aki tizennyolc évvel ezelőtt járt itt, és Tuapiá-val, a legfőbb főnökkel jó
barátságba került. A „Bounty" visszatért tehát Tahitira. Megrakodtak vetőmagokkal,
disznókkal, szárnyasokkal, sőt meg is házasodtak. Bennszülött nőket vettek feleségül -

azért is vagyunk mi, pitcairni származékok, sötétbőrűek, valójában félvér eredetűek.
Dédanyáink Tahiti természeti népeiből kerültek ki! Tizenkét bennszülött nő követte
őseinket Pitcairnre.
Igy egészen más rakománnyal, mint az őfelsége hajóinál szokásban volt, indult el
új hazát keresni a lázadók hajója, a „Bounty".
Teljes huszonegy éven keresztül nem tudott a nagyvilág semmit a „Bounty"
lázadóiról. 1808 februárjában egy amerikai korvett, a „Topáz" kötött ki elsőnek Pitcairn
szigeten. Kis települést találtak ott. Fehér bőrű férfiakat, világosbarna bőrű nőket, s igen
szép, jókötésű félvér gyerekeket. John Adams volt akkor a bíró, a volt kormányosmester.
A „Topáz" legénysége hamar rájött, hogy Pitcairnen az eltűnt, elveszettnek hitt „Bounty"
emberei élnek.
Igy terjedt el a hír a világban, hogy a lázadók nem a Csendes-óceán
hullámsírjában pihennek.
Ha majd eljöttök, meglepődtök, mennyien élnek ma is ott Flecher Christian, John
Adams, William McCoy, John Stewart és a többi tengerész leszármazottaiból.
Hiszen nekem van csak nyolc unokám, cimborák! Jah, egyik derekabb legényke,
lányka, mint a másik. Jófajta vér a „Bounty" lázadók vére, higgyétek el!

KILENCEDIK FEJEZET
Mennyire „csendes" a Csendes-óceán? - Szürke folt az égen - A zöld fény - Eltűnt Duncan ládája! - A dermesztő
kérdés - Lemondani Roatan-ról? - A meglepetések birodalma - Sottomarina kioktatja Pedrot - Magányos csónak a távolban Daniló bácsi érvelése - William Hunter bemutatkozik - Vakaródzni egészséges - Ég a hajó! - Elrendelik a hajó átkutatását Két revolver - Mit hallott Parkin Christian? - Palackba zárjuk az üzenetet

Ha eljuttok majd a Csendes-óceánra, jó, ha valamivel előre tisztában vagytok. És
ez nem más, mint az, hogy néha a nevek könnyen megtévesztik az embert. Hogy a
tengerészet nagymestere, Magellán annak idején - kiérve a róla elnevezett átjáróból,
egészen drámájának színhelyéig, a Mactan-szigetig - az általa elnevezett Csendes-óceánt
valóban „csendesnek" találta, az szerencséje volt neki és hajóinak, de nem annyira az
utódoknak. Maga a tény, hogy a Földünk legnagyobb világtengerét „csendes" jelzővel
illetjük, elég sok kalamajkát okozott már meggondolatlan kapitányok számára. Ez a 180,1
millió négyzetkilométernyi óriási víztömeg valóban „csendesebb", mint a többi
világtenger. Passzátjai, antipasszátjai, szélcsendes és széltőljárt zónái „nagyjából"
kiegyensúlyozottabbak, mint a többi világtenger hasonló zónái. De ez az „inkább" és
„nagyjából" ne tévesszen meg senkit! A hírhedt tájfun és a „malaitai-hurrikán" a Csendesóceán édes gyermeke, ott születik, ott rombol, ott mutatja meg nagyságát, és ott is hull
össze, elenyészik.
- Ah, badar beszéd! - kiáltott fel egyszer előttem, fiatal tengerjáró előtt, egy híres
hajóskapitány. - Aki azt állítja, hogy a Pacifico veszedelmes víz, az nem ismeri az
óceánokat! Jártam arra többször, levél se rezdült!
És erről a kapitányról, alig egy évvel találkozásunk után, hallottam, hogy
hajójával együtt nyomtalanul eltűnt Palau partjainak közelében! (1921 augusztusában a
3512 tonnás „San Juan"-nal!)
Nos, én nem hiszek a Csendesnek, hiába Magellán a keresztapja. Elismerem,
gyönyörű tenger. Pesten úgy mondanák: ilyen tenger nincs is. Kékebb a kéknél, és

átlátszóbb az üvegnél is. Lenyűgöző letekinteni az árbocterebről ebbe a kékségbe: lelátni
legalább 20-25 méter mélyre, ahol is lomhán lapátolják körül a hajót az óriási cápák, a
villámgyors barracudák, csillogó kalauzhalak, a lomha, de mindig kíváncsi bálnák, a
szellemként lebegő ráják, a szivárvány minden színében pompázó medúzák, s ahonnan
üstökösként vágódnak ki kékes-pirosán a repülő halak!
A tengerek vándorai századokon át megtanulták, hogy ahol hajó van, ott élelem is
akad. A szakács, a smutje, hová dobná a moslékot, ha nem a tengerbe? Az pedig
mesebeszéd, hogy távol a partoktól - kihalt az óceán! Hogy ki volt az a szobatudós vagy
áprilisi tréfára hajlamos kapitány, nehéz lenne kinyomozni, de valahogyan elterjedt az a
„civil" hiedelem, hogy künn az „ezer-mérföldesen" kihalt a tenger, nincsen arra
semmiféle élőlény! Erre csak egyet mondhatok nektek, fiúk: a nagy halak, vagy a tenger
gerinces emlősei, ott tartózkodnak, ahol a kis halak; a kis halak ott lelhetők, amerre az
áramlatok a szemmel alig látható rákokat és planktonokat sodorják. Néha a partok felé
sodorják, mint például a Robinson-sziget öbleiben, néha a passzátokkal a legnyíltabb
térségekre, vagy bele a szélcsöndesnek nevezett övezetekbe, ahol elég gyakran akad szél
is. De badar beszéd elméleteket felállítani... aki így cselekszik, az nem járt az óceánokon!
Az nem látta, hogy a Húsvét-küszöb ezerméteres mélysége felett, közel a víz
felszínéhez, micsoda kavargás is volt az „Óceán királynője" körül! Azokon a dögletes
szélcsendes napokon elmerenghettünk a tükörsima víz üvegszerűségén. És ha legalább
fürödni lehetett volna. De nem lehetett. Daniló bácsi kilőtt három cápát, és a következő
tíz percben ott volt már újból három!
A nap perzselt, égetett, s a látóhatár, a horizont, opálszínű fényben remegett. A
kabinokban nappal alig lehetett tartózkodni. Éjjel más volt a helyzet: szellő támadt, szinte
hűvös szellő.
- Parti szél - állapította meg Horváth Feri.
És ezen jót nevettünk. Parti szél! A legközelebbi part, a Húsvét-sziget is lehetett
akkor ezer kilométerre!
De az éjidő szellője tovalendítette a fregattot a kék víznek ebben a csodájában, és
a negyedik napon megjött valami szélféleség is, úgyhogy egy este Szevér, az ügyeletes
tiszt a nyolc órás őrségnél megállapította, hogy hajónk pozíciója: déli szélesség 32. fok,
nyugati hosszúság 112. fok. A Húsvét-sziget akkor pontosan északnak volt tőlünk, 400
tengeri mérföldre.
Igy mi valóban, elveszve a világ elől, az óceán vízsivatagában hajóztunk.
- Egy dollárt adtam volna, ha megláthatom a Húsvétsziget kőbálványait nézett bele az éjszakába szomorú képpel Zolier. - Daniló bácsi azt mondja,
így
hamarább elérjük a kérdéses helyet. Hát kíváncsi vagyok ...
És amikor Szevér pontban éjfélkor átadta szolgálatát Ferinek, valamire
figyelmeztette:
- Nyugatnak, pontosan nyugatnak erős, szürke folt látszott naplemente után.
Úgy vettem észre, a folt növekszik. Figyeld csak!
- A szél iránya?
- Szél iránya, mint erezheted, kelet-kelet-dél.
- És a folt növekedett?
- Amíg láttam, növekedett. Tehát ügyelj. Franci. Feri bólintott:
- Nyugodt lehetsz, Szevér, Jóéjt.
- Jóéjt.

Szevér, Zoller és Parkin Christian léptei alatt recsegett a kormányfedélzet nappali
hőséget lassan kiengedő deszkája. A kormányhoz Gabbia és jómagam álltunk. Előttünk a
tájoló lámpása világította meg az iránytű szélrózsáját. Rőt fényt vetett Gabbia.
sebforradásos, komor arcára, a felettünk alig-alig feszülő főárboc marsvitorlájára.
Horváth Feri megnyálazta a fületövét fordult egy kevéssé, bólintott.
- Igen, a szél iránya kelet-kelet-dél. Az éjféli őrséget tehát átvettük.
Kihalt, csendes volt a fedélzet. Mindössze Piede kocogott fel hozzánk, s a fokszli
előtti dohányoshordónál láttunk néhány árnyékot. Az őrség emberei kuporogtak ott.
A szél valóban olyan volt, mint éjidőben a mi Adriánk parti szele: könnyű,
csendben duruzsoló. A hajóorrtól felhallatszott a tengerészfülnek legkedvesebb muzsika,
a feltúrt víz kotyogása, a hajóoldalhoz csapódó hullámok döngicsélése.
A kék tenger most arany tengerré változott. A felszínen lebegő kovamoszatok és
más egysejtűek fluoreszkáltak, világítottak. Miriádnyi tömegük aranyözönben csillogtatta
még a hajófalhoz vágódó hullámok taraját is.
Feri a kormányhoz lépett.
- Közületek sóhajtott valamelyik? Mi ugyan nem.
- Mi azt hittük, hogy te vagy Piede sóhajt - mondtuk.
- Furcsa, pontosan ebből az irányból hallottam a sóhajtást.
- Én meg felőletek, a kormányszélről - mosolyogtam. Gabbia felbökött az égre:
- Eltűntek.
Mármint a csillagok. Az előbb még ott világitott az Alpha Crucis, a Dél-keresztje,
alatta a Centaur és a Hajókompassz. Igen, eltűntek. Feri halkan füttyentett.
- No, akkor, Piede, elő az őrséget! Mindent feltekerni, csak a viharvitorlák
maradnak. Gyerünk!
Ekkor már, mintha parancsszóra történt volna, a hajó futása is lelassult. A
félhátszél elcsendesedett, majd leállt
- Hallod? - bökte meg a vállam Gabbia. - Hallod?!
A távolból különös, dobpergésre emlékeztető moraj, s az előbb hallott sóhaj.
Nagy, nagy sóhaj! És utóhangként nyögés, nyöszörgés.
A hajó megállt.
- Fél-őrség a főárbocra, fél-őrség az előárbocra! - üvöltötte Piede. - Presto,
presto, emberek!
Vihar közeledett.
A Szevértől észlelt szürke folt a nyugati horizonton, ime ideért. A csillagok
eltűntek, a vihar hangja már a közelünkben morajlott.
- Ebből ronda dolog lesz - állapította meg Feri. - Túl gyorsan ért ide.
A trópusi vihar, különösen, ha nem a passzátot érinti, még akkor is komoly
haditáncra képes, ha nem tart tovább egy negyedóránál.
Valaki áthajolt Gabbia vállai felett, és az iránytű burájára nézett:
- Helyes. Kormányt négy fokkal steuerbordra! Nézzünk szembe az érkezővel!
Daniló bácsi állt mellettünk.
- Riasszátok Szevért és Sottomarináékat is - rendelkezett parancsnokunk, aki igen
jól tudta, mit várhat.
Mi is tudtuk. A dobpergés és a nyögések, sóhajtások sorozata egyre közelebb
hallatszott. A tenger aranyfolyama még ott világított alattunk. És ekkor láttam először a
Csendes-óceánon és az Indiai-óceánon észlelhető jelenséget, a zöld fényt!

A köteleket, a felgöngyölítés alatt lebbenő, tekeredő keresztrudas vitorlákat
különösen ható, hol halványabb, hol erősebb zöld fény vonta be. Ugyan, a „Jadran" sóner
boldogult jövendőmondója. Suttora, mire következtetett volna, ha velünk együtt észleli
ezt a kísérteties világítást?
Mindenesetre borzongató látvány volt, amikor az éjszaka sötétjében a kísérteties
fény zöldes színben megvilágította a hajó világos részeit. Daniló bácsi fehér
vászonsapkája is zölden mutatott.
- Mindent megerősíteni! hallatszott parancsnokunk hangja. - Lekötni!
Horgonyt külön hurokkal biztosítani!
- Corpo di bacco! Gyerünk emberek!
Már Sottomarina csoportja is a fedélzeten dolgozott. A hajó megbillent,
emelkedett, süllyedt. Érdekes, nem a vihar ért előbb hozzánk, de a vihar hullámai.
- Kemény tánc lesz ebből - állapította meg Zoller. -Csigavér!
Régi elmélet, az a vihar, amelyik lassan halad, idegtépő lomhasággal közeledik,
annak komoly ereje van. Ezt bizonyítják az „előőrsök" is, a hullámok.
- Mit gondol, Mr. Christian, miféle viharra számíthatunk? - kérdezte a vízi
vigécet Daniló bácsi.
Parkin Christian nem válaszolt azonnal. A kompassz-lámpa megvilágításában is
látszott, hogy a mindig mosolygó, derűs tekintetű ember most erősen mérlegeli a
helyzetet.
- Hurrikán nem lehet, mert a hurrikánt már legalább tíz órával előbb
megérzi az ember. A légsúlymérő mit mutat, captain?
- Öt tizedet esett mindössze a tegnapihoz képest.
- Hát az nem sok. Tehát nem hurrikán. Helyi ciklon, amit hamar lerázunk
majd. A fő, hogy szembekapjuk az első lökést, mert akkor nem tudunk oldalt fordulni.
Tehát azt ajánlom, captain, forduljunk pontosan nyugat-nyugatészaknak. Onnan
jönnek a hullámok is.
Mindezt alig mondta ki Christian, máris belekapaszkodhattunk a kerékbe.
Az árgyélusát, fiúk, a „Csendes" másodpercek alatt megmutatta, mit képes egy
egyszerűnek mondott helyi ciklonnal is művelni!
Még szerencse, hogy a keresztrudakon senki sem volt már.
A hajó előrebukott!
Aztán felágaskodott!
Egyszeriben eltűnt az aranyfolyam, de a zöld fény is.
A vihar összes boszorkánya, ördöge, koboldja, szelleme ott üvöltött a fedélzeten,
az árbocok-között, a hullámokon. Üvöltött és belekapaszkodott mindenbe, ami a
legkisebb ellenállást is kelthette!
És sötét lett, vaksötét!
Zuhogott az eső, süvített a szél, tornyoztak a hullámok.
Sapkák, fedélzeti lámpa, csónakot leborító ponyva, a tenyérnyi viharvitorlák világgá mentek az első pillanatban.
- Kapaszkodni! - üvöltötte Daniló bácsi, Szevér, Feri, Sottomarina.
Mást valóban nem lehetett tenni, csak kapaszkodni.
Térdre esni és megfogni a legközelebbi valamit - kötélbakot, árbocot,
kormánykereket, korlátot, a mentőcsónak lekötő szíjait -, mert a „helyi ciklon" kimutatta
a fogafehérét.

A hajó minden eresztékében nyögött, recsegett. Ebben a haditáncban, a hullámok
döngetése, a szél szörnyű erejű lökése közepette az „Óceán királynője" ugyancsak
bebizonyította, mire képes. (A derék tervező, Barrabella kapitány, beszorult a kabinjába,
és ott újból átesett a tengeri betegségen.)
Alulról, felülről víz áradt a hajóra, és így ránk is.
- Csigavér! - lihegte a közelemben Zoller, és egyre köpte a tengervizet.
Akkor már magunkra tekertük a biztosító köteleket, mint ahogy ezt tette
mindenki, aki nem jutott el a fokszliig vagy a kabinokig, hogy menedéket találjon. Itt
tenni és segíteni sokat úgysem lehetett.
A fregatt tehetetlen játékszerként vergődött a megvadult hullámok hátán, sőt néha
alatta is.
- Csigavér -nyögtem már akkor én is szüntelenül, ezzel adva bátorságot
magamnak, mert bizony akadtak percek, amikor úgy éreztem: ez már a vég, nincsen
tovább.
És ezt megérezhette Parkin Christian is, mert időnként (alig fél méterről!) a
fülünkbe kiáltotta:
- Jah, mindjárt vége lesz! Mindjárt! Jah!
... Már derengett, amikor végigtekinthettünk a fedélzeten és önmagunkon is.
Parkin Christiannak igaza volt: nem hurrikánnal, csak helyi ciklonnal volt
dolgunk.
Ahogy a dzsinnek ránk törtek, úgy tűntek el egy óra, másfél óra múlva.
Az égen a hunyó csillagok pislogtak, keleten megjelent a nap felderengő
sugárzása.
Csak a zúgva előretörő hullámok és egy üres árbocokkal csépelő hajó
bizonyította, hogy nemrégen még a pokol, üstjében forrt itt minden.
Egyenletes nyugati szél kezdett fújni.
Mintha nem történt volna semmi. Hát ilyen a Csendes-óceán, fiúk, bolondos
tenger, mint ahogy azt sok tengerész bizonyíthatja.
Senkivel nem történt semmi baj, csodálatos módon. A legjobban még Guzsik apó
és Pedro járt, akik beszorultak a konyhába, ott kuporogtak lezuhant lábasok, összetört
üvegek között, a krumpliskosár alá bújva, hogy ami leesik, az ne őket érje.
Azt, hogy a parancsnoki kabin oldalfalának egyik részét, az ablakot elfedő táblát a
hullámok pörölycsapása betörte, és a kerek ablakot tokjával együtt kiszakította, elsőnek
Szevér vette észre,
- Parancsnok úr - jelentette Szevér-, a kabinfal megsérült. Minden úszik. A
folyosóra nyíló ajtó is kiszakadt!
- Majd megnézem, előbb hozzuk helyre a hajót! - válaszolta parancsnokunk. - A
kabinajtót is.
Hát az bizony nem jelentett egyszerű feladatot, helyrehozni a hajót. Nagy
szerencse, hogy árbocok nem sérültek meg, és itt láttam bebizonyítva azt a „maradinak"
mondott elméletet, hogy viharos tengerekre (mint főleg az Indiai-óceán és az északi
Atlantika) a legjobb az alacsony, zömök árboc, és akárcsak a fáknál, az árbocoknál sem
jó, ha az égig nőnek. A szélalatti oldalon megsérült a mellvéd, legalább kétméteres
szakaszon forgáccsá vált a kétujjnyi deszka; összetörtek a mentőcsónak bakjai és a
kötélzetben is hiányosságok támadtak, mert a viharvitorlákkal több kötélszár (feszítő és
húzó) elszabadult. Guzsik apó nagy bánatára a víz betört az élelmező-pantrybe, és ott sok

mindent tönkretett. De betört a fokszliba is, úgyhogy rövid idő múlva úgy festett a
fedélzet a sok száradó holmival, mint valami zsibvásár.
Daniló bácsi kajütjéből eltűnt parancsnokunk hálózsákja, amit még Jan Mayenről
hozott magával, príma holmi volt, fókabőrből készült. Eltűnt a fehértalpú, magas szárú
dunlop viharcsizma, ami minden matrózinas álma, vágya. Eltűnt több apróság, amit az
ablakon betörő hullámok elsodortak, és amit a pincesötétségben nem vehettünk észre,
már csak azért sem, mert hiszen hosszú időn át azt se tudtuk, hogy a víz alatt vagy a víz
felett vagyunk! A kormány fedélzet ugyanúgy úszott a hullámok látogatására, akár a jóval
alacsonyabb főfedélzet.
De a legnagyobb baj, hogy - eltűnt a láda!
Igen, fiúk, a Grossmanntól kapott láda, néhai Harry Duncan kalózkapitány
minden iratával együtt!
- Hivat a parancsnok - súgta fülembe Horváth Feri, amikor kezdtük a hajót
visszarángatni rendes útvonalába. Szörnyűség, eltűnt a kabinból a láda! Kisodorta az
orkán!
A kormánynál otthagytuk Parkint, Gabbiát, és Zolierrel együtt bementünk a
kabinfolyosóra.
A viharvert kabin közepén ott állt Daniló bácsi, és mellette a kis Barrabella, aki
egyszeriben helyre jött a hírre, hogy mi történt a ládával.
- Nem kétséges, az áradat kisodorta - állapította meg Daniló bácsi. - Itt
tartottam a fekhely alatt, a csizmák mellett. A bevágódó víz kisodorta a
kormányfedélzetre, onnan le a főfedélzetre, vagy esetleg egyenesen a kormányfedélzetről
vágódott ki a tengerre valamelyik felcsapódó hullám jóvoltából. Sajnos, se másolatot,
se jegyzetet nem csináltam.
A veszteség tragikus volt. Főleg azért, mert Duncan naplója és a térkép bizonyító
erejű okmánynak számított, különösen abban a formában, ha eredménytelenség esetén
igazolnunk kell az egész letérési kalandot, de már csak azért is, mert régészeti és
historikai szempontból kezünkben volt a dokumentum: Roatan, a kalóztanya, a titokzatos,
ismeretlen „város", vagyis, ahogy egyes hivatkozások említik - a kalózok városa valóban
létezett, nem fikció, kitalálás, mint sokan hirdették. Tudományos értékű okmányok,
amelyek.önmagukban is értékek. De ettől függetlenül: döntő irányzék mind a térkép,
mind a napló számunkra, akik úton vagyunk Roatan felé!
És mindez eltűnt, nyoma veszett!
Elnyelte a tenger. Magellán „csendese"?
- Nézzünk csak széjjel, hátha fennakadt valahol - javasolta Szevér.
Daniló bácsi csüggedten rázta fejét:
- Nincsen annak semmi értelme.
Kell hogy megmondjam: parancsnokunkat ennyire letörtnek, ennyire
kedvetlennek talán csak akkor láttam, amikor azon a napon, Észak-Afrika partjainál
elbúcsúztunk elpusztult hajónk, a „Jadran" roncsaitól, és attól a tengerrésztől, ahol a
mélyben Suttora alussza örök álmát. Azokban a percekben Daniló bácsi, a tettek és a
gyors cselekvés,
a lelkes rajongás és a kalandok fáradhatatlan embere szinte
mozdulatlanná, tehetetlenné bénult. Mint ezúttal is.
- Nincsen annak semmi értelme, már csak azért sem -ismételte -, mert mielőtt
hivattalak, Szevér, már körülnéztem. Miért is nem néztem meg én magam, miként
zárta be Pedro a kajütablak fedőtábláját! A csavart rosszul húzta rá, a hullámok

felfeszítették és kiszakították az egész tokot, mindenestől együtt.
Odanéztünk az ablak helyére. Szabadon kiláttunk az óceán hömpölygő,
csendesülni nehezen akaró hullámaira.
Abban a pillanatban Zollerrel egy valakire gondoltunk.
Nekem eszembe jutott a múltkori eset, amikor Silver arcát véltem a kerek ablak
esti homályában megjelenni.
Zoller pedig így szólt:
- Hátha valaki kilopta innen azt a ládát? Teszem azt, ez is megtörténhetett. Vagy
nem?
Egymásra meredtünk. Zoller a váratlan kijelentések embere.
Barrabella szeme felcsillant:
- Gondolja, kormányos?
- Badar beszéd - mordult Daniló bácsi. - Rajtatok kívül senki se tudott a ládáról!
Meg azután - a kormányosok közül látott valaki bárkit is, aki a vihar idején ide jött
volna be? Vagy innen kiment volna? Egy elég nehéz ládával, akkor, amikor a két kar is
kevés a kapaszkodásra? Te a kormánynál álltál, Zoller, te is Andrea - nos?
- Nem láttunk - ráztuk a fejünket -, de nem is láthattunk.
- Hát akkor kár ilyesmiről beszélni. Sejtem, Zoller, kire gondolsz.
- Igen, Silverre.
Daniló bácsi most mosolyodott el először:
- Ez a rögeszméd, Zoller. Sottomarina, Silver melyik árbocnál tartózkodott, és mit
csinált a vihar idején? Sottonk megvakarta fejebúbját, hümmögött:
- Hát... az előárbocról szerelte a vitorlákat a kompániájával. Majd, ha jól
emlékszem, a fokszliba húzódott a többiekkel.
- De hát minek is kellene a láda Silvernek, és mit tudott ő arról, hogy volt egy
ilyen ládánk? Nem ... erről szó sem lehet... szó sem ...
És ezzel Barrabellához fordult, fátyolozottan csengett a hangja:
- Inkább arról kell dönteni, kapitány, hogy a történtek után érdemes-e folytatni
az utat a vélt Roatan felé?
A kérdés dermesztőén hatott.
Ekkor éreztük, hogy valójában mennyire betöltötte gondolatvilágunkat Roatan
megtalálásának nagyszerű reménye, mennyire áhítottuk a kalandot, a ritka és szenzációs
esemény megvalósulását. Erről lemondani? Roatanról, a kalózfészekről, ahová méltóbban
egyetlen hajó sem hatolhat be az „Óceán királynőjé"-nél! Erről lemondani?
- Corpo di bacco, hátha akad még most is ott egy-két aranykehely! - sóhajtott
Sottomarina.
- Lemondani Roatan megtalálásáról?... - kapkodott Szevér.
A helyzetet a kis Barrabella mentette meg. A legteljesebb őszinteséggel
kijelenthetem: a commendatore pocsékul nézett ki. Sárga volt, mint a citrom, szeme körül
fekete karikák éktelenkedtek, mintha Sottomarinával verekedett volna, szóval: csúful
elbánt vele a tengeri betegség. De a meggyötört testben hősi lélek élt. Ha a mi pompás
Daniló bácsink összehullt a váratlan veszteség miatt, nem úgy az olasz flotta néhai
tengerésztisztje. Barrabella fáradt öklével a koje támlájára csapott:
- Az utat folytatjuk, kapitány! Ettől nem térünk el!
Olyan energikusan, bátor elszántsággal beszélt, hogy abban a pillanatban láttam:
Daniló bácsi máris elszégyellte magát. - Megkeressük Roatant, kapitány - kakaskodott a

kis ember. - Ha kell, tervrajz nélkül. Amit tudnunk kell, úgyis tudjuk. Az ön elmélete
kitűnő, és így, mint Santa-Clara teljhatalmú megbízottja, Turkovich Daniló kapitány,
önnek azt a parancsot adom: előre - Roatan felé!
Daniló bácsi másodszor mosolyodott el. Kezet nyújtott.
- Köszönöm, kapitány, hogy hitet adott. Igen, most már én is úgy érzem:
keressük meg Roatant!
Zoller tiszteletteljesen közbeszólt:
- Bocsánatot kérek, de én meg úgy érzem: kötelességem kijelenteni, szent
meggyőződésem, hogy a ládát nem nyelte el az óceán. A láda a hajón van!
Kenyerespajtásom, akivel együtt ettem annak idején a fiumei tengeresziskola
háborús kenyerét, a hivő szent meggyőződésével ismételte abban a sok mosollyal kísért
csendben, ami kijelentését fogadta:
- Szent meggyőződésem, parancsnok úr.
... Most, visszatekintve a múltra, a Nagy Kaland idejére, kell, hogy valamit
nyíltan és őszintén megmondjak nektek. És ez nem más, mint az, hogy máig is talány
előttem Zoller következetessége. Attól a pillanattól kezdve, hogy felfedezte a
hasonlóságot a „Tolna" sóner Silvermannja és a mi Silverünk között, nem szűnt meg
kételkedni, szimatolni, sőt -mint már eddig is tapasztaltátok - vádolni is. És most jön az a
bizonyos „nyílt", „őszinte" kijelentés: nem tudom, honnan szedte az én szeretett Zollerem
(bocsásson meg érte, hiszen valahol a Sárga-tengeren hajózik e pillanatban) lélekbe,
jövőbe látó képességét. Ö ugyanis se jövőbelátó, se lélekbelátó nem volt soha. Zollernél
ismeretlen valami volt a töprengés, a Suttoránál megszokott „meglátás". Zoller az adott
helyzet embere volt, akinél még az is csodaszámba ment, hogy egyszerre csak rávette
magát a térképtudományra. Zolller ugyanis minden töprengés, stupecolás nélkül élte
napjait csendes-óceáni ütünk kezdetéig. Maga volt az egyszerűség, a természetesség, az
adott óra és az adott helyzet embereként múltak felette az órák.
De Silverbe beleharapott, mint a boxer-kutya, és nem engedte el.
- Szent meggyőződésem - dünnyögte többször. És Zoller szimatolt.
Hogy megint-csak az igazsággal rukkoljak elő, kell hogy megemlítsem: Silver és
Laguna Grande körül semmi gyanúsat nem lehetett észrevenni. Mert az csak nem lehetett
gyanús, hogy most már többször, mint eddig, előjöttek a „kincskeresés" kérdésével.
- Ugyan, mondanád meg nekem, pajtás - szólt Sottomarinához -, mi történt
ezzel a hajóval? Elkerültük a Húsvét-szigetet, és jóval nyugatabbra kanyarodtunk,
mint amerre Pitcairn található.
- Honnan tudnám - válaszolt Sottomarina. - így rendelkezett a parancsnok. Ö
tudja, miért. Silver szokás szerint vigyorgott:
- Hát én megmondom neked. A kincs miatt! Sottomarina megveregette Silver
vállát:
- Csak egyre a kincsen jár az eszed, pajtás! Amerikai vagy. eszes fickó, régi
tengerész. De arra nem gondolsz, hogy egy ilyen hajó, mint a fregatt, a világ bámulatát
akarja megnyerni? Mert erről van szó, pajtás, hidd el. Az én parancsnokom az ilyesmire
sokat ad ám. Corpo di bacco!
Hogy mit hitt ebből Silver, mit nem, most már nem is lényeges. Később úgyis
kiderül, hogy semmit.
Mindenesetre úgy tett, mint aki valamit mégis elhisz, mert így szólt:
- Hát én az ilyesmiben nem nagyon hiszek. Miattam táthatja a száját a világ. Én

abban hiszek, amit megiszom, megeszem. A többi - füstkarika!
De a láda eltűnése - annak ellenére, hogy Roatan keresésével nem hagytunk fel mégiscsak gondot okozott. Daniló bácsit az aggasztotta, hogy elvesztek a bizonyító
iratok, no és maga a térkép, ami a kutatást mégiscsak megkönnyítette. Ezért
parancsnokunk emlékezetből igyekezett a térképet elkészíteni. Persze, a naplót pótolni
mégsem lehetett. Zoller azt sajnálta, hogy a térképköteget nem nézhette át, hiszen nyilván
akadtak ott „értékek" is. Barrabella főleg a hajóterveket siratta. Szerinte Santa-Clara
gyűjteményének ékességei lehettek volna. De hát túlzott sopánkodásra sok idő mégsem
akadt: a Csendes-óceán magányában, bármely órában fenyegetve hasonló, vagy még
nagyobb meglepetéstől, a hajót ért sérüléseket kellett javítanunk. A vitorlás hajó mindig
visz magával tartalék árbocrészeket, pótfelszerelést, különösen kötélből, deszkából. A
tüzetes szemlénél, amit nem annyira Daniló bácsi, mint inkább Barrabella végzett,
megállapítottuk, hogy Parkin Christian helyi ciklonja ugyancsak jó munkát végzett.
Guzsik apó, aki egyben ács is volt, sőt inkább ács, mint szakács, a szakember
rajongásával nézte a gördülő hullámok roncsolását, harapását.
- Végre, megmutathatom a Commendatorénak, mit tud Guzsik Zenggből!
Adják ide Piedét és Gabbiát, úgy helyrehozunk minden ácsmunkát, hogy nem akad
ember, aki megmondja, hol volt a baj!
Csattogott a szekerce, énekelt a fűrész, szorgos munka folyt a fedélzeten.
A tisztek aggódó tekintetet vetettek időnként a barométerre.
Ujabban konokul ballagott visszafelé az aranyozott mutató, és vele együtt a kék
színű rögzítőmutató.
Parkin Christian megrázta hófehér üstökét:
- Az ilyesmi itt nem jelent semmit. Ami közel van, azt nem jelzi az aneroid,
ami távol, azt igen. Bolond hely ám a Csendes-óceán!
Bizony, bolond hely. A Csendes-óceán a meglepetések birodalma. Az óriási
terület, benne a három nagy csoport (Mikronézia, Melanézia, Polinézia) ezernyi szigete, a
különböző néptörzsek és fajok, kezdve a feketebőrű, pápuáktól egészen a halványszínű
kanakákig, a szigeteken megbúvó rengeteg csirkefogó, kalandor, a lagunák útvesztői, a
korallpadok váratlan csapdái... mind alkalmasak arra, hogy így vagy úgy, de
meglepetéssel szolgáljanak.
Mióta a fehér ember első hajói megjelentek a Csendesóceánon, azóta ez a terület
bőven szolgáltat eseményt az emberiség számára. Üsd fel valamelyik hírlapot, mondjuk a
tiszteletre méltó „Pacific Herald Tribune"-t, mit olvasol ki belőle? „Mr. Kennedy
kétárbocos sónerét elrabolták. A hajónak és a rablóknak nyoma veszett." „Mr. Sopwith
húsz év után látta viszont »Cromwell« nevű hajóját, amelyet egy kalózbanda zsákmányolt
el tőle." „A hurrikán a tenger színével tette egyenlővé Kalimpalang szigetét. Egyetlen
ember sem maradt életben..." „A Matson Line társaság keresi a Marquesas szigetek és
Tahiti között eltűnt „Honolulu" gőzöst..."
Mondom, a meglepetések tengerén hajóztunk.
Mindössze egy nappal később, hogy elszenvedtük a vihart, ugyancsak
felkavarodott reggel a hajó élete.
Egyenletes, eléggé erős szél fújt, méghozzá délről. A fregatt pompásan haladt.
Széles hátú, de a végükön tarajos hullámok gördültek az egyenlítő irányába.
Erősen tűzött a nap, és a fedélzetet locsolva felkészültünk a forróságra.
Olykor repülőhalak vágódtak ki a vízből, és szálltak jó néhány métert a

levegőben. Nyomukban élesfogú, szörnyű állkapcsú barracudák rohantak, meghazudtolva
azt a régi elméletet, hogy a nyílt, térés óceán élettelen volna.
A főárboc terebjéről Pedro lógázta a lábát.
A mi kis négerünk, mióta kiheverte sérülését, a legnagyobb szórakozást abban
találta, hogy felmászott a marsvitorláig, ott átlépett a terebre, és onnan gyönyörködött az
alatta levő hajófedélzetben, no meg a tenger távlatában. Van onnan miben gyönyörködni.
- Megengedem, hogy ott tartózkodj - helyeselt Daniló bácsi -, de csak egy
feltétellel.
- Ahogy masa kívánja - csillogtatta fogait Pedro.
- Nálam a hajón semmi sincs ok nélkül. Ha te oda felmászol jó időben, kell,
hogy rossz időben is felmássz. Te leszel adott esetben az árbocőr, különösen majd a
szigetek között.
- Szolgálatára, masa, ahogy parancsolja - ígérte lelkesen Pedro,
akiből
Sottomarina faragott lassanként pompás tengerészt.
Sottomarina nemhiába volt a „Don Juan" hadihajó kétcsillagos marsgastja, amire
büszkén emlékezett vissza. Ott tanulta a regulát, és adta tovább azt mindnyájunknak.
- Ha a feletteseid előtt állsz, kihúzod magad, és úgy nézel a parancsot adó.
szemébe, hogy az lássa rajtad: nem egy buta cápának adta az utasítást! Ha valamit mond
a felettesed, mit válaszolsz neki és hogyan?
- Pedro mondja: masa, parancsára.
-Helyes. És a szemébe nézel.
- Pedro szemébe néz.
- Ezt ne felejtsd el.
- Pedro nem felejti.
Hát így tanítgatta a kis négert, valóságos gyerekként, hajónk óriása, Sottomarina
hajómester.
Pedro árbocőr lett, ami nem. megvetendő tisztség az ifjú legény számára. Az
árbocőrnek sasszeme, gyors ítélőképessége, értelme kell hogy legyen. És jó idegei, izmai,
hogy elbírja odafönt az örökös bukdácsolást, ingást, mindössze alig egy négyzetméternyi
felületen, hátát az árbochoz támasztva.
De mondom, Pedronak a tereb volt a kedvenc tartózkodási helye. Közülünk senki
nem irigyelte őt ezért.
Azon a bizonyos reggelen Pedro a távolba figyelt.
A tengeren, talán különösen hangzik a szárazföldi ember számára, nagyon, de
nagyon nehéz valamit észrevenni. Nem egy megmentett hajótörött panaszolta már, hogy a
közelében elrohant egy motoros hajó vagy elvonult egy vitorlás, és a hajótöröttről nem
vettek tudomást. Bizonyára, nem akarták megmenteni - kesergett a hajótörött. Holott
megtették volna, de nem látták meg! A víz felületén lebegő pára (ami a távolság
arányában egyre nő), a fénytörés, a hullámok játéka, a hullámtarajok függönye, és nem
utolsósorban a hullámtérbe való beleolvadás - mind alkalmas arra, hogy a tengeren egy
bizonyos kisebb tárgy, mondjuk egy tutaj vagy csónak, nem is szólva az úszó emberről,
elvesszen a fedélzeti látószögből. (A balatoni vitorlázók jól ismerik ezt a jelenséget, a
tárgyak eltűnését már néhány méterről, erős hullámzás idején. Márpedig a tengeren
hullámvölgy és hullámhegy a legragyogóbb „flaute-időben" is bőven akad.)
Pedronak sasszeme volt. Ezt elsősorban Szevér állapította meg, aki a gyerek
jelzésére - hogy „úszó tárgyat" lát - felmászott az árbocterebre.

Szevér látcsövével vizsgálgatta a messzeséget, nagyjából északnyugati irányban,
majd lekiáltott:
- Magányos csónak a távolban!
A hír egyszerre felrázta a fedélzeti élet álmosító, reggeli fülledtségét.
Csónak a távolban!
Nem azon a területen jártunk, ahol magányos csónakok kószálhatnak.
Mert hogy csónakot láttak az árbocról, az biztos, de hajót sehol sem.
- Úgy sejtem, elhagyott csónak! - kiáltotta felülről Szevér.
- Valamelyik hajóról leszakította a vihar - vélte Daniló bácsi.
De már jelentette is a magasból Szevér:
- Nem elhagyatott! Mozgást látok. Mintha integetnének! Daniló bácsi lekiáltott
Sottomarinának és a kormányhoz:
- Vitorlák szarvköteleit ereszd hátszélre! Kormányt vesd ki steuerbordra három
fokkal!
És a fregatt az észlelt csónak irányába fordult.
Elhagyott csónak a tengeren, különösen, ha abban emberek is vannak, mindig
eseménynek számít. Már csak ezért is képtelen az az állítás, mely szerint gyakran
előfordul: magára hagyják a hajótörötteket. Persze, kivételek akadnak, de ha a tengeren
valami bűnnek számít, akkor a hajótörött elhagyása a legnagyobb bűn. Emlékszem egy
ilyen esetre, a New England-i „Mariposa" nevű amerikai gőzös 1930 telén nem vette fel
az elsüllyedt „R I 75" jelzésű izlandi halászhajó hajótöröttjeit. Úgy hiszem, a „Mariposa"
kapitánya örök időkre megbánta ezt a tettét. A legénység fellázadt, megbilincselte a
kapitányt, és olyan állapotban tették ki a hazai kikötőben, hogy többé az életben nem
léphetett a „Mariposa" parancsnoki hídjára.
Az elhagyott csónak emlékeztető arra, hogy mindenki így járhat, aki az
óceánokon hajózik, és egyben nagy esemény is a vízisivatag egyhangú látványában.
Igy azután arra a kiáltásra, hogy „csónak a távolban!" - megélénkült a fedélzet.
Azok, akik az éjszakai őrség után a fokszliban vagy a kabinokban pihentek,
előjöttek.
- Most már pontosan kiveszem - kiáltotta le Szevér
-, többen vannak a
csónakban! Előírásos mentőcsónak, amilyet az angol társaságok használnak!
Daniló bácsi leszólt Sottomarinának a főfedélzetre:
- Mentőcsónakot, készítsétek. Rum, kötszer legyen veletek. Horváth a kapitány,
mint elsősegélyes.
Egyre közelebb kerültünk a hajótöröttekhez, mert hiszen nyilvánvaló, hogy csakis
azok lehettek.
Most már a kormányfedélzetről is kivettük, hogy másfél-két kilométer
távolságban, előbukkanva, majd eltűnve a hullámvölgyben, magányos csónak lebeg a
vízen.
- Tele vannak vízzel - állapította meg Horváth Feri. - Alig emelkedik ki a vízből,
nyilván a légtartályok tartják fenn.
Igen, a csónak peremszélig elmerült. Hogyan vette észre Pedro, hogyan látta meg
ezt az alkotmányt, máig sem tudom. Szevérnek látcső kellett hozzá.
- Derék fickó vagy, Pedro - dicsérte parancsnokunk a fiút, amikor lejött az
árbocról. - Jó tengerész lesz belőled!
Az igazságnak tartozom azzal, ha kijelentem: eléggé meglepő látvány volt

számunkra a hullámoktól tehetetlenül tovasodródó csónak és benne a felénk bámészkodó
négy-öt ember. Mert cseppet sem irigylendő helyzetükben, ámbár a menekülés
reményével, ők is elbámultak rajtunk.
Nem hiszem, hogy akad közöttetek valaki, aki ne lázálomnak hitte volna az
„Óceán királynője" felbukkanását. A megviselt, meggyötört, szakállas arcok réveteg
tekintetéből is ezt olvastuk ki. A szerencsétlenek lázálomnak hihették az általuk még soha
valóságban nem látott fregattot. Később mondták is, hogy nem hittek a szemüknek,
amikor felbukkantunk - kétszáz évvel ezelőtti hajó a Csendes-óceán mai hullámain!
- Mentőcsónakot vízre! Indulj!
A fregatt kutterje átlendült - a mellvéd felett, és a tartókötelek recsegése, a csigák
nyikorgása kíséretében a szélalatti oldalon a hullámokra dobbant. A fregatt akkor már
összefektetett vitorlákkal egy helyben lebegett. Százötvenkétszáz méterre lehettünk a
csónaktól, de közelebb már nem volt tanácsos jutni, nehogy a megmerült csónak és az
állóhelyzetben ugyancsak tehetetlen fregatt összeütközzék.
A kutterbe Horváth Feri, Sottomarina és az evezőlegénység szállt be.
Öt-hat perccel később Sottomarina bömbölő hangja harsogott a távolból:
- Jelentem: az elsüllyedt „Vulcania" angol szénszállító gőzös megmaradt
emberei! Parancsot kérünk!
Daniló bácsi szájához emelte a tölcsért:
- Embereknek elsősegélyt nyújtani, áthozni őket! Ha van velük felszerelés vagy
iratok, azokat is. Csónakot magára hagyni!.
Sottomarina ordít:
- Parancsára!
Látjuk, hogy Horváth Feri egyenként vizsgálgatja a tehetetlen, átemelt embereket.
Majd az evezők ismét megmerülnek, és a kutter megkezdi hullámtáncát, hogy
visszatérjen a fregatthoz.
- Öten vannak! Az egyik fűtő!
Elkékült, éhségtől meggyötört, naptól kiégett, szomjúhozó, víztől és szenvedéstől
reszkető embereket húzunk fel a fregatt fedélzetére.
Egy sem akad közöttük, aki értelmesen tudna beszélni.
- Gyorsan kellett nekik elpucolni - állapítja meg Zoller, hiányos öltözékükre
nézve.
Szakadt munkanadrágnál, tépett ingnél nincs több a testükön, egy kivételével. Ez
az egy kormányosféle ember, idősebb is a többinél, szakadozott zubbonyán égés,
pörkölés látszik. Az ötödik valóban fűtő lehet, kezeslábas munkaruhája árulkodik erről.
A szakadozott zubbonyt viselő ember, amikor a kutterből átemelték a fedélzetre,
révetegen, elhaló hangon mondta:
- „Vulcania" . . . kigyulladt... szénszállító ...
- Hol történt, merre? - kérdezte Daniló bácsi. De az csak egyre ezt ismételte:
- „Vulcania" ... szénszállító kigyulladt... szénszállító ...
Daniló bácsi legyintett:
- A legteljesebb kimerültség. Nincs értelme kínozni őket. A leghelyesebb, ha
időnként egy-egy korty pálinkát kapnak, és talán néhány csepp tejkonzervet, hogy
megkezdje a gyomor a működést. Franci, vedd őket gondjaidba.
Majd Parkin Christianhoz fordult:
- Mondja, Mr. Christian, merre érhette ezeket a katasztrófa?

Az ősz szigetlakó megrázta üstökét:
- Jah, nem tudom, kapitány. Sohase hallottam arról, hogy „Vulcania" nevű
szeneshajó jár a Paumotukon. Ezen a tengerrészen meg különösen nem. Jah.
Barrabella is megszólalt:
- Mivel a fokszliban nincs hely, a fokszli melletti raktárhelyiséget ürítjük ki
nekik. Pedro és Santjago csináljon ott rendet. Egyelőre azonban vigyék a fokszliba őket.
Daniló bácsi arcáról aggodalmat lehetett leolvasni. Mondta is nekünk, bizalmas
barátainak:
- Ime, egy új probléma. Ezeket az embereket valahol ki kell tenni. Időt
veszíteni pedig nem lehet. Megbeszélem Barrabella kapitánnyal, mit tegyünk.
- Hogy vinné el az ördög! - morgott Horváth Feri. - Mindig közbejön valami!
- Ujabb akasztófára való pofákat kaptunk! - állapította meg Zoller. - Nem lesz
bennük sok örömünk. Tipikus soho-fickók!
A Soho London legzüllöttebb negyede, onnan kerülnek ki a kikötők
legveszélyesebb figurái, a kocsmatöltelékek, a raktárakat és hajókat fosztogató
csirkefogók.
Sottomarina, a valamikor nagy verekedő, az angyali szívű Sotto, védelmébe vette
legfrissebb utasainkat:
- Már megint miket beszélsz, corpo di bacco! Szeretném tudni, miként néznél
te ki, ha éhségtől, szomjúságtól kimerülve kanalaznának ki egy vízzel tele csónakból!
Akkor te is a Sohóba való lennél, amigo.. hidd el.
Jó fél óra múlva megtudtuk Daniló bácsi és Barrabella „bizalmas döntését": az
idő, sajnos, sürget, nem késlekedhetünk. Az irányt nem változtatjuk meg, változatlanul
Roatan a cél. Ha útközben hajóval találkozunk, akkor átadjuk a hajótörötteket. Ha nem,
úgy haladunk tovább, és visszük magunkkal őket, természetesen a nemzetközi
tengerészjog értelmében, vagyis amíg a hajón tartózkodnak, kötelesek a munkában részt
venni. Ha megtaláljuk a szigetet, és kétségtelenül megállapítjuk, hogy Roatant fedeztük
fel, a tüzetes kutatásról leteszünk. Arra sor kerülhet azután, hogy az „Óceán királynőjét"
elvittük Oaklandbe. Barrabella, Santa-Clara támogatásával, esetleg már Daniló bácsi új
sónerén, amit Oaklandben vennénk, expedíciót szervez, és úgy térünk vissza Roatanra.
- Nincs semmi értelme a kapkodásnak - közölte parancsnokunk. - Márpedig
ebben az esetben csak kapkodnánk. Lehet, hogy magát a szigetet sem találjuk meg,
kutatni kell utána.
A hír nem hatott vidámítóan. Mintha Barrabella megijedt volna a felelősségtől,
félve kenyéradójától Santa-Clarától - bezzeg máshogyan beszélt még néhány hete! -, és
mintha Daniló bácsi sem akarta volna ennyi idegen előtt végrehajtani az utóbbi idők
egyik legérdekesebb kutatását, a tengeri história fontos lapjaira tartozó Roatan
felfedezését.
- Egyre inkább érzem, a kutatáshoz fel is kellene készülni - mondta Daniló bácsi,
és igyekezett, hogy szavai minél meggyőzőbbek legyenek. - Hiszem, hogy ebben az
esetben fény derül majd William Dampier, a nagy angol kalóz és tengerész csendesóceáni rejtekhelyére is. Úgy gondolom, ha Roatan létezett, márpedig Harry Duncan
feljegyzései és térképe szerint létezett, úgy akkor ez volt az ezerhatszázas évek végén
Dampier menedéke is. De hát az erre vonatkozó irodalmat át kellene tanulmányozni.
Okosabb tehát, ha egyelőre a kutatás helyett ezúttal a szigetet keresnénk csak meg.
Horváth Feri bánatosan legyintett:

- Sajnos, a „Jilland"-ra vissza kell térnem. A második expedícióban nem vehetek
részt.
De hát mégse úgy történt minden, mint azt Daniló bácsiék kitervezték Barrabella
kapitány társaságában. Az élet elég gyakran nem veszi figyelembe az ember döntését,
ebben az esetben is ez történt. Az élet közbeszólt!
Úgy érzem, titeket most legelsősorban az érdekel, mi módon kerültek a
„Vulcania" hajótöröttei abba a helyzetbe, hogy elhagyják hajójukat, és valójában kik is
voltak ők, ha egyelőre hitelesnek is fogadjuk el beszámolójukat.
A tengerész-jog szigorú rendelkezése, hogy egy süllyedő hajó észleléséről, vagy
magáról a süllyedésről, a megmentett emberek állapotáról, nyilatkozataikról, minden
rendű és rangú adatról (hely, tárgyak stb.) jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az illetékes
hatóságnak tovább kell adni. A jegyzőkönyvet a fregatton is felvették, méghozzá Daniló
bácsi és Barrabella jelenlétében Horváth Feri végezte, akkor, amikor már az emberek
kihallgathatók lettek.
Leghamarabb a kormányosféle ember tért magához. Javakorbeli, ötven év körüli
lehetett. Arca talán még Laguna Grandénál is durvább, közönségesebb volt. Karja, háta
ugyanúgy tele volt tetoválásokkal, mint a mi Sottomarinánknak, de hát nem oly csodás,
nyelvet öltögető sárkányokkal, hanem igen ocsmány jelenetekkel, mint amilyeneket a
trágár emberek rendelnek és terveznek ki a kikötőlebujok tetováló mestereinél, nagy
hahota és ujjongás közepette. Már ezek a tetoválások is bizonyították, hogy nem a
kalocsai érseket vettük a fedélzetre.
- Jupppii! - lelkesedett Silver, amikor az a feladat jutott neki, hogy a tengerészt
végigdögönyözze, és megindítsa a vérkeringést. - Juppiii, nézzétek, fickók, ez ám a
tetoválás !
Lassan-lassan mind az öt ember magához tért, életet lehelt beléjük Horváth Feri,
részben rummal, tej konzervvel, dörzsöléssel, szíverősítő és vérindító injekciókkal.
A legnehezebben a fűtő tért magához, egy vézna, sovány emberke, akit kellőleg
elcsigázott a nehéz mesterség. Egy teljes napon át reménytelennek tűnt, hogy életben
marad. De másnap ő is kezdett magához térni, lélegzete egyenletesebb lett, a szívverése
is, krétafehér arca sem világlott annyira az eléggé sötét helyiségben, mint az elmúlt
napon.
- William Hunternek hívnak - mondta a tetovált ember -,
Cardiffból
származom. A „ Vulcania''' másodfedélzetmestere vagyok.
A többiek nevét is beírta a hajónaplóba Feri: Phillipson Hartlepoolból, George
Bell Londonból, Robert Supply ugyancsak Londonból, és végül a gépész: Jack Gidley
Észak-Skóciából.
- Ennyien maradtunk a „Vulcania" robbanása és elsüllyedése után - jelentette ki
Hunter. - Volt ugyan még velünk két társunk a csónakban, de meghaltak, és a tengerbe
dobtuk őket! Egyiket Oakesnek, a másikat Scottnak hívták.
Már az első napon látszott, hogy Hunter a „fejes". Ö beszélt, sőt mintha arra
törekedett volna, hogy mindenre ő adjon feleletet. Phillipson, Bell, Supply eléggé
szófukarnak, a gépész, Gidley pedig teljesen hallgatagnak mutatkozott.
Hunter azonban beszélt, egyre bőbeszédűbben, ahogy kezdett magához térni.
A mi gyanakvó Zolierünk itt is kijelentette:
- Mintha megállapodtak volna, hogy csak az egyik beszél! Még az a fűtő a
legrendesebb közöttük. Én mondom nektek.

Valóban, a fűtővel mi is rokonszenveztünk. Mint az elhagyatottság és a magány
összetört szobra, úgy feküdt szótlanul, összekuporodva, mosoly nélkül a fekhelyén. Lázas
szeméből megdöbbentő magány és különös szomorúság áradt. Ha szóltunk hozzá, csak
bólintott, de szó alig hagyta el az ajkát.
- Mindig ilyen fakutya volt - kedélyeskedett Hunter. -Én csak ismerem. Vagy tíz
éve hajózunk már együtt. Igaz-e, Gidley?
A fűtő bólintott, de hang nem hagyta el a torkát.
- Látjátok, igaz - folytatta Hunter, és közben vakargatta a talpát, a hátát, a
hasát. - Jól összeszokott kompánia hajózott a „Vulcania" gőzösön. Még a kapitány,
McGregor, az első tiszt, Turnay, azok is régi fiúk voltak. Szegények, ott pusztultak a
többiekkel. Csak mi maradtunk meg, de most se tudom, hogyan. A vihar azon volt, hogy
elintézze csónakunkat! De hát Hunter nem az a fickó, aki könnyen megadja magát!
Öntelten, beképzelten nevetett. És vakaródzott, egyre vakaródzott.
- Mondd, cimbora - tette fel a kérdést Guzsik apó -, tetves vagy talán, hogy
egyre vakarod magadat?
Hunter még inkább vihogott.
- Nem én, de szeretem kenegetni magamat. Egyszer találkoztam egy orvossal,
az adta a tanácsot, hogy csak vakargassam magamat. Meghosszabbítóm az életemet.
Nem pállik el a bőr, nem avasodik be a vér. Okos egy orvos volt, bár a legtöbben
bolondnak tartották. De hát ti is bolondok vagytok, hogy ilyen marhaságra ráültök,
mint ez a hajó!
Mondom,
Hunter
szívesen
fecsegett.
Angolban,
tengerészben,
másodhajómesterben ilyen bőbeszédűt rajta kívül nem ismertem még. Silver is szeretett
dumálni, de hát ő néma trappista szerzetes volt Hunter mellett!
Szerinte a következőképpen történt a „Vulcania" tragédiája:
A gőzös a Panama csatornánál, Colonban rakodott, hogy majd háromezer tonna
szenet átvisz Tahitiba.
- Bucia-sziget közelében történt a baj - vakaródzott Hunter. - Kigyulladt a szén!
Hiszen tudjátok, ha szolgáltatok teherhajón, az ilyesmi előfordul. Még a tüzelőszénnél is,
hát még a beraktározottnál. Öngyulladás! Ma két hete pontosan, ha tudni akarjátok.
Alkonyatkor vettem észre, hogy füst szivárog az egyesből. Füst és széngáz! Tudnotok
kell, hogy a „Vulcania" elég öreg hajó volt, biztonsági berendezései elavultak, és csak
a rozsda tartotta össze a hajóbordákat!
Kéjesen megdörzsölte a hátát, még nyikkant is hozzá, és úgy dőlt hátra a
fekhelyen, mint valami maharadzsa, aki igen jól érzi magát.
- Igaz-e, Robert Supply, neked kiáltottam oda: ég az egyes!
Supply, egy komor nézésű, kicserzett fedélzeti matróz bólintott:
- Igaz. Még én rohantam a kapitányhoz, hogy rendelje el a tűzriadót!
- Igen, igen, te szaladtál. Supply. De hát a mi kapitányunk nemhiába Cardiffból
származott - mit mondott?
Hunter jelentőségteljesen ránézett a matrózra. Pontosan úgy, mint amikor valaki
betanít valakit és vizsgáztat.
- Nos, mit mondott McGregor kapitány? És Supply felelt:
- Azt, hogy ne csináljunk olyan ricsajt, marhaság az
egész. Ha ég, hát ég, majd elalszik! Ö jobban tudja, mire képes a szén, hiszen
cardiffi gyerek, az apja különben is szenes volt. Ne oktassuk. És mi történt ezután-,

hallod-e, Phillipson, mert téged nem is kérdlek, Gidley, úgyse felelnél. Phillipson?
Phillipson, aki kinézésben nem sokban tért el Supplytól, lassan, igen vontatottan
mondta:
- A kapitány is, az első tiszt is, a másodtiszt is, de kedvencünk, Patterson
főkormányos is azt mondták: nem kell kapkodni, majd elalszik!
Hunter kéjesen beleharapott egy banánba, tele szájjal beszélt:
- Akkor már tudtuk, miről van szó. Tessék-lássék elrendelték, hogy a hajó
sebességét csökkenteni kell, a rakteret légmentesíteni, a szellőzőket mindenütt elzárni,
sőt McGregor arra is parancsot adott, hogy forró gőzzel árasszuk el a raktárt, méghozzá
teljes nyomással. Hiszen értitek, mindezt előírják a szabályok. De akkor már tudtuk, a
cél nem az, hogy megmentsük a hajót, hanem az, hogy elsüllyesszük! Bizony
fiacskáim, elsüllyesszük, mert a láda már öreg, a biztosítási díj pedig magas, hiszen
nagykalóriájú lengyel szenet vittünk!
Hunter drámai szünetet tartóit. Vakargatta magát, rágta a banánt, élvezte, hogy
érdeklődve, figyelemmel hallgatjuk, és az is tetszett neki, hogy társai illedelmesen lesik a
szavát, pedig nem voltak éppen illedelmes, tisztelettudó fickók.
- Egyszer - szólt közbe Zoller -. én is benne voltam egy ilyen kalandban, de
akadtunk egynéhányan, akik fellázadtunk !
Hunter röhögött:
- Lázadt a fene! Nem az én hajóm a „Vulcania"! A tűz valóban öngyulladás volt,
erre én is esküdni merek, de a többi már csak szemfényvesztés. Jól jött az
öngyulladás, Pattersontöl tudom.. McGregor már egy éve leste, hogy
kifogjon egy tájfunt, vagy Labradornál jéghegyet. Most azután ő is ott van, ahol a
hajó, a tenger fenekén! Az összes tiszt, a kormányosok, Gidley kivételével, a fűtők és a
gépészek, meg rajtunk kívül tizennégy fedélzeti! Majdnem mi is, de hát Hunter érti a
dolgát, igaz-e, fickók?
Bell, Supply, Phillipson bólintott. Jack Gidley csak nézte lázas szemekkel az
orrfedélzet vastag gerendáit.
- Felfordult a hajó? - kérdezte Sottomarina.
- Felfordult - vakargatta magát Hunter. - De előbb csónakba szálltunk. A
zrít a vihar csinálta. Amilyen ócska a „Vulcania", olyan ócskák a csónakok. Négy
csónakból három a szemünk előtt borult fel... de hát Hunter érti a dolgát. A negyedik
nem. Azon ültünk mi! Csak Oakes és Scott kampecolt be, nem bírták az éhezést! Nehogy
azt higgyétek, hogy megettük őket! Egyszerűen kihányták a belüket az éhségtől, és
végül felfordultak. Bedobtuk őket a tengerbe. Ez a nyápic disznó imádkozott értük.
Gidley, te voltál a pap!
És akkorát nevetett Hunter, hogy még Sottomarina is megirigyelhette.
- Reverend Gidley, tisztelendő úr!
A fűtő csak nézte rendületlenül a gerendákat, és, nem szólt. De mintha egy
icipicit megrándult volna a szájaszéle.
- Neki az agyára ment a móka - röhögött tovább Hun-tér, majd Sottomarinára
nézett: - Őszintén szólva, amikor megláttam ezt a maskara-hajót, azt hittem, hogy én is
meghibbantam! Képzelődöl,
Hunter, állapítottam meg. De
hát jó,
hogy nem
képzelődtem, mert azóta már ott döglöttünk volna a ladikban! Mondjátok meg, fickók,
mi az ördögért hajóztok ti ilyen bolondos bárkán?! Nálunk, a jó öreg Angliában,
ilyesmiket festenek a kocsmák
cégéreire.
Meg szenteket, amilyenek után
te

sóhajtoztál, reverend Gidley ! Hahaha!
... Igy szaporodott meg tehát a létszámunk négy tengerésszel és egy fűtővel,
akik elég hamar talpra álltak, és akiket parancsnokunk beosztott az őrségekbe.
Azt talán mondanom se kell, hogy Hunter és három társa, Gidley kivételével,
Silverékkel bratyizott össze. Már az első napokban látszott: megértik egymást, sok a
közös vonásuk, egy húron pendülnek.
Zellerrel és Horváth Ferivel könnyű volt megállapítani: Silver és Laguna Grande
tábora megszaporodott.
Zoller nem állta meg, és szóvá tette Daniló bácsi előtt:
- Kapitány úr, akár kikutatjuk Roatan szigetét, akár nem - feltéve, ha
megtaláljuk -, én úgy vélem, előbb tegyük partra valahol ezt a bandát! Vagy közelítsük
meg Duc-szigetet, vagy Pitcairnt, de szabaduljunk meg tőlük minél előbb!
Daniló bácsi - ott álltam a közelben - mosolygott, és halkan mondta Zellernek:
- Ez az ő kérésük is.
- Hogy Pitcairnre menjünk?
- Nem. Hogy megszabaduljunk egymástól. Hunter és az emberei úgy döntöttek,
hogy a legelső lakatlan szigeten kiszállnak, és ott új életet kezdenek. Ma közölte ezt
velem. Sziget majd akad bőven, lakatlan is a Tubuai, vagy a Pao-moutu csoportban,
válogathatnak benne. Ennek én is örülök, mert ha elérjük Roatant, amiben bízom,
elvégezhetjük a kutatást.
Igen, ez új fordulatot jelentett.
Akkor már elég közel jártunk a korallövezethez, mint ahogy azt a térképek
jelezték. Jó, egyenletes szélben haladt a fregatt, és ha olykor lecsapott is egy-egy helyi
vihar, az ,,Óceán királynője" egyre közelebb ért remélt céljához.
Láthatóan minden simán ment, s mi néhányan mégis úgy éreztük, hogy a csend vihar előtti.
Miért akarnak Hunterék lakatlan szigetre kerülni, hogy ott letelepedjenek? Miért?
- Nem hiszem, hogy lelki okokból - nevetett Zoller komám, amikor együtt
heverésztünk kabinunkban. - Nem tartom őket olyan típusnak, akik megunták az emberi
társadalmat, és a magányt választják. Valami nincs rendben körülöttük, én mondom nincs!
- Valami balhét csináltak azok a „Vulcaniá"-n, én mondom neked - jelentette
ki pestiesen Zoller.
És hajónk térképtudósának gyanúja beigazolódott. No, csak figyeljetek, fiúk,
figyeljetek, hogy magatok is lássátok: -a tengeren nemcsak hősök, becsületes, derék
legények hajóznak, hanem gazemberek is.
Figyeljetek.
Nem sokkal később, hogy Daniló bácsi elmondta Zellernek, mit kértek Hunterék,
előjött a hajó mélyéből Guzsik apó, és jelentette a parancsnoknak:
- Signore capitano,
baj van a hajófenékben. Az orrtőkénél
és a
fenékbókonyoknál meglazultak a palánkok! Mégiscsak friss hajó ez a Királynő, a
Hornnál a tánc meg a minapi ciklon megártott. Olyan a hiba,
hogy magunk is
kijavítanánk, ha megfelelő,
csendes öbölben megdönthetnénk a hajót,
és
leszegecselnénk a megengedett, megrepedt részeket. Az volna a legjobb, hogy minél
előbb partot érjünk.
Daniló bácsi, Barrabella, a két tiszt azonnal lement a hajóűrbe, ahol más se volt,

mint számtalan cementzsákban a merülés szempontjából fontos holtteher. Ők se
állapíthattak meg mást, mint amit Guzsik apó, aki - mint tudjátok - egy személyben volt
szakács (smutje) és hajóács (carpenter). Hozzá még igen kitűnő hajóács. Barrabella
kétségbeesve tapasztalta a sérülést.
- Lehetetlen . . . lehetetlen ... a legjobb faanyag ... a legkitűnőbb gyári munka . .
. - dadogta a derék kis ember, szégyenkezve a „remekmű" és önmaga tudása miatt. - A
számítások azt bizonyították, hogy ilyesmi nem fordulhat
- Ezen ne keseregjen, kapitány - nyugtatta társát Daniló bácsi. - Az ilyesmi
előfordul. Talán tévedésből, talán szándékosan olyan deszkák kerültek beépítésre,
amelyek még nem száradtak ki teljesen. Mindenesetre igyekeznünk kell védett helyet
találni, mert egy újabb ciklon bizony bajt okozhat. A hajóűrt pedig mostantól kezdve
fokozottabban kell szivattyúzni! Erre a munkára igen kiváló lesz a Hunter-csoport.
Másra úgysem lehet őket használni. Egyik se szolgált vitorláson.
De hát, tudjátok, az ördög nem alszik. Az ördög tartogatott arra a napra még két
lényegbevágó meglepetést. Alapjában véve az ördög akkor jobbik arcát mutatta felénk,
ezt nem lehet letagadni. Ezúttal is ismétlem, figyeljetek.
A hajófenék még a legcsillogóbb luxusjachtnál is undorító hely. Hiába, no, itt
gyűlik össze az egyre poshadó, algás, gombás, rothadó víz, ami minden hajóba
beszivárog, akár működnek a szivattyúk, akár nem. A fregatt hajófenékrészét,
emeletszerűen, elválasztotta a hajóűr, ahol is a cementzsákok sorakoztak, mivelhogy a
szükséges felszerelésen, pótalkatrészeken és élelmen kívül más terheket nem vittünk
magunkkal. Amikor a hajófenékből Daniló bácsiék felmásztak a hajóűrbe, Daniló bácsi
egyszer csak rámeredt a lámpást tartó Pedrora.
Rámeredt, és a fiú nyakára mutatott:
- Honnan ... mi az ott a nyakadon? Pedro látható büszkeséggel jelentette ki:
- Pedro talál.. . Pedro fétise ...
A gyerek nyakában madzagon, egy kulcs fityegett.
Régies ezüstkulcs.
Akár hiszitek, akár nem: az elveszett láda kulcsa!
Parancsnokunk megbabonázva meredt a kulcsra, kezébe vette, forgatta, és - nem
hitt a szemének. Hiszen a kulcs, így emlékezett Daniló bácsi, benne volt a láda zárjában,
amikor a hullámok kisodorhatták a kabinból.
- Hol találtad, Pedro? - kérdezte kapitányunk.
A kis néger néhány lépést tett a raktárszerű hajóűrben. Rámutatott egy helyre,
közvetlenül a lépcső mögé. A lépcső vezetett fel az „ütegsorba", ahonnan már a fedélzetre
lehetett jutni.
- Pedro itt talál, masa.
- Mikor?
Itt már Guzsik apó vette át a szót:
- Alig néhány órával ezelőtt, amikor lejött velem, hogy világítson. Még láttam
is, amikor előkotorta a porból. És tudja, signore capitano, milyen a néger: szereti a
csillogót, mini a szarka. A nyakába akasztotta, mint az asszonyok a keresztet.
Daniló bácsi megveregette a gyerek vállát:
- Pedro, erre a kulcsra szükségem van. Kapsz érte egy dollárt.
Pedro leoldotta a madzagot, büszkén mondta:
- Pedro talál, Pedro adja. Masa capitanónak adja, legyen övé fétis! Dollár

nem kell.
Mindezt néhány órával az eset után tudtuk meg, amikor parancsnokunk összehívta
a „jadranisták haditanácsát".
Ott volt előttünk a kulcs, amit érthetően előzőleg nem figyeltünk meg, de
kétségtelenül az eltűnt láda tartozéka volt.
- Hogyan kerülhetett a hajóűrbe, a cementzsákok közé? - nézett ránk
parancsnokunk, amikor elmondta töviről hegyire azt, amit az előbb olvastatok. Hogyan?...
Ha a ládában volt és kiesett, akkor valahol a fedélzeten kellett volna
megakadnia. De lekerült az ütegsor alá, a hajóűrbe!
Mindenki mondott valamit. Sottomarina például azt, hogy talán nem is a
Grossmann-féle láda tartozéka, hanem valamelyik munkás zsebéből eshetett ki, amikor
zsákolták a ballasztot, vagy ácsolták a lépcsőt.
- Nem, nem - ingatta fejét parancsnokunk. - A kulcs
formája pontosan mutatja, hogy igen régi. Korabeli kézimunka, így van.
Barrabella kapitány? Barrabella bólogatott:
- Igy, így, kapitány. Igen régi kulcs. És mutatta az apró cirádákat, íveket.
- Ezüstből készült.
Természetesen Zoller is megszólalt. Mosoly, fölény volt az arcán.
- Kapitány, régi meggyőződésem kezd igazolódni. Állítom: nemcsak a kulcs, de
a láda is a hajón van!
Halkan, fojtottan, kipirulva mondta:
- A ládát eldugták a hajóűrben vagy máshol, de hogy nem vitte el a hullám,
arra fejemet teszem!
Daniló bácsi csendesen, nyugodtan kérdezte:
- És kik tették volna? Vagy esetleg csak - ki? Kis szünet támadt. Egymásra
néztünk.
- Változatlanul kitartok álláspontom mellett: Silver, vagy Silverék!
Hajónk legszótlanabb tagja. Piccolo Piede ennyit mondott:
- Ügyes fickó. Tőle minden kitelik. Sottomarina,
a jámbor, jószívű óriás
hümmögött:
- Aki megmenti egy gyerek életét! Daniló bácsi rábólintott:
- Igy van. Ha nem láttam volna saját szememmel.. -. Barrabella közbeszólt:
- Egy váratlan „házkutatás" sok mindent megoldana. A hajó minden zegét-zugát
pontosan ismerem. A cement-zsákok elhelyezését is. Az összes létezhető rejtekhelyet, ami
számításba jöhet, ha valaki rejtekhelyet keres. Átkutathatjuk a fokszlit is, jogunk van
hozzá, anélkül, hogy közölnénk, miért történik a kutatás. Én ezt javaslom.
Daniló bácsi a fadobozban csendesen ketyegő kronométerre nézett. Délután volt,
négy óra előtt öt perccel, őrségváltás előtti idő.
- Most? - tekintett Barrabellára parancsnokunk. - Most, kapitány?
- Si, si, capitano. Most. Adja ki a „minden ember a fedélzetre" parancsot. Előbb
azonban alakítsuk meg a kutatócsoportot. Ha megengedi, én vezetném. Signore Horváth,
signore Zoller, padrone Guzsik, signore Piede álljon rendelkezésemre. Esetleg még
Gabbia.
Daniló bácsi igen komolyan mondta:
- Nem szívesen rendelem el a kutatást. Nem szeretek gyanúsítani - és itt Zollerre
nézett -, de hát ebben az esetben valóban cselekedni kell. Mindenesetre különös, hogy a

láda kulcsait a hajóűr lépcsőjénél találta meg Pedro. Tekintettel arra, hogy néhány napon
belül, véleményem szerint, elérjük a Tubuai-szigetek legszélső atolljait, szeretném, ha
minden kétely eloszlana addig. Hunteréket, kívánságuk szerint, ott tesszük ki, ahol
akarják. Tehát, Sottomarina, fújd meg a sípot: all hands up!
Tűzött, szikrázott a csendes-óceáni nap. A tenger a távolban kék volt, miként a
felhőfoszlány nélküli ég, a közelben pedig zöldesen, fehéren villódzott. Kész csoda volt„
hogy elég távolra a passzáttól egyenletes, ötös erősségű, szél fújt délkeletről. Kész csoda,
fiúk, egész utunkon, amikor átvágtuk a Senki Tengerét, ahol Cookék, Wallisék, Byronék
óta alig-alig járhatott hajó, ahol közismerten - a passzátok elterelő szívása következtében
- hónapokig tartó szélcsendek is előfordulnak. Mindenesetre itt is beigazolódott, hogy az
óceánokon a szabályok nem mindig azonosak a gyakorlattal. (Különben itt kell
megemlíteni, bizony különös beidegződést kellett felfogni: Amerikát, amit „nyugatként"
szoktunk meg - most már keleten láttuk és a majdnem elénk tűnő Ausztrál-Óceániát nyugaton kellett emlegetni, és nem keleten, ahogy megszoktuk.)
A bágyasztó melegben, a tűző napon Parkin Christian és Gabbia állt a
kormánykerék mellett. Meglepődve kapták fel a fejüket, amikor Sottomarina belefújt
hajómesteri ezüstsípjába.
All hands up!
- Sorakozó a főfedélzeten! - bömbölte óriásunk,
akiben még éltek a régi
szabályok,
amiket a haditengerészettől hozott magával,
és amit a kereskedelmi
tengerészek annyira nem akarnak betartani. - Sorakozó!
Ugyan mi történhetett? - ez volt az előtűnő emberek arcára írva. Az ötös szél jó
sodrással vitte a fregattot arról sem lehetett még szó, hogy a megállapított hibák miatt
süllyedés álljon elő...
És mégis: all hands up!
Laguna Grande, aki a legközömbösebb arccal tudott a világba nézni, ezúttal
nyugtalanul pislogott. A napfény miatt, esetleg más okból? De azért arról nem feledkezett
el, hogy lenéző pillantást vessen Parkin Christian felé, akit kezdettől fogva utált.
- No, mi az, boys? - nézett körül Silver, aki a mentőcsónak árnyékában
szundikált. - Mi az? Miért ez a ricsaj?
A pompásan megdőlt fregatt kormányfedélzetének mellvédjénél állt Daniló bácsi,
így állhatták és támaszkodhattak a cirádás korlátra annak idején Nelson, Hood vagy
Nahimov tengernagyok.
Daniló bácsi mellett Barrabella kapitány, aki lassan már teljesen elfeledkezett
arról, hogy mi a tengeri betegség, továbbá Horváth Feri, Szevér és a kormányost felváltó
Zoller, velem együtt.
Mivel az árbocok, a kötélzet a sprőd félhátszélben ugyancsak recsegtek, a hajó
hasa alól kiszaladó hullámok zúgva menekültek, és a vitorlák sustorogva lökték le
magukról a szélgyűrűket, parancsnokunk elővette szócsövét.
- Elrendelem a hajó átkutatását! Az átkutatást Barrabella kapitány irányítja! A
főfedélzeten tartózkodók nem hagyhatják el helyüket!
Én is, Zoller is - előzetes megbeszélés után - Silvert, Laguna Grandét, Mikkelsent,
Cap-Yorkot, vagyis a Portó Alegre-ieket figyeltük. Ugyan, milyen arcot vágnak majd, ha
elhangzik a parancs. A legszívesebben azt írnám le, hogy megdöbbentek. Hogy rémülten,
nyugtalanul pislogtak. Pedig nem ez történt. Annyira se lepődtek meg, mintha azt közölte
volna Daniló bácsi, hogy mindenki kap egy szelet csokoládét. (Ugyanis a csokoládé

errefelé annyira nem „esemény", mint nálunk a kristálycukor.)
- Hát akkor telepedjünk ide a bárka árnyékába - vigyorgott Silver Hunterre és
Laguna Grandéra. - Még szerencse, hogy velem van a póker! Ez csak nem tilos,
hajómester úr?
Sottomarina megrázta hófehér üstökét:
- Nem.
- Nyilván elveszett valami, igaz ? - vigyorgott tovább Silver. - De hát csak
előkerül, ha keresik. Hozzá még Barrabella kapitány! No, fiúk, ki áll be egy kiadós
pókercsatába?
És megkezdődött a kutatás.
Barrabella kapitány és csoportja hol itt, hol amott tűnt fel. Látszott, hogy tüzetes
munkát végeznek. Az apró, fürge tengerésztiszt még a lánckamrába is lemászott.
Átvizsgálták a kötélbakok alsó részét is, holott ott nyilván nem fért volna el a láda. De
átvizsgálták. Egyik óra a másik után múlt el. Már a tengeren lenyugvó nap pihenőre
készült.
A kormánynál dolgozva. Zellerrel időnként összenéztünk. Silver, Laguna Grande
és társaik, teljesen elmerültek a kártyajátékba. Azokat ott az égvilágon nem érdekelte
más, mint a szerencse forgandósága.
Legalábbis így tűnt nekünk.
- Jó idegei vannak - intett Silver felé kormányostársam. - Pedig nekem beszélhet
az öreg: Silver, vagy valamelyik Silverék közül a tettes!
Én is így éreztem. És mégis - megzavart ez a végtelen nyugalom, közömbösség.
Még csak annyit se tettek, hogy felemelték volna fejüket, ha valahonnan előtűnt
Barrabella kapitány és a „bizottság".
Végül a fokszli, a hajóorr legénységi szállása következett. Itt történt meg, hogy
Laguna Grande elmélázva nézett a belépők után. Ennyi volt az egész.
De egy mozdulatot nem tettek, hogy valamilyen fondorlattal megközelítsék
szálláshelyüket, vagy akár bármi céllal eltávozzanak a felfordított kutter oldala mellől.
Amikor már Pedro arra készült, hogy meggyújtsa a pozíciólámpákat meg a többi
lámpást, Barrabella kapitány és kísérete előjött, és megindult a parancsnoki kajüt felé. De
a láda nem volt velük! Tehát - nem sikerült megtalálni!
- A'zannya! - dünnyögte Zoller. - Ezek megint kicsúsztak!
Piede ugyan cipelt valamit, de az nem a láda volt. Nem telt bele néhány perc, és
Horváth Feri lekiáltott a kormányállásról:
- Silver, Laguna Grande a parancsnokhoz! Zellerrel összenéztünk.
Az árgyélusát, itt mégis történt valami!
- Apafej, jó az öreg Zollerre hallgatni - mosolygott megelégedetten régi
kenyerestársam.
Silver, Laguna Grande felállt. A megdőlt, ferde fedélzeten széles járással
megindultak a kormányfedélzet felé. Felcammogtak a lépcsőn, és akkor hallottuk, mint
Laguna Grande odaszólt a társának:
- Ha kiadod a királyt, megnyered a fordulót.
Úgy bámultunk utánuk, mintha hülyék lennénk. Ha kiadod a királyt! Vasidegeik
vannak a pasasoknak, nem lehet letagadni. Silver jókedvűen odalépett hozzánk,
belenézett a tájoló fényburájába, és enyhe gúnnyal, de széles mosollyal szólt:
- Mennyire vagyunk a kincses szigettől, boys? Mert nekem beszélhettek, arra

megy ki a játék!
És ezzel eltűntek az apró kabinfolyosó bejáratában.
A többit már Horváth Feritől tudom.
Igy történt.
Silverék beléptek a parancsnoki kabinba. Szabály szerint levették a sapkát, és
ránéztek a bentlevőkre. Daniló bácsi,. Barrabella, Horváth Feri, Szevér tartózkodott a
helyiségben.
Tisztelegtek.
- Itt vagyunk, captain, hivatott - szólalt meg Silver. Daniló bácsi csontos arcán
megfeszültek az inak. Szigorúan mondta:
- Különböző okokból kellett elrendelnem a hajó átkutatását, így a fokszlira is sor
került. Ez a két tárgy kié?
Ezzel az asztalkához nyúlt, ahol egy térkép elfödött valamit.
Két darab, nyolcas acélkupakú golyóval betöltött tárházú revolvert! És több
tárházat, tele golyóbissal!
- A szabályok értelmében csakis a parancsnok vagy a tisztek rendelkezhetnek
lőfegyverrel! Kié ez a két revolver és a hozzávaló töltény?
Silver elmosolyodott. Laguna Grande is. Nyugalmuk bámulatos volt, mint később
Horváth Feri mesélte.
- A miénk, captain - jelentette ki Silver. - Grandéé és az enyém.
- Talán bizony nem ismerik a szabályokat? - pattogott Daniló bácsi.
- De mennyire ismerjük, captain! Ha hibáztunk, büntessen meg, vagy tegyen
úgy, ahogy jónak látja. De mi még ilyen hajón sohase szolgáltunk. Úgy gondoltuk,
hátha hajótörés ér bennünket, nem árt a fegyver ilyen tengeren, mint a Pacifico! Hát
ezért hoztunk magunkkal revolvert.
Laguna Grande a világ legártatlanabb képével rábólintott.- Ezért, senor capitano.
Daniló bácsi megreszelte torkát ami nála az enyhülés jele volt.
- Hm - kezdte -,
hm. A válasz bizonyos fokig érthető. Megértem. Nos,
Barrabella kapitány?
Az apró commendatore csóválta, rázogatta fejét:
- A szabályok szerint súlyos hibát követtek el... Silver csendesen kuncogott.
Hétpróbás csirkefogó volt, a legnagyobbak egyike, akit ismertem a „modern kalózok"
között. Máris érezte, hogy megnyerte a csatát, így hát bátran replikázhatott vissza- A szabályok szerint a hajó parancsnoksága is hibázott. Útra szerződtünk,
méghozzá Portó Alegre-Oakland útra. Úgy tudom, nem erre vezet a legközelebbi
út,
mert
Pitcairn valahol amott van északra, jónéhány mérföldre innen. De hát
kiránduljunk csak arra, amerre a captain akarja, Silver semmi jónak nem elrontója. De
a cimborám, Laguna Grande sem.
Daniló bácsi hevesen tiltakozott:
- Pitcairnt
rövidesen érintjük. De a hajót sérülés érte. Pitcairn - Parkin
Christiantól tudom - nem alkalmas ilyen hajó befogadására. Vulkanikus sziget. Nincs
védett kikötője. Márpedig a hibát ki kell javítani, Oaklandig ciklonban lehet részünk.
Ezért keresünk a közelben megfelelő lagunaszigetet, ahol a haváriát kijavíthatjuk.
Silver kegyesen bólintott:
- Az más, captain. Erről nem tudtunk. És a revolverek?

Daniló bácsi - a javíthatatlan, a jószívű, a hiszékeny -persze máris az
engedékenység hangján beszélt:
- Azokat lefoglalom ... azaz: megőrzésre átveszem. Majd. meglátom. Silver, hogy
Oaklandbe érkezve, ott a tengerészeti hatóság elé terjesztem-e az ügyet vagy sem.
Silver már cimboráskodott is:
- Az „amik" nehéz fickók. Azért is hagytam ott őket. Inkább tartsa meg, captain,
örökre a revolvereket. Mondom, mindnyájunk biztonsága miatt hoztuk magunkkal!
És ezzel befejeződött a kihallgatás.
Se Daniló bácsi, de egyetlen tag se sejtette a mi kompániánkból, micsoda baj
szakadt máris a hajóra. Ugyan egy kivétel mégis akadt - sejthetitek, kicsoda? -, Zolller,
aki majdnem széttörte a kormánykereket, amikor megtudta az „eredményt".
- Hát ez megint kitolt velünk! A szentségit!
Igy azután arról, amit Parkin Christiantól tudtunk meg, már nem is szóltunk
Daniló bácsinak.
Az eset nem sokkal később következett be, hogy lezárult a parancsnok kabinjában
a revolver-ügy.
Minden, de minden másként alakul, ha előzőleg kikötünk a Húsvét-szigeten. Az
ottani rádióállomás nyilván továbbította volna magát az információt, és azt az utasítást,
amit (de ez csak jóval később lett ismert) Santa-Clara küldött az „Óceán királynője"
parancsnokának, valamint a személyi megbízottnak, hogy a legközelebbi kikötőbe
fussunk be!
Parkin Christian, mint általában a szigetlakók és a hajósok, szenvedélyes
dohányos volt. Gyakran gubbasztott ő is a vizeshordó mellett. Ezen az estén is ott
kuporgott. Különös, sötét idő volt: ritka vaksötét ezen a tengeren. Lomha felhők
borították az eget, és sem a csillagok, sem a Hold nem világított.
A barométer napok óta gyanúsan esett, és bennünk bizonytalan érzést keltett.
Az igazságnak tartozom, ha kijelentem: féltünk. Féltünk egy újabb ciklontól, mert
az - főleg a sérülés miatt - könnyen pontot tehetett volna kalandunkra. Valóban igaz. volt,
amit Daniló bácsi Silvernek mondott: sürgősen védett helyre volt szükségünk, hogy
kijavítsuk a nem súlyos, de nagy veszélyt jelenthető sérülést. Erre Pitcairn kellőleg nem
védett kikötőöble, amit „Bounty" öbölnek hívnak, valóban nem megfelelő.
Daniló bácsi azon volt, hogy megfelelő lagunaszigetet keressen.
És a szigetek már ott voltak előttünk.
Mondom, Parkin Christian a hordó mellett pipázgatott. A fokszliban tovább folyt
a póker. Mint a hajókon általában szokás; a parancsnokon és a „vezetőségen" kívül senkit
nem érdekelt a barométer bolondozása, a felhős ég, ami errefelé valóban ritkaság. És a
szörnyű, lélegzetelállító fülledtség sem, ami viszont errefelé nem ritkaság.
Igy azután érthető, hogy a Silver-Hunter csoport vagy pihent, vagy kártyázott,
vagy kibicelt a kártyások mellett.
Őrségen, a hajóorrban, Gabbia, fedélzeti őrségen Sottomarina és Santjago
tartózkodott.
Felettünk, vagy inkább mögöttünk, a parancsnoki tatfedélzeten Szevér járt fel és
alá.
Christian pipázgatott és szundikált a hordó mellett, nekitámaszkodva a fokszli
falának.
Mondom, sötét volt, a fokszli lámpása éppen csak valami halvány fényt vetett a

küszöbre, a fedélzeti lámpa pedig, az erős és széles főárboc miatt nem világított meg
semmit a hordó körül.
Parkin Christian felfigyelt.
Két ember beszélgetett a közelben. A cigaretták fényében kivette, hogy Silver és
Hunter a beszélgető.
Halkan beszéltek, de Christian éles füle még így is kivette a szavak értelmét.
- Mondd, cimbora - hallotta Huntert -, nem vagytok ti azok a Vig Rogerek,
akikről két héttel ezelőtt Valparaiso adta le a „C Q"-üzenetet?
Silver szokás szerint nevetett, de a hangjában mégis kíváncsiság volt.
- Nem vagyunk mi se Vig Rogerek, se másféle kalózok. De miféle üzenetet
adott le Valparaiso?
- Hát csak ne sértődj meg, pajtás, én nem vetem meg a kalózmunkát - hallatszott
még fojtottabban Hunter hangja. - Jó munka az! ... A hír úgy szólt, hogy a brazíliai
hatóságok valami nagyobb kalózbanda nyomára jutottak, és utasítják az összes brazil
lobogó alatt haladó hajót, amelyik új legénységgel rendelkezik, hogy fussanak be a
legközelebbi kikötőbe, átvizsgálás végett. A nyomozati adatokat csakis a tengerészeti
hivatalok kapják meg, nehogy meglépjenek a Vig Rogerek.
Parkin Christian ugyancsak hegyezte a fülét. Hunter még halkabban folytatta:
- A „C Q"-hír csakis a parancsnokok számára szólt. Ti is brazil lobogó alatt
futtok, rádiótok nincsen, gondoltam érdekel a hír. Hátha ti vagytok azok .. . mert én,
mondom, nem vetem meg a kalózmunkát.. . szép munka az ...
Többet Christian nem hallott a beszélgetésből. Valaki kilépett a fokszliból. Hunter
elhallgatott. Azután mind a hárman visszamentek kártyázni.
A brazil hatóságok tehát nyomára jutottak egy nagyobb buccanertársaságnak,
vagy ahogy a hajózásban a régi lobogó után hívják őket - Vig Rogereknek! A hallottakat a
vízi vigéc elmondta Sottomarinának.. ő meg Szevérnek és Horváth Ferinek, végül
nekünk.
Képzelhetitek, újból felmerült a kérdés: szólni Daniló bácsinak.
De hát ez már szinte gyerekesen hatott volna. Uj „gyanúsítás"? Mert ez lett volna
belőle. Annak nem lett volna semmi értelme, hogy elővesszük Huntert. Többet nem
mondana úgy sem. Viszont jobb, ha nincs tudomásuk arról: értesültünk a hírről. Kicsit
nagyon is hízelgésnek, önigazolásnak, törleszkedésnek hatott Hunternek az a kijelentése,
hogy „nem veti meg" a kalózmunkát. Tehát Hunter szimata legalább olyan jó, mint
Zolleré.
- Fiúk - jelentette ki most már igen határozottan Zoller -, a leghelyesebb, ha úgy
vesszük: a keresett banda a hajónkon tartózkodik, így nem érhet meglepetés, hogy a Víg
Rogerek - Silverék. Mert higgyétek el, ez derül majd ki, ha megéljük! A külvilággal
semmi összeköttetésünk nincsen. A fregatt régi hajó, s úgy is kell gondolkozni, mint
régen. Miként adhatunk életjelt, hogy hová is tartunk? Ha úgy cselekszünk, mint
régen tették a tengerészek, ha bajba jutottak, vagy bajt sejtettek. És ez nem más, mint
üzenet a palackban!
Zoller érvelése ésszerű volt. Helyeselte Szevér, Sottomarina, Horváth Feri.
- És ha nem jut el sehová az üzenet? - tette fel a kérdést a mi öreg Sottonk.
- Az más kérdés - rázta meg üstökét Zoller. - Megtettük, amit tennünk kellett.
Különben is úgy érzem, a legnagyobb összefogásra van szükségünk. Mindent figyelni,
mindent szemmel tartani, ez mostantól a kötelességünk! Parkin Christian a mi

emberünk, úgyszintén Gabbia és Santjago is. De nem a mi emberünk Hunter és akik
hozzá tartoznak, talán Gidley kivételével. Azzal, hogy Hunter kijelentette: nem veti
meg a kalózmunkát - valami nagyon-nagyon gyanúsat érzek a „Vulcania" tragédiájában!
Ez a beszélgetés Horváth Feri kabinjában folyt le. Zoller mint a megszállott
beszélt, és szerencse, hogy így beszélt. Fanatizált, meggyőzött minket. Az utolsó
pillanatban voltunk, amikor még tenni lehetett valamit.
Szevér intett:
- Rendben van. Hány palackot dobunk a vízbe?
Itt megoszlottak a vélemények. Persze, számításba kellett venni, hogy a Csendesóceánnak azon a részén úszott a fregatt, amerre évekig nem jár hajó.
- Minél többet, annál jobb - jelentette ki Sottomarina. - Ha úgy érzed, Zoller.
- Igen, úgy érzem, Sotto bácsi.
Tíz palackot dobtunk a tengerbe, akárcsak a régi hajósok, a harmincas években, a
huszadik században!
Szinte hihetetlen, de - igaz.
Hogy lesz vagy nem lesz értelme, vagy milyen eredményt érünk el, arra nem is
gondoltunk. Zoller szavai után éreztük: tenni kell valamit. Ha másként nem, legalább
ilyen naiv módon, hiszen több lehetőségünk nincsen.
A fregatt nem vitt magával rádiót, se vevőt, se adót. Santa-Clara és Barrabella
nem számolt azzal, hogy a tenger most is képes olyan tréfákra, mint hajdanában.
Példa erre az a hír, amit a „Vulcania" néhai rádiótávirásza vett fel és mondott el
Hunternek. A Valparaiso tengerészeti rádióállomás sugározta tovább „C Q"-jelzésén: a
Víg Roger titkos kalózlobogó tagjai tartózkodnak valamelyik brazíliai hajón. És az
„Óceán királynője" brazíliai lobogó alatt haladt!
A palackokba tett és a tenger jóakaratára bízott üzenetünk a világ felé így szólt:
„Az "Óceán királynője" háromárbocos arra kéri a palack megtalálóját: tudassa sürgősen
Santa-Clara hajótulajdonossal (Portó Alegre. Brazília), hogy a fregatt, sérült állapotban az Alacsonyszigetekhez tartozó Tatakopoto nevű sziget környékére tart. Az üzenetet palackba zártuk NYh. 135° 40'
és Délisz. 28° 32' alatt."

Tíz palack hullott a tengerbe éj idején egy különös, a Csendes-óceánon szokatlan
felhőtlen éjszakán.
Egyik a másik után. Sottomarina dobta be a palackokat, a hajótat erkélyéről,
ahová a parancsnoki folyosóról lehetett kijutni. Az a Sottomarina. aki Parkin Christiannal
úgy barátkozott össze, hogy szinte napok alatt testvérek lettek, és akivel egyforma régen
szolgálták a tengert. És mivel régen szolgálta a tengert, ismerte a tengerészélet fegyelmét
is. Ismerte és becsülte. Azzal, hogy Silvernél és Laguna Grandénál egy-egy revolvert
találtak, az ő bizalma is megingott Silverben.
- Corpo di bacco - dühöngött a mi óriási fedélzetmesterünk -, nem tetszik nekem a
dolog! Nem. Matt!
Mert ezen az éjidőn a fedélzeti lámpa alatt Parkin Christiannal sakkoztak. Pedro,
mint ilyen esetben mindig, ott kibicelt a két öreg bajnok között.
Látszólag minden rendben volt a hajón. Kivéve az, hogy a szivattyúkat állandóan
kellett működtetni.
Vajon lesz-e értelme annak, hogy ilyen ősi módszerhez folyamodtunk? Palackba
tett üzenethez.
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Gidley haldoklott.
Mindez akkor történt, amikor a távolból szigetek tűntek fel.
Rekkenő hőség ülte az óceánt, és időnként olyan köd terült a vízsivatagra, mintha
az északi Atlantikán hajóztunk volna.
Ez a köd meleg volt, akár a gőzfürdők párája, és ugyanolyan fojtogató. Az aneroid
esése is ezzel függhetett össze,a távoli passzát és a forró egyenlítői légáramlat még az
eddiginél is melegebb légtömegeket küldött ide, a „szélcsendes" övezetbe.
- Ebből lesz valami - jegyezte meg baljóslatúan Szevér. A vízi vigéc, aki
navigátorunk és „szaktanácsadónk" volt egy személyben, mosolygott:
- Ha nem most, esetleg egy hónap múlva!
Amikor látta, mennyire elbámulunk a kijelentésén, folytatta:
- Jah, a Pacifico a meglepetések óceánja. Az avatatlan nem hiszi, hogy erre
köd is lehet. Sőt, hetekig, hónapokig tartó szélcsend. De hát valamiből csak lesz a
hurrikán!
Amikor végre a távolban feltűntek az első árnyékok, tudtuk, hogy azok igazában
pálmafák. Vagyis - szigetek.
Akárcsak a csónakot, a szigetek halvány vonalát is Pedro vette észre, aki az
árboctereb legszorgalmasabb lakója volt.
- Igen - állapította meg Szevér, amikor lejött Pedro mellől -, valóban szigetek
lehetnek arra.
A vízi vigéc bólintott:
- Tubuai és Paumotu legkeletibb része.
A mellettünk álló Daniló bácsi hozzátette:
- A régi Elveszett-szigetek.
És elmondhatom: összeszorult a szívünk. A Nagy Szigettenger küszöbére értünk,
ahonnan kezdve egészen Ausztrália és feljebb Uj-Guinea partjáig sziget szigetet követ:
Polinézia, Melanézia, Mikronézia ezer és ezer szigete. Emberevők, fejvadászok, ősi,
legprimitívebb életet élők birodalma, és egyben: züllött fehérek, kalandor kereskedők,
embertoborzók és embervadászok szigettengere.
A fregatt, az „Óceán királynője", mint a messze századok feléledt, felbukkant
kísértethajója, úszott a pálmákkal szegélyezett atollok felé. A régi Elveszett-szigetek felé
haladt, vagy inkább vánszorgott a legfeljebb szellőnek beillő légáramlatban.
Akkor búcsúztunk el a „Vulcania" szerencsétlen fűtőjétől, Skócia szótlan fiától.
Jack Gidleytől.
A különös, szófukar, magábasüppedt ember az első napokban feltápászkodott,
akár a többi hajótörött. Mivel Pedro akkor már az árbocőr szerepét töltötte be, a
parancsnokság úgy intézkedett, hogy Gidley a konyhára kerüljön,Guzsik apó mellé. De
alig néhány nappal később Gidley nem jelentkezett. Hunter közölte:
- Köpi a vért a nyavalyás! Tüdővészes, mint minden fűtő. A püspök úr!
És jóízűen hahotázott hozzá, mint aki örül annak, hogy a társa milyen beteg.
Daniló bácsi és Horváth Feri vizsgálta meg a szerencsétlent, hogy mentsenek rajta
annyit, amennyi menthető. Feri nemhiába volt első tiszt olyan hajókon, ahol orvos nem

akadt, igen értette ezt a tudományt. De Daniló bácsival már az első pillanatban látták,
nincs segítség: Gidley lelke kész a végső útra!
- Egy-két óra és vége - mondta Feri, amikor Hunter feltette a kérdést: mi van a
társával? - Tüdővérzés. Nélkülözés, kiállott izgalmak.
Hunter összedörzsölte a kezét. És alamuszi pofát vágott:
- Derék fickó volt. Azért is igyekeztem megmenteni. De hát ha nem megy ...
Gidley meghalt. Pontosan akkor, amikor Pedro jelentette a magasból, hogy
szigeteket vél a távolban látni.
Úgy halt meg a fűtő, mint ahogy élt, mint amilyennek megismertük: némán, a
mennyezetre függesztett tekintettel, alig-alig mozdulva ösztövér testével. Horváth Feri
tartózkodott mellette, az a régi cimborám, aki emberségben messzire magasodik ki
emlékeimből, mint megtestesítője az igazi tengerész bajtársnak.
Szabad idejében ott virrasztott a beteg mellett. Gidley mindössze egyszer tért
magához apatikus delíriumából. Csodálkozva nézte Ferit, aki a fekhelye mellett ült. Majd
intett, hogy hajoljon közelebb hozzá.
- Hunterre ... vigyázni... veszélyes ...
Nyögte, erőltette ezt a néhány szót. Majd bólintott, mint aki megkönnyebbült.
Még mozgott a szája:
- Vigyázni...
És ekkor hallatszott a fedélzetről, az árboc magasából Pedro kiáltása:
- Land hoo!
Gidley megrázkódott, feje hátraesett. Meghalt.
A végtisztesség úgy történt, ahogy azt a régi szabályok előírják. Ha fűtő volt,
akkor is tengerész volt, és tengerészhez méltóan vettünk tőle búcsút. Vitorlavászonba
varrták a néma ember porhüvelyét, és a lábára nehezéket kötöttek. Mivel angol zászló
nem akadt a hajónkon, Brazília zöld mezőben földgömbös lobogója fedte le a fűtőt, míg
ott feküdt kiterítve az előfedélzeten, a kutter mellett, és Daniló bácsi felolvasott a
bibliából.
A két londoni felemelte a vitorlavászonba varrt fűtőt.
Egy csobbanás, és Gidley eltűnt a napvilágról. De itt hagyta az üzenetet: vigyázni
Hunterre. Daniló bácsi elgondolkozva hallgatta Horváth Feri jelentését.
- Azt mondta, vigyázni, mert veszélyes?
- Parancsára. Azt, hogy „vigyázni", megismételte. Daniló bácsi intett:
- Akkor vigyázunk. De sokáig nem kell. Hiszen Hunter azt kérte, hogy a
legközelebbi szigeten tegyük ki őket. Márpedig a szigetek itt vannak előttünk. Holnap,
legkésőbb holnapután távozhatnak.
És ekkor jött a meglepetés. Alighogy Feri kilépett a parancsnoki kabinból. Hunter
kért bebocsátást. Igen alázatosan, sapkáját nyugtalanul forgatva kezében, előadta kérését.
- Captain, amikor felvett a hajóra, kértük, hogy a legközelebbi szigeten tegyen ki
minket, mert elhatároztuk, hogy szakítunk a tengerészélettel.
- Igen, a jegyzőkönyv tanúsága szerint ezt kérték - szólt közbe parancsnokunk.
Hunter megvakarta fejebúbját, mert hiszen vakaródzás nélkül nem tudott
meglenni.
- Kértük, captain. De most társaimmal együtt úgy határoztunk: mégse telepszünk
le a legelső szigeten. A gatyánkon és az ingünkön kívül nincsen semmink, így mégse
lehet letelepedni. Lakott helyre kell jutni, hogy a hajótársaságtól bezsebelhessük a

minket megillető kártérítést. Ezért...
Itt Daniló bácsi közbeszólt:
- Tehát vigyük magukat, Hunter, Pitcairn szigetére?
- Erre kérnénk, captain. Szerencsétlen hajótöröttek vagyunk, captain.
Továbbra is igyekszünk megszolgálni az élelmezést. Nem tehet ki minket a
végpusztulásnak.
- Maguk kérték, hogy a legelső szigeten ... Hunter olyan bánatos arcot vágott,
amilyet tudott.
- Igaz, captain. Akkor úgy éreztük: minél előbb szárazra kerülni. De megérti?
Daniló bácsi hosszabb szünetet tartott, mielőtt válaszolt volna. Eszébe jutott
Horváth Feri néhány perccel ezelőtti közlése. Gidley egyetlen hagyatéka: vigyázni
Hunterre. De hát mi az ördögöt kell Huntertől óvakodni? Azért, mert egy szerencsétlen,
lázdelíriumos haldokló ilyesmit mond? Hunter és emberei pompásan beválnak a
szivattyúknál, amelyeket állandóan működtetni kell, mert bizony a fregatt mind
erősebben nyeli a vizet. Ezért Daniló bácsi, méltóan emberségéhez és hiszékenységéhez,
beleegyezett, hogy Hunterék jöjjenek velünk a „Bounty" lázadóinak szigetére.
- Rendben van. Hunter. Maradhatnak.
Horváth Ferinek és Szevérnek ezt mondta parancsnokunk:
- Gondolkoztam Gidley kijelentésén és Hunter kérelmén. Nem szokásom felülni
vénasszonyos fecsegésnek. Gidley beteg volt, delíriumban lehetett. Egyiknek is,
másiknak is
a kijelentéséből
láttuk,
hogy nincsenek jóban. Gidley szinte félt
Huntertől. Igy a kijelentésének nem tulajdonítok nagyobb jelentőséget. Különben
is, mitől óvakodjunk? Bolondság! A hajót a legrövidebb időn belül védett helyre
kell állítani, hogy megdönthessük, és kijavíthassuk a haváriákat. Igy nem indulhatunk
neki a Pitcairn-Oakland-útnak. Ide pedig bőven kell segítség, Hunterék is jól jönnek.
Elég gond nekem és Barrabella kapitánynak ez a váratlan havária. És Roatant is meg kell
keresni, barátaim, különben szégyenben maradunk!
Mindez igaz volt, helyes, ésszerű. De Zoller „ellenálláspontja", „mételye" is
terjedt közöttünk, jadranisták között. És ez így hangzott:
- Előzőleg miért akartak Hunterék minél előbb partra kerülni? Egyszerű: okuk
volt rá. És miért nem akartak Gidley halála után? Azért, mert a szerencsétlen fűtő
halála megszüntette azt a bizonyos okot. Ez így van, és nem másként. Ha az öreg ennyire
hiszékeny, legyen. Mi nem vagyunk azok. Grossmann ládájának ezüstkulcsa még mindig
rejtély. Silver és Hunter beszélgetését Christian hallgatta ki. A palackok is úsznak ... most
ez a Gidley-féle kijelentés ... hát én csak azt mondom: a legnagyobb óvatosság,
cimborák! A legnagyobb! Fogadjuk meg, hogy szemünk nemcsak a hajón meg a
tengeren, de a fokszli lakóin is rajta lesz!
Megfogadtuk.
Ugyanakkor Daniló bácsi részéről is elhangzott a „legnagyobb óvatosság"
kijelentése.
- A legnagyobb óvatosság, barátaim! A veszélyes övezetbe értünk. Ez a rész
Tubuai és a Paumotuk között tele van csapdával a hajósok számára. A mi irányunk most
az Elveszett-sziget, Tatakopoto. Parkin Christian szerint oda eljutni hajósművészet. Ezt a
részt a térkép is, a Hajózási Kalauz is úgy jelöli, mint Veszélyes Övezetet! Sok a
vízszint alatti korallpad, korallzátony. Ezért elrendelem a teljes készültséget. Az
előárbocon is, a főárbocon is állandóan egy-egy ember teljesít szolgálatot. A hajóorrban

egy helyett ketten állnak őrségen. A mérőónt negyedóránként kell használni. Azonnal
jelenteni a parancsnoknak és a tiszteknek a tenger szintváltozását, a fehéres turzásokat, a
kerek területen látható forgó és leömlő vízbugyborékolást. Általában minden
váratlan, szokatlan jelenséget jelenteni kell! Mert a Veszélyes Övezetbe értünk, barátaim!
Igen, a Veszélyes Övezetbe értünk, fiúk, most már elmondhatom: így is, úgy is,
mindenképpen.
- A hajósok réme az a terület, amely itt kezdődik; a déli Tubuainál, nyugatnak
halad a Cook-szigetekig, felkanyarodik a Társaság-szigetekig, Tahitiig, magába
foglalja az egész Paumotut - le Pitcairnig! Jóegynéhány hajó fennakadt már FranciaÓceánia korallzátonyain. A legdíszesebb eset az volt, amikor a „Toyo Kisen Kaisha"
társaság két óriásgőzöse, a „Mandzsúria" és a „Mongólia" - az egyik jövet, a másik
menet - egy időben futott zátonyra! Jah, korallzátonyra. Az egyik Tahiti előtt, a másik a
Midway-Islanden (Feleút-szigetnél), pontosan egy napon! Gondoljátok el, mekkorát
reccsent a tizenhatezer tonna, amikor a korallzátony álljt parancsolt! Jah, én is futottam
fel nemegyszer, boys! Ennek a derék hajónak se használna egy korallriff! - Igy beszélt
Parkin Christian.
Álmaim birodalmának kapujában rostokoltunk a szélcsöndben. Mert ugyan
melyik épeszű, éptestű, épidegzetű fiú az, aki ne küldött volna egy-egy vágysóhajt valaha
is a Csendes-óceán szigetei felé?! Én is küldtem nem egyet, de sokat és sokszor, amikor
belemerültem Conrad, Mellwille London írásaiba, vagy amikor a fiumei Nautica
(Tengerész-akadémia) csodás szertárában ráborultunk a Csendes-óceán Cours-chartjára
(útiránytérképre), és igyekeztünk eligazodni az angol, német, olasz nyelvű hajózási
segédkönyvek csendes-óceáni leírásaiban. Nem egy éjszakán elképzeltem magamat,
amint feltünik az a bizonyos sziget, azokkal a bizonyos pálmákkal, emberevő
kannibálokkal! Egyáltalában nem tartottam megrázónak, hogy én is úgy járok majd, mint
járt a kilencvenes években a világkörüli úton lévő „Albatros" nevű fregatt több tisztje és
matróza, akiket egy szerencsétlen partraszállás alkalmával a korallzátonyoktól körülvett
Guadalcanar szigetén felkoncoltak az emberevőkl Szívesen feláldoztam volna magamat,
csak jussak el a Salamon-szigetekre, ami e pillanatban is még mindig legizgalmasabb
helye Óceániának.
És ha nem is jutottam el mind ez ideig a Salamon-szigetekre, de eljutottam
Francia-Óceánia Alacsonynak nevezett, valamikor a hajósoktól Elveszett-szigeteknek
elkeresztelt szigettengerére.
Ha nincs is nagy kedvem hozzá, mert az élmények siettetnének - mert az az
ezüstkulcs csak kinyitotta a Titkok Ládáját! -, mégis szót kell ejteni a korallokról, hiszen
ahová most behatolunk, az azért tengere a szigeteknek, mert korallok élnek a Földön.
Nem azt akarom most itt elmondani hogyan épít szigetet a korall, azt könnyedén
megtaláljátok úgyis minden lexikonban, meg talán tudjátok a földrajzból és a
természetrajzból. Inkább hajózási vonatkozásban kell itt most együttesen a „szigetépítő
virágállatok "-on végignézni, ahogy a tudomány nevezi azokat a parányi lényeket,
amelyek gigantikus alkotásokat hoznak létre.
Már egy alkalommal, ha emlékeztek, Daniló bácsi elmondta, miféle szigetek is
akadnak Óceániában, Ausztrália és Amerika között. Minket, mivel Polinézia egy
bizonyos szigete a célunk, azok a szigetfélék érdekelnek, amelyek ősszefüggésben
vannak a korallokkal. Ilyen sziget, mint azt a Duncan-féle térkép elárulta, Roatan is.
Maga Tubuai, és Tubuaitól fel északnak Tahitiig és Tuamotou legszélsőbb tagjáig, a

legtöbb sziget - atoll. Ha rajtam állna, akkor öreg napjaimat egy ilyen atollon töltenem el.
Az atoll valójában nem más, mint gyűrű alakú, esetleg ellipszoid formájú, a tengerből
egy-két méterre kiemelkedő korallszirt-töltés, amelyet évszázadok, évezredek alatt
belepett a homok meg a tengeráramok iszapja, és amelyben a szelek szárnyán szállított
vagy a hullámoktól tovahajtott növényi magvak kifejlődtek.
Ó, barátaim, nincsen annál nagyobb élvezet, mint az atoll kókuszfái között
barangolni, leheveredni a világ legfinomabb homokjára, amit az atoll belső oldalán, a
laguna partján találni, és nézni, nézni a létező legszebb látványt: a kék eget, a kék tengert
balról, a kék lagunát jobbról, a haragoszöld kókuszpálmákat, és mindazt a csodát, amit
hol a tenger, hol a laguna rejt: az áttetsző vízben - korallerdőt, korallrétet, korallvirágok
szőnyegét! A korallerdőben, korallréten, korallvirágok között a szivárvány minden
színében villódzó halak úsznak, nyilallnak, rohannak, lebegnek, tátognak, űzik egymást,
vagy közömbösen, falkában vonulnak nyugodt precesszió gyanánt. Ha akvaristák
vagytok, talán sejthetitek, mit jelent egy ilyen mondat: nincs még egy terület a
korallbirodalmakon kívül, ahol annyi rengetegféle és annyi színváltozatú hal élne, mint a
korallok között. Valóban nincsen.
És nincsen tenger, amelyik úgy ontaná a szépséget, mint Óceánia szigetvilágának
tengere, a Csendes-óceán.
A korall háromféle módon épít: korallszirtet, korallzátonyt, korallszigetet. A
hajósok az első kettőtől irtóznak: a szirttől, a zátonytól. Amerre szigetek találhatók, mint
például az atollok, ott a közelben elég gyakran szirtek is, zátonyok is felfedezhetők. Az a
„veszélyes övezet", ahová mi készültünk behatolni, szirtekről és zátonyokról híres. Ezek
a zátonyok a szigettenger ravasz csapdái. Dagálykor csak annyi látható, hogy helyükön
nem kék a tenger, de fehéres, szürkés, és nem gördül tova ott a hullám, hanem megtörik,
akadozik, mintha forrna a víz. Apálykor előtűnik a „csapda", s akkor elbámulhat a szem micsoda lenyűgöző virágerdő! Sárga, kék, piros, zöld, fehér, rózsaszínű mezők, rétek,
legelők, telistele virággal. Csak ha hozzáérsz, akkor látod, hogy a virágok valójában
kőkemények, érdesek, mint a reszelő, illatuk a mocsár illata, fülledt, poshadt a sok
rothadó anyagtól, elhullott állatok, kifordult belű halak, polipok, kagylók, csigák,
aktíniák, medúzák szagától!... De ha orkán üvölt a Csendesen, hurrikán, ciklon csavarja
az atollok kókuszfáit, akkor se szirtet, se zátonyt nem látni, de még atollt se nagyon.
Akkor mindent elborítanak az óceán 7-11 méteres hullámai, akkor még a kókuszpálmák
is úgy eltűnnek a tengerész szeme elől, hogy már csak akkor bukkannak fel, amikor minden késő! Az atollok gyűrűje nem magasabb két-három méternél, itt növekednek a
kókuszerdők, ide települnek a falvak háncs- és pálmalevélkunyhóiba a barna bőrű
emberek. Élnek abból, amit a tenger ad és amit a fák adnak. A tenger ad halat, rákot,
ehető csigát,kagylót, mindenféle nekünk szokatlan és ismeretlen gezemicét. A fák főleg
kókuszt adnak, ami a szigetvilágban a banán, a táró, vagy az ízes papája mellett
mindennél többet ér.
Az atollok széljárta, hullámjárta oldalán a legmeredekebb, legmagasabb a „part",
mert itt fejlődnek legjobban a korallok. Viszont a „szélalatti" oldalakon menedékes,
turzásos, szinte fövenyes a partszegély, és ezeken a részeken találni a bejárókat. Ha nem
lennének bejárók, akkor a legtöbb atollról hiányozna az ember. A hullámverés a korallpartokon, korallszegélyeken olyan erős, annyira meredek, hegy a felfordulás veszélye
nélkül nem lehet a partokat csónakokkal megközelíteni. De a legtöbb atollon bejáró
található, és minden atollon laguna, úgyhogy a szigetlakók „vendéghajós", kísértetiesen

könnyed csónakjai és vitorlásai bátran közlekedhetnek atolltól -atollig, lagunából ki,
lagunába-be, kék hullámokon, kék ég alatt - korallerdők felett. Kérditek: mekkora egy
atoll? Milyen széles, mekkora a kerülete, és milyen mély a lagunája? A legtöbb atoll
szélessége nem több 50-200 méternél, kerülete sem több három-négy kilométernél. A
laguna mélysége öt-tiz méter. Vannak azután óriási atollok. Ilyen az Oolong-atoll.
Gyűrűjének kerülete 140 tengeri mérföld, lagunájában csakis iránytűvel lehet
tájékozódni, és a laguna mélysége nem egy helyen 200-300 méter!
Polinézia keleti csoportját éppen azért hívják Paumotu-nak. Alacsonynak, mert itt
sok az atoll (nagy és apró vegyesen), de mind: alacsonyak. Persze, egyet ne felejtsetek el:
ha ezt a nevet halljátok, Polinézia, vagy csak azt, hogy Pau-motu, akkor ne hazai
méretekben gondolkozzatok. Az Alacsony-szigetek hosszúsága több mint a BudapestHamburg távolság! Képzelhetitek, mennyi korallsziget, atoll, zátony, szirt lehet csak ezen
a területen Óceániában, ha a Paumotu arról híres, hogy „tele van szigetekkel, atollgyűrük
tömegével, s a hajósok veszedelmével, lesüllyedt atollokkal és zátonyokkal" - mint azt a
„Déltengeri Hajózási Útmutató" közli.
Ha a mi „polgári" térképeinkre néztek, láttok egy csomó pöttyöt, ahová azt
nyomatták, hogy „Paumotu, Niedrige Inseln" és ugyancsak egy csomó pöttyöt ennél
lejjebb: Tubuai Inseln. A részletes tengerésztérkép (például az Admiralitás-térképek) a
Csendes-óceánnak ezekről a részeiről igen kimerítő tájékoztatást ad. Felbukkannak a
nekünk ismeretlen nevek: Crescent, Moerenthout, Acteon, Matueri, Vehauga, Teua-raro,
Papakena, Vanavana, Ahunni, Páros, Manaohungi, Had, Tikeibe, Takarao ... száz, kétszáz,
háromszáz név! És mellettük a különböző jelzések: „Crescent, vigyázat! Teljesen
lakatlan, alig emelkedik ki a vízből! Megközelítése veszélyes!" ... „Vehauga, vigyázat!
Lakatlan ? Korallszirtjén több hajó roncsa! Elkerülni" ... „Ahunui, vigyázat! Lakatlan,
nincs bejárója! Körzetében állandóan változó korallzátonyok! Elkerülni..."
De hát nemcsak atollok találhatók Paumotu és Tubuai „veszélyes övezetében",
hanem vulkanikus eredetű szigetek is, körülöttük a korallgyűrű vagy övzátony, és azon
túl, valamivel még kijjebb, az ugyancsak félelmetes barrier-(bástya-) zátonyok. A
leghosszabb barrier, ami létezik a világon, Ausztrália keleti partjánál dél-észak irányban
húzódik - 1250 tengeri mérföldön át! Paumotuban és Tubuain a barrierek szerény
méretűek. Túlzottan sok nincs is belőlük, de hát a szörnyűségesen nagy területen akad
ebből is jónéhány Mangarevától le Rapa-Oparóig!
Duncan térképe szerint Roatan is ilyen sziget.
„ ... A romokat lepje be a növényzet, tűnjön el minden abból, amit Bart alapított és
Morgan. Flecher, valamint Flinch tett naggyá. Ne tudja meg soha senki, hol volt Roatan
..."
Emlékeztek még ezekre a sorokra? Duncan feljegyzéseiből olvasta ki Daniló
bácsi. Abból a feljegyzésből, ami eltűnt, mert hiszen a láda is eltűnt.
A fregatt ott lebegett a Veszélyes Övezet szélén, készen arra, hogy behatoljon a
Föld egyik legnagyobb korallbirodalmába, ahol a korall védi a titkot, Roatan, a kalózok
városa létének-nemlétének titkát.
Mi erről a titokról akartuk fellebbenteni a mindent elfedő fátylat. Elfújni,
eltüntetni.
„Tatakopoto közelében" ... jelezte ugyancsak Duncan.
Igen ám, de mit ért egy korabeli hajós „közelinek" -ez már fogas kérdés? A
különös az, hogy a kékkötésű „Déltengeri Hajózási Útmutató" Tatakopotót nem is említi,

a piroskötésű, jóval régibb kiadású „Hajózási Almanach", mint talán emlékeztek, közli,
hogy a sokszor keresett Tata-kopotót 1895-ben találta meg a „Primrose" gőzös. A
térképek is ellentmondanak: egyesek feltüntetik, mások nem, sőt van olyan is, pontos,
kifogástalan térkép, amelyik ezzel a jelzéssel látta el a megfelelő helyet: „állítólag újból
eltűnt".
Parancsnokunk ezért komolyabb lépésre határozta el magát. Bekérette kajütjébe
Parkin Christiant, akit Szevér és Horváth Feri jelenlétében fogadott.
- Ön komoly ember, Mr. Christian - jelentette ki Daniló bácsi -,
és így
bizalommal fordulok önhöz. Ismer Tubuai körzetében egy Tatakopoto nevű szigetet?
A trópusok hősége ülte a kabint, gyöngyözött a verejték Szevér, Horváth Feri, de
még Parkin Christian homlokáról is. Egyedül Daniló bácsi szikár, sovány, napégette
arca nem mutatta, hogy nemcsak az Elveszett-szigetek és a veszélyes övezet, de egyben a
hőség honában is jártunk.
- Tatakopoto ? - nézett némileg csodálkozva a vízi vigéc a jelenlevőkre. Tatakopoto? ... Captain, ön erre a szigetre óhajt eljutni?
Daniló bácsi bólintott:
- Igen. Azaz nem is tudom. Inkább az érdekelne, hogy ön járt-e rajta, ismeri-e,
mert az adatok, amit a különböző könyvekből és térképekről igyekeztem összeszedni,
ellentmondóak.
Parkin Christian megtörülte izzadó homlokát. Mosolygott.
- Azt a szigetet ön, captain, bajosan találja meg. Sok sok évvel ezelőtt eltűnt.
Lagunasziget volt, de egy tengerrengés teljesen megsemmisítette. Lakóival, ha jól
emlékszem, öt szerencsétlen családdal együtt.
Daniló bácsi az ajkába harapott. Ugyanaz villant át rajta, ami Szevéren, Horváth
Ferin: ha Tatakopoto eltűnt, akkor a „közelében" több más sziget is eltűnt?
Majd feltette a kérdést.
Parkin Christian tovább mosolygott:
- Igen, captain, több sziget tűnt akkor el! Bölcsen, tengerészemberhez illően
hozzátette:
- Az ilyesmi előfordul ezen a vidéken. Tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt Pitcairnt is
úgy megrázta egy földrengés, hogy joggal hittük: végünk. Jah, akkor azt hittük.
Daniló bácsi az előtte kiterített térképre meredt. Ujjávai egy helyre mutatott:
- Tatakopoto - itt volt. Felnézett.
- Mr. Christian! Tud olyan szigetről, Tatakopoto közelében, ahol romok is
akadnak? A sziget vulkanikus, barrier szegélyezi. A romanyag nyilván
épületmaradványokból származhat. Tud ilyesmiről?
Parkin Christian elgondolkozott. A térképhez lépett, nézegette.
- Jah, romok, captain. Nem, ilyesmiről nem tudok. De nem is tudhatok. A
Paumotuk népe vagy Tubuai lakossága nem keresi a köveket. Minek az nekik? Ha kell a
lávaszigetek bőven adnak követ. Ha kell. De nem kell. A kőház veszélyes, az az emberre
dőlhet, ha átcsapnak az atollon a hullámok vagy a hurrikán rázza meg. Jobb a rost és a
pálmalevél. Jah, captain. Akad erre több vulkanikus sziget is, de hát erre a nép inkább az
atollt kedveli. Ott bőven akad kókusz. Hogy hívják a keresett, Tatakopoto közelében levő
szigetet, captain?
Parkin Christian kék, csillogó szeme szelíden tekintett parancsnokunkra. Látszott,
mennyire szívesen segítene, hiszen a vízi vigéc a szív embere volt, és mély rokonszenvet

érzett a különös fregatt parancsnoka iránt.
- Jah, hogyan hívják?
Parancsnokunk elgondolkozva meredt maga elé.
Megcsikordult a kabinajtó.
Barrabella lépett be.
Arca aggodalmas volt, gondterhelt. Feri utólagos beszámolója szerint ilyen
letörtnek csak akkor látta, amikor a tengeri betegséggel küzdött.
Daniló bácsi már felelt volna a vízi vigécnek, de visszafogta a szót, és kérdőleg
tekintett a commendatoréra.
- A hajót újból megvizsgáltam - közölte Barrabella. -A helyzet komoly.
Annyira megereszkedtek a szegecsek, hogy a javítás sürgőssé vált. Egy váratlan
vihar, vagy esetleges zátonyra futás a hajóba kerülhet! Amikor a gyárban átvizsgáltam,
semmi hibát nem vettem észre. Ilyesmi még soha nem történt meg velem! Kapitány,
azonnal döntsük el, melyik atollba vagy lagunaszigetbe visszük be a fregattot! Úgy
hiszem, ebben Christian barátunk nagy segítségünkre tud lenni...
Parancsnokunk tájékoztatta Barrabellát, miről beszélgettek eddig.
- Ott tartottunk, mielőtt ön belépett, hogy Mr. Christian feltette a kérdést,
hogyan hívják az általunk, Tatakopoto közelében keresett szigetet. Nos, bevallom:
mai nevét nem tudjuk, régen - Roatannak hívták. Esetleg, ha nem lenne túl messze, ott
javíthatnánk ki a hajót... Tehát -Roatan.
Parkin Christian megrázta fejét.
- Jah, ezt a nevet először hallom. Roatan! Sok száz sziget régi és új nevét
tudom, de ilyenről még nem hallottam!
- Vulkanikus sziget, körülötte korallövezet - segített Daniló bácsi.
Christian most újból a térképhez lépett. Rámutatott a minket érdeklő területre.
- Ez itt valóságos korallfal. Több kicsi atoll, sok szirt, még több zátony. De ezen
belül elég sok vulkanikus sziget is akad. Ezek között lehet a keresett sziget is, de hát
nem tudnám eldönteni, melyik az. Romok vannak rajta... jah, így mondja, captain.
Ilyesmiről nem tudok.
- Mindegy - idegeskedett Barrabella -, egyelőre a fontos, hogy megfelelő
helyet találjunk a kikötésre. Pontosan úgy kell cselekednünk, mint annak idején
Cookék, Wallisék tették. Magunknak kell elvégeznünk a javítást. Most még egyszerű
és gyors munka ... most még!
Kintről kiáltás hangzott:
- Vigyázz, elöl zátony! Vigyázz! Felharsant Sottomarina bömbölése is:
- Vitorlafeszítőket engedd! Fordítóköteleket húzzad! Parkin Christian hunyorgott:
- Ez a Kela-Kela zátony, Roatant nem ismerem. De ha megbízik bennem,
captain, bevezetem a hajót egy közeli lagunaszigetbe. A Kela-Kela mögött találni
Raphot,
Rapho mögött a Kis-Pukapukát,
a Kis-Pukapuka mögött Ada-Adát. Itt
nemcsak védett laguna akad, de a vulkanikus sziget déli részén pompás fövény is. A
leszerelt hajót megdönthetjük, kivontathatjuk.
Daniló bácsi csüggedten nyögte:
- És az idő múlik! A javítás után azonnal indulhatunk Oakland felé! Köszönöm
önnek, Mr. Christian, az ígért segítséget. Akkor vegyük fel az Ada-Ada kurzust.
- Nem lesz egyszerű feladat - mosolygott Parkin Christian. - Figyelmeztetem, ez
a Veszélyes Övezet, captain!

- Hát majd vigyázunk - tette hozzá Daniló bácsi. - Innen kezdve ön a navigátor,
Mr. Christian. A vízi vigéc elkomolyodott.
- Köszönöm a bizalmát, captain. De mondanék még valamit...
A kékszemű, nyílt tekintetű szigetlakó arcán ott volt az elhatározás, hogy
kimondja azt, ami a lelkét nyomja.
Szevér akkor már kiment a fülkéből, hogy ellenőrizze a hajó manőverjét, Horváth
Feri és Barrabella figyelmesen nézett Christianra.
- Tessék - intett Daniló bácsi, és kérdőleg tekintett utasunkra.
Bólintott:
- Jah, akkor elkezdem... Captain, még egyszer azt mondom: köszönöm a
bizalmát. Lázadó hajósok leszármazottja vagyok, s ismerem errefelé a világot.
Amikor felmásztam a fregatt fedélzetére, az egyik embert különösen ismerősnek találtam.
Mondtam is neki: tizenhat évvel ezelőtt Fanningon találkoztunk, amikor a „Palmira"
embercsempész-bárkát feltartóztatták. Captain, errefelé
nem nagy bűn az
embercsempészés, kell a nigger a szigetek ültetvényeire. A „Palmirá"-t se azért állították
meg a Christmas-szigetek vámőrei, mert embert csempészett. Jah, dehogyis. Hanem
azért, mert a „Palmira" lopott sóner volt, a Korall-tengerről lopták el, és eredeti neve
„Broken-Bay" volt. A kapitány és a kormányos akkor bevallotta, hogy ők lopták el a
hajót. És amikor én az ön hajójára felkerültem, ezzel a kormányossal kerültem itt össze.
Horváth Feri közbevetette:
- Laguna Grande, neki szólt akkor, Mr. Christian.
- Jah, neki szóltam. Letagadta. De azóta egyre inkább érzem: valóban ő volt a
„Palmira" kormányosa.
Daniló bácsi benyúlt a térképszekrény egyik fiókjába. Itt őrizte a matrózkönyvet.
Az egyik megviselt, megkopott könyvet kiemelte, nézegette. Majd átadta Christiannak.
- Tessék, ez Laguna Grande könyve. Hiteles pecséteket láthat benne. De annak
nyoma sincs, hogy valaha is járt volna a Csendes-óceánon.
A vízi vigéc lapozgatott a „cselédkönyvben", végül visszaadta a parancsnoknak.
- Mégis ő volt, captain. És hogy ezt önnek megemlítem,captain, azért teszem,
mert szent meggyőződésem most már, hogy a keresett kalózbanda ezen a hajón
tartózkodik!
Daniló bácsi némileg értelmetlenül meredt Parkinra.
Barrabella ugyanígy.
- Keresett kalózbanda?!
- Kötelességemnek tartottam megemlíteni, captain ...
- De én semmiféle keresett kalózbandáról nem tudok: Talán volna szíves
elmondani, miről szerzett értesülést...
És Parkin Christian elmondta. Elmondta, mit hallott a hordó mellől Hunter és
Silver beszélgetése alatt. Hogy mit közölt a C és Q jelen a valparaisói tengerészeti adó,
amit a „Vulcania" elveszett rádiósa felvett.
A „Bounty" lázadóinak kékszemű leszármazottja most már mosolygott: Captain, a mi tengerünkön sok minden lehetséges. Mióta az eszemet tudom,
megtanultam, hogy sehol nincsen annyi csirkefogó, mint nálunk, a Csendesen és a
Csendes szigetein. Ezek a fickók joggal bíznak az ezernyi sziget rejtekében, az újból és
újból felvett különböző nevekben, leütött tengerészektől elvett matrózkönyvekben. Jah,
hallott ön, captain, a „Ninorahiti" sóner esetéről? Pomare Hinoi tahitii herceg tulajdona

volt a „Ninorahiti", és egyik útján magával vitt két utast, Rorique és Degraeve nevű
francia „kereskedőket". Jaluiból indult el a sóner, és nem tudtak róla tizenkét esztendőn
át! A két francia meggyilkolta a hajó egész személyzetét, megszerezte a hajót, és a
Francia-óceániából áttették székhelyüket a Salamonokra. A sóner új nevet kapott:
„Toraru", így hívták a gyilkosok uralma alatt tizenkét éven át. Végül is megoldódott a
titok, lelepleződött a „Toraru", és a két gyilkos meg több cinkosuk az Ördögszigetre
került. Jah, az ilyesmivel itt számolni kell!
Daniló bácsi, Barrabella - mint azt Horváth Feritől tudom - igen nagy
figyelemmel hallgatta a vízi vigéc tájékoztatását.
De hát nagyrészt az következett be, amit úgyis sejtettünk, ha parancsnokunkkal
közöltük volna, mit hallott Parkin Christian a hordó mellől.
- Őszintén megmondom önnek, Mr. Christian, már több észrevétel hangzott el
a legénység egy részével kapcsolatban, vagyis Laguna Grandéékkal - felelt Daniló
bácsi. - Egy rebellis, gonosz tagja az ő kompániájuknak, bizonyos Janmatje nevű
okozhatta, hogy egyesek, bizalmas barátaim közül,
most már - akárcsak ön kételkednek a fokszli lakóinak becsületességében. Janmatjét
átadtam a chilei
hatóságoknak, és azóta minden rendben megy a hajón. Hogy a „Ninorahiti" sónert a
két francia kalóz megszerezte, az annyiból érthető, hogy a hajót használni tudják.
De tegyük fel, hogy való igaz lenne: az „Óceán királynője" árboclegénysége mind
kalóz, a Vig Rogerek titkos tagja, akkor mi értelme lenne itt tartózkodásuknak? Ha meg
is tudnák szerezni, mit tennének vele. Még annyit se, mint egy kókuszdióval, mert azt
legalább megehetik. Igy van, Barrabella kapitány?
A kis ccmmendatore bólongatott:
- Si, si, capitano, si, si. Horváth Feri közbeszólt:
- És ha azt hiszik, hogy kincskeresők vagyunk? Mert ez nemegyszer elhangzott
ám a részükről! Megtörtént már, hogy szervezett banda szegődött fel kincskereső
hajóra. Ilyen eset volt a Galapagos-szigetekre induló amerikai „Trumbull"
kalandja 1925-ben ...
Daniló bácsi elmosolyodott:
- De nagyon tudjátok az adatokat! Sohase állítottam, hogy a tengerészet
papnövendékek ájtatos gyülekezete! A tengeren minden lehetséges, még ma is. És ez
ebben a szép. Mr. Christian, hibát követett el mind a két tisztem s mind a két
hajómesterem, de ön is, hogy nem közölték velem idejében, amit az előbb elmondott.
Ennek ellenére nem hiszem, hogy Silverék volnának a keresett kalózok! Nem hiszem.
Kitűnő tengerészek. Hunter pedig, vették észre, igazi matrózkocsma-fecsegő. Most jó
arra, hogy működtessék a szivattyúkat. Sajnos, a fregatt erősen nyeli a vizet, és máris azt
mondanám, partra vele, leszerelni és kijavítani. De ha ön azt mondja, erre Ada-Ada a
legalkalmasabb hely, akkor el kell jutnunk oda.
Daniló bácsi most kis szünetet tartott. Barrabellához fordult:
- Nem tudom, helyesli mindezt, kapitány? Hiszen ebben az esetben ön a
tulajdonost képviseli.
Barrabella felsóhajtott:
- Ah, a tulajdonos . .. Jobb arról nem is beszélni! ... De ha már itt vagyunk, a
Veszélyes Övezetben - természetesen helyeslem . . .
És nagyon-nagyon nagyot sóhajtott. Szegény kis Barrabella, úgy félt Portó
Alegre-i gazdájától, mint a rossz diák a vizsgától! Nem minden ok nélkül. (Hát ha tudta

volna, hogy elhangzott egy utasítás a C-Q jelen: az „Óceán királynője" fusson a
legközelebbi kikötőbe! De hát ezt mi se tudtuk, csak később derült ki.)
Daniló bácsi megkérdezte Parkin Chrístiant:
- Véleménye szerint találkozhatunk errefelé hajóval? Mert a térkép szerint ez a
tengerrész holt hajózási hely, vagyis veszélyes övezet.
Christian bólintott:
- Hogyne találkozhatnánk. Francia-Óceánia flottájának járőrhajói, de még
egy-egy kereskedőhajó is felbukkan erre.
Daniló bácsi elmosolyodott:
- Ünnepélyes ígéretet teszek. A legelső hajóra
átvitetem a „Vulcania"
hajótörötteit. Ebben az esetben semmi okunk aggodalmaskodni
Laguna Grande
bandája miatt. A fölény a mi oldalunkon lesz, ha ők volnának a keresett Vig Rogerek!
Még azt is elrendelem, hogy én és tisztjeim revolvert vegyünk magunkhoz. De egy
biztos: ha feltesszük, hogy .Laguna Grande és emberei, megszaporodva Hunterékkal,
hatalmukba akarják keríteni a hajót, azt most úgyse tennék meg. A hajót előbb ki kell
javítani - nekik is van ehhez való eszük. De hát ebben nem hiszek. Hiszek abban, hogy a
mi különös hajónk formája, ősi időket idéző külseje alkalmas arra, hogy romantikusan
felnagyítsunk mindent. Majd Oaklandben jót nevetünk a „kalózhajón"!...
Az ördög tehát, fiúk, nem aludt.
Nem, az ördög lassan szőtte a hálót, hogy minél inkább a mélyére kerüljünk és
minél inkább belegabalyodjunk a képzeletbeli háló szemeibe.
Különös, halott szigetbirodalomban jártunk!
Veszélyes volt az apály, de ugyanígy a dagály ideje is. Apálykor mint valami
megkövesült rét tűnt elénk a Veszélyes Övezet birodalma. A lapos, tengerből alig
kiemelkedő szigetek között rengeteg ilyen „rét"-et láttunk. Készülő vagy eltűnő
korallszigetek ezek. És mennyi volt még, amit nem láttunk! Azaz láttuk: árbocról, a
hajóorr magasáról, amint a csendesen imbolygó vízfelület alól feltűntek élénk színeikkel.
Félelmetes gyilkosai a hajóknak! Nem hiszem, hogy akadna még állatfaj, amelyik annyi
gondot okozott volna az embernek., mint a korall. Attól a naptól kezdve, hogy minden
idők egyik leghíresebb hajója, Kolumbus karavellája, a „Santa Maria" Puerto Navidad
előtt korallzátonyra futott, és ott elpusztult, attól a naptól kezdve vaskos kötetben férne
csak el a korall szigeteken, zátonyokon, szirteken megsemmisült, különböző típusú hajók
neve!
Olyan tengeren, mint a Veszélyes övezet, Tubuai és a Paumotuk között,
egyformán félős az apály ideje és a dagály megjelenése is. Az egyik esetben többet látni,
de még. nem eleget, a másik esetben alig valamit, és ez okozhatja a bajt
Az a hajó, amelyik itt szélcsöndbe kerül, és a szélcsöndet orkán váltja fel, az a
hajó elpusztul! Valójában errefelé a legalkalmasabb közlekedési eszköz a bennszülöttek
kettős hajótest-részből álló, háncsvitorlás, könnyű, szinte csak a víz színén sikló
csónakja. Ezek a „vendéghajós" pirogák úgy készülnek, hogy csónakformára kivágnak,
kiégetnek egy nagyobb pálmatörzset, ez a tulajdonképpeni hajótest, amihez két- vagy
háromméteres rudakkal hozzáerősítenek egy kicsi, rendesen nem is kivájt csónakot, a
„vendéghajót", amely jelentősen megnöveli a tulajdonképpeni csónaktest úszóképességét
és biztonságát. A csendes-óceáni bennszülöttek pirogájából született meg a katamaran,
ami nem más, mint két azonos méretű csónaktest egymástól két méterre összeerősítve. A
vitorlával felszerelt árbocot a két csónaktest között erősítik be az első tartóba. A

katamaran-forma különösen az amerikai tengerészetnél népszerű valami: így hívják a
hasonló rendszerrel készült mentőtutajt, de ez a neve a legújabb versenyvitorlásnak is, a
tutajszerű katamarannak.
A szigetek között, korallpadok felett, korallszirtek útvesztőjében a piroga és a
katamaran a legbiztosabb közlekedési eszköz. Merülésük alig valami, sebességük pedig
meglepően nagy, egy jól épített piroga, ügyes vezetővel valóban szélsebesen halad
korallszigettől korallszigetig.
Egyelőre mi ilyen pirogákat és katamaranokat nem láttunk.
Embert sehol, emberi-életnek a nyomát sem!
Az atollok bozótosaiban, kókuszfái alatt néhol feltűnt egy-egy kunyhóra
emlékeztető építmény maradványa. A kókuszpálmák között színestollú papagájok,
pontosan a seregélyre emlékeztető énekesmadarak rebbentek tova, míg a nyílt
vizterületeken gyorsan nyilalló, nagy barna madarak vágódtak a repülő halak után: a híres
fregattmadarak.
Mondom, embert sehol sem láttunk.
Különös, fojtogató érzés volt ám, barátaim, a néma szigetek között, életveszélyes
korallpadok felett manőverezni! Sok híres tengerész megemlékezik naplójában a
Veszélyes Övezet szigettengeréről. Francia-Óceánia jó búvóhelye volt a múltban is
azoknak, akik a törvény elől igyekeztek eltűnni, vagy fittyet hányva a törvénynek:
kalózkodásból éltek. Errefelé űzte két évszázaddal ezelőtt William Dampier és Anson
lord admirális a spanyol kalózhajókat úgy, hogy közben maguk is kalózkodtak. Jan Bart,
a nagy francia kalóz és admirális fő búvóhelye is itt lehetett valamerre. (Talán
éppenséggel Roatanon?) És pompás helye volt a korallnak ez a csodás hazája - az
embertoborzásnak! Ilyen „ember-toborzó" hajó volt az, amelyen Parkin Christian szerint
Laguna Grande szolgált, a „Palmira". Száz és száz ilyen bárka járta még alig egy-két
évtizeddel ezelőtt a szigeteket, hogy a világ legolcsóbb munkaerejét „toborozza"
fedélzetére az ausztráliai ültetvények számára. Puskákkal, sőt gépfegyverekkel folyt ez a
toborzásnak nevezett emberrablás, legszörnyűbb fejezete a fehér ember hatalmának a
Csendes-óceánon! Az elrabolt szigeti bennszülött három évi munkájáért kapott egy
csengőt és egy vég vásznat, a toborzó vállalkozó, hajótulajdonos pedig harminc-negyven
fontot a munkaerő szállításáért! Az üldözés és az emberrablás miatt pusztult ki az ember
annyi sok szigetről! Francia-Óceánia „toborzói" talán még lelkiismeretlenebbül
működtek, mint az európai Franciaország észak-afrikai hadseregének, az idegenlégiónak
toborzói.
Mi főleg olyan szigetek mellett haladtunk el, keresve Ada-Adát, ahol két hatalom
tette a szigeteket néptelenné: a fehér ember és a tenger. Mert a fehér ember mellett a
tenger is segít az atollok és a lagunaszigetek elnéptelenítésében. Óceánián olykor
végigsöpör a tengerrengés, végigsüvít a hurrikán, és akkor mindig drámák születnek!
Mert a Csendes nem mindig „csendes", bizony barátaim!
Akkor,, amikor mi behatoltunk a Veszélyes Övezetbe, valóban békés volt a
Csendes-óceán. Szerencsénkre. Csak így vált lehetségessé, hogy a valójában igen
nehezen manőverező, sérült, vizet nyelő hajóval viszonylagos biztonságban haladjunk,
vagy csüggedten kepesszünk veszélyes korallpadok, szirtek, ,,mezők" szomszédságában.
Parkin Christian! valóban a jó szerencse hozta hajónkra, hiszen nélküle ilyen félelmetes
helyen hajózni képtelenség lett volna. Nagy gyakorlata, biztos meglátása, gyors és helyes
ítélete, a veszélyek higgadt felismerése - nélkülözhetetlenné tette őt.

- Jah - mosolygott a vízi vigéc -, eltűnt már errefelé egy-két hajó! Valahol itt
veszhetett el a „Fantom" is, négy évvel ezelőtt. Pitcairnből szelte volna át egyenesen
Tahitinak Francia-Óceániát. Jah, mondtuk a parancsnoknak: háromárbocos barkkal
áthajózni nem lehet. Ha megteszi, végük. Bolond skót volt a „Fantom'' parancsnoka,
nem hitte el, hogy nála is nagyobb úr a korall! Senki se látta többet a „Fantom" hajót!
. ..
Elhagytuk a Kela-Kela zátonyt, majd a teljesen kihalt Raphot is. Végül a KisPukapukát.
- A'zannyátl - csóválta a fejét nemegyszer Zoller a kormánykeréknél. A'zannyát, nem értem, hogyan hajóztak a régiek! Ilyen tragacsokkal, mint ez, ni, ami
alattunk van! A fene érti. Az a Duncan is,, meg a többi kalóz, nem tudott különb
búvóhelyet találni, mint ezt a bolond vidéket ?!
De hát nyilván Daniló bácsinak volt igaza, aki megjegyezte :
- Ismerték a rejtekutat. A kalózok búvóhelyét mindig az tette értékessé, hogy
milyen rejtekút vezet a főszállásra. Ezért is tudott mindmostanáig titokban maradni
Roatan, a kalózok legfőbb búvóhelye.
Hát így haladtunk, fiúk, Ada-Ada irányába. Kék vizén, zöldellő szigetek,
kék, sárga, piros, hófehér korallszirtek között.
Gyönyörű volt, vagy még annál is több: lenyűgöző!
A gyerekkor robinsoni álmának megvalósulása.
Közben azon törtük a fejünket, melyik sziget lehet majd a valamikori Roatan, és
hogy egyáltalában megtaláljuk-e? Mert felmerült valami, amit eddig senki sem vett
figyelembe: a tengerrengés, a vulkanikus kitörések, mint amilyen Tata-kopotót is
elpusztította. Hátha már nem létezik az a sziget, amit a kalózok Roatannak hívtak?
- Bizony ez lehetséges - állapítottuk meg, nem minden ok nélkül.
Ugyanakkor megnyugodva néztünk Horváth Ferire és Szevérre. Farzsebükben ott
lapultak a revolverek!
- Szeretném tudni, miként került a láda kulcsa a lépcső alá! - dühöngött Zoller.
amikor Feri elmondta nekünk, mi történt az „öreg" és Parkin Christian között. - Daniló
bácsi vak, vagy mi a szösz van vele, de hogy nem lát az orrán túl, az biztos! A láda a
hajón
van, hiába
állítja Barrabella kapitány, hogy mindent átkutattak! És hogy
Hunteréket átrakatja a legközelebbi hajóra! Hol az a hajó? Hiszen ezen az átkozottul
gyönyörű vidéken, de már végig Juan Fernandeztől idáig - egyetlen hajóval nem
találkoztunk! Talán más hajók a fregatton kívül nincsenek is a világon! Őrhajó! És ha
nem találkozunk őrhajóval?!
Igy dühöngött az én régi cimborám, de nagyrészt így dühöngtünk mi többiek is.
Persze, egy valamit nehezen ért meg a szárazföldi ember. Nyilván akad közöttetek
nem egy, aki azt mondja: de ha annyira hitte Zoller és lassanként vele együtt jónéhányan,
hogy Silver és Laguna Grande, meg a cimborák, de főleg Silver, és esetleg még Hunterék
is - gazemberek, akkor ezt az álláspontot miért nem érvényesítettük jobban? Teszem azt
úgy, hogy ellenszegülünk Daniló bácsi és a neki többnyire mindig helyeslő Barrabella
intézkedéseinek? Miért nem tettük meg? Miért nyugodtunk bele, hogy sejtéseink,
tapasztalataink, érzéseink, a látottak és a tények Daniló bácsi előtt füstnek, elszálló
füstnek számítsanak?
Ismétlem: a szárazföldi ember az ilyesmit nehezen érti meg. Az egyik ok az, hogy
Daniló bácsi tiszteletünk, csodálatunk tárgya volt. Híres tengerész, tudósa a hajózásnak és

a tengernek. Mindig egy kicsit úgy néztünk rá, mint aki feljebb áll, magasabban. És
mindezen felül: a parancsnokunk volt. Ez a tengeren többet jelent, mint bárhol a világon,
ahol nincsen tenger: Parancsnok! Ez a cím, ez a rang mindent elnémít, minden
aggodalmat, minden kételyt, minden bizonytalankodást. „A hajók nem azért haladnak,
mert vitorla van az árbocokon és gép a belsejükben - tanította nekünk a
tengerésziskolában Pavlicsek igazgató -, hanem azért, mert van egy parancsnok, akire a
szél és a gép is figyel!" - És ez így is van, fiúk. A parancsnok a tengeren fogalom. Ma
éppen úgy, mint ahogy az volt a múltban is. Hiába morgott a legénység, amikor
Kolumbus egyre előre ösztökélte hajóit. Hiába aggodalmaskodtak a kapitányok, amikor
Magellán-beirányította a flottát a mai Magellán-szorosba. Hiába akadtak kételkedők,
hogy Nelson Trafalgarnál talán hibás manőverrel közelíti meg a francia hajókat. Vagy
talán azt hiszitek, hogy a „Titanic" a sors vak dühéből lett a tenger áldozata? Smith
commodore, a parancsnok azt az elvet vallotta, hogy a gyorsaság érdekében a
„Titanic"-nak az úgynevezett „felső hajózó vonalon" kell haladnia, holott az elindulást
követő második napon (1912. április 11-én) értesült a „Caronia" és a „Baltic" gőzösök
útján, hogy az érintendő vizeken jéghegyek úsznak. Mr. Murdoch, az első tiszt szóba is
hozta, hogy helyesebb volna irányt változtatni. Smith Commodore leintette az első tisztet:
„A hajó az általam kijelölt irányban halad!" . . . Ámbár ez az irány - az Atlanti-óceán
feneke lett!
A tengeren a parancs valóban - parancs. A kapitány, vagyis parancsnok
azért van, hogy az általa leghelyesebbnek vélt módon intézkedjék. Aki ezt kétségbevonja,
az máris ellene szegült a parancsnok intézkedésének, véleményének. És ez az, ami a
tengeren lehetetlenség. A matrózinas, a kezdő tengerész, a tisztjelölt kezdettől fogva úgy
nevelődik, hogy a „híd" rendelkezik, s mindennek úgy kell történnie. Ez a „híd", a
„bridge" - a legfőbb tiszt, a parancsnok. Ez is egy kifejezés a tengerészek
tolvajnyelvéből.
Daniló bácsi rémlátásnak, dajkamesének hitte - mint azt később bevallotta nekünk
- Zoller „képzelődéseit", Silverröl és az eltűnt ládáról, vagy Gidley utolsó szavait
Hunterre vonatkozólag. Ö csak azt látta, hogy Silverék pompás tengerészek, mint ahogy
valóban azok is voltak. Azt látta, hogy Huntert és három társát kitűnően lehet a
szivattyúknál használni. A parancsnokok bizony sok esetben ilyen „prózaiak", még olyan
romantikus tengerész-hazárdjátékos is, mint amilyen nemegyszer csodálatunk méltó
tárgya, Daniló bácsi volt.
Ö abból a régi és jó álláspontból indult ki, hogy olyan „vegyeskereskedésen",
mint amilyen általában a hajók személyzete, ahol a „mindenféle népség"
összeegyeztetése nem kis feladat, ott érthető és természetes ellentétek adódnak.
Különösen egy olyasféle hajón, mint a fregatt, amely formájánál, ősi hangulatánál fogva
(most újból Daniló bácsi későbbi szavait idézem) feltétlenül úgy hat a képzeletdús
típusokra, mint valami régi-régi kísértetkastély. És ebben volt valami, nem lehet
sehogyan sem letagadni. Mert ha láttatok volna minket ott a Tubuai- és a Paumotuszigetek között a Paumotuk délkeleti korallbirodalmában - akkor már nyugatra Pitcairntól
- a Veszélyes Övezetben! Ha láttátok volna a hajót!
Sehol egy füst, tovapöfögő tankhajó, sehol az égen repülőgép, sehol rádiózene
vagy hasonló. Minden azt mutatta, hogy a XVIII. században vagyunk. Állítom, hogy az
se lett volna meglepő, ha szembetalálkozunk hasonló nyugat-indiai fregattal, vagy
mondjuk
Cook
„Resolution"
hajójával, William
Dampier,
Bougainville

háromárbocosaival.
Ott, pontosan ott, a Veszélyes Övezetben, visszaszálltunk két évszázadot, és ebben
valóban volt valami kísérteties. Ha a Kis-Púkapuka mögül felbukkan Stevenson híres
hajója, a „Hispaniola", fedélzetén az „igazi" Silverrel, azon se lepődtünk volna meg!
Bizony nem, fiúk!
Az „Óceán királynője" maga volt a megtestesült múlt. és mi a megtestesült múlt
részesei. Amikor kieveztünk az első atollra Sottomarinával, Zellerrel és Pedroval,
agyonégetve a naptól és izzadtán a hőségtől, vizes fejkendővel a fejünk körül és
agyonmocskolódott nadrágban, nyugodtan beállhattunk volna statisztáknak a készülő
„Kincses sziget"-filmhez. És valóban fantázia élénkítő, kísértethistóriákra lelkesítő
látvány volt az atoll csendes vizén imbolygó „Óceán királynője"!
Most is érzem ezeket a bűvöletes perceket a Pukapuka-atoll korallfövenyén.
Ó, fiúk, gyönyörű percek voltak, és aki ilyesmit elfelejt, az nem méltó arra, hogy
éljen.
Mögöttünk és felettünk - a papír ropogásához hasonló nesszel - ferde törzsű,
vaskos testű kókuszpálmák hajladoztak. A fák között tovarebbent egy-egy óceániai
seregély, egy-egy kék, zöld, rózsaszín papagáj.
- Pallada - dünnyögte fedélzetmesterünk, és szemét elfutotta a könny.
Sottomarina könnyezett! Palladára, a mi sok éven át hűséges papagájunkra, szó
szerint derék tengerésztársunkra gondolt, és vele együtt egy nagyszerű cimborára,
Suttorára, a „kalózra".
- Pallada - érzékenykedett Zoller is -, Pallada! Bármit is tesz az öreg, azért is
viszek innen Óceániából egy papagájt! Micsoda tengerész az, aki úgy megy haza, hogy
nincsen vele „original" papagáj!
Pedro, aki fekete bőrével; gyerekszívének minden bámulatával élvezte az óceániai
nap égetését és az atoll különös csodáit, lelkesen közbeszólt:
- Masa szóljon. Pedro fogja nimbát. Szép nimbát, legszebb nimbát.
Nimbát, mint a brazíliai négerek hívják, azaz papagájt.
- Majd megfogod, ha szólok - nevetett jókedvűen Zeller -, Péntek is fogott
Robinson részére, ha jól emlékszem.
Laffogó, petyhüdt vitorlákkal, megeresztett fordító- és húzókötelekkel ott lebegett
tőlünk vagy háromszáz méterre az „Óceán királynője". Kicsit megmerülve örökös
víznyeléstől - majd az ágyúállások táblájáig -, de mégis büszkén, délcegen. Most láttuk
csak, innen az atoll széléről, a laguna csodás pálmáinak rámájában, milyen pompás hajó
is Barrabella alkotása, Anson „Centurion"-jának mása. Pompás hajó. Zömök, erős
árbocderékjai, a vaskos terebek, a merészen felszökő árbocsudarak, a kormányfedélzet
magassága, a díszesen kiképezett, széles hajóorr és főleg büszkeségünk: a ferdén,
magasba szökő orrsudár, amilyet manapság nem ismernek - megkapó látvány volt!
Nem is szólva a furmányos kis mizzenről (hátsó árbocról), ami
pányvavitorlázatával és kicsiségével előttem mindig rejtélynek számított. El kellett jönnie
annak az időnek, amikor a valóságban tudtam meg, mit ér a régiek mizzenje, a mai
hajósember, vitorlás számára érthetetlen, játékszernek feltűnő árboca és vitorlázata.
- Jópofa hajó - állapította meg Sottomarina, amikor a korallfövenyről
megszemléltük hajónkat. - Jópofa. De ezek a szigetek is jópofák, amigo. Corpo di bacco!
Nézzétek csak, mekkora polip úszik ottan! Hű, nézzétek! És mögötte mekkora cápák!
Mert nemcsak a szigeten, a hajón, de a vízben is volt mit bámulni, gondolhatjátok.

Tíz-tizenöt méter mélységbe könnyen leláttunk, hiszen a szó valódi értelmében
kristálytiszta volt és ragyogó kék az atoll lagunája. Az octopus - a nyolckarú polip - tarka,
sügérszerű, kék-fekete-sárga trikolor-halak után iramodott, a cápák pedig az octopus után.
Az octopus karjai lehettek kétméteresek is, a cápák legalább négyméteresek. A nyolckarú
polip és a három cápa, ha összeméri erejét - kicsit egyenlőtlen küzdelem lesz - gondoltuk.
De az octopus, mint a legtöbb esetben, okosabb volt. Észrevette a mögötte feltűnő
árnyakat, kinyúlt, mint valami szalag, nagyot lökött magán, és egyszeriben eltűnt a cápák,
de a mi szemünk elől is. Ott, ahol tengeri kökörcsinek, tengeri uborkák, virágállatok
kutattak tapogatószerveikkel, ahol félméteres rákok mászkáltak és lilaszínű tengeri sünök
vonszolták magukat, ahol a gyöngykagylótól kezdve mindenféle színben pompázó
sokféle formájú kagylók, csigák döcögtek, ott tűnt el a polip.
A tricolor-halak szétrebbentek, a cápák hoppon maradtak. Értelmetlenül köröztek
azon a helyen, ahol az előbb még az octopust látták.
- Corpo di bacco - hahotázott Sottomarina -, ezek úgy jártak, mint én egyszer
Cattaro alatt az Adrián, amikor a „Don Juan"-on lőgyakorlatot tartottunk. Vihar volt,
bóra, hiszen ismeritek, fene ereje van annak. Táncolt a „Don Juan", mint egy ócska
trabaccolo. Négy napig nem ettünk meleget, mert a konyhán minden hegyen-hátán állt.
Végül a parancsnok elrendelte: kell meleg étel, ha minden szakács meghal is a forró
víztől, lezuhanó fazéktól! Lett is. Én is nyújtottam a csajkát, forró gulyáslevest merlek
bele. és megindultam fel a lépcsőn. Egyszer csak billent a „Don Juan", és üres lett a
csajka! Úgy néztem magam elé, mint a cápák!
Az a rövid fél óra a Pukapuka-atollon életem legszebb emlékei közé tartozik,
Zoller kiadta a utasítást Pedronak:
- Moccó, fogj egy nimbát!
Pedro akkorát ugrott örömében, mint a kénguru.
- Masa Péntekje fogja nimbát
Robinsonnak! Pálmától
kókuszdiófáig,
pandanusztól a fügeféle ficusig rohant, mászott, lopódzott Pedro, és néhány perc múlva
ott lapult a kezében egy rózsaszínű, zölddel díszített apró papagáj. Fióka, gyerekpapagáj.
- Nimba kicsi, nimba jó, szeretni Dzolit - adta át Pedro Zellernek a zsákmányt.
És ezzel újból kiegészült hajónk létszáma: Nimbával, mert ez lett a neve Zoller
madarának. Nimba.
Ezúttal Daniló bácsi megértően mosolygott. Őt is megfogta a táj vad és ősi
szépsége, elhagyatottsága, a Cook-idők romantikája.
- Nem bánom, befogadjuk
- jelentette ki parancsnokunk.
De
csak
akkor,
ha
méltó utóda
lesz
a
legpompásabb
tengerészmadárnak, Palladá-nak.
- A madár nevében ígérem
- jelentette ki Zoller.
A kicsi Nimba riadtan pislogott apró szemecskéjével a körülötte állókra.
- Majd én megnevellek -simogatta Zoller -, még a földrajzot is
megtanulod, hékás.
- De beszélni nem fog - jegyezte meg Daniló bácsi. - A Csendes papagájai nem
beszélnek.
- Annál jobb - nevetett Zoller -, legalább nem kell válaszolni!
Nimba számára, biztonság okából, Guzsik apó, Pedro és Zoller összetákolt

gyorsan egy kalickát, továbbá egy állványkát, mint amilyen a planétásoké a vásárokon,
hogy onnan nézelődve tanulja meg a hajóvezetést, mint Sottomarina megjegyezte. És
mint ahogy az már történni szokott: a papagáj a hajó kedvence lett, és féltett kincse
Zollernek, meg hát befogójának, Pedronak.
Ha egyszer nagyon sok időm lesz, és úgy élhetek, mint az elbeszélésekben egy
valódi nyugalmazott hajóskapitány, akkor megírok egy tanulmányt, ezzel a címmel: „A
papagájok hatása a tengerészekre és a tengerész-irodalomra". Hézagpótló munka lesz,
tudom, s úgy hiszem, minden rendes nyelvre lefordítják majd. Valamikor, századokkal
ezelőtt, nem is számított világot járt tengerésznek az, aki papagáj nélkül állított be a hazai
otthonba. Nem egy szárazra vetett tengerészt öreg korában a Molukkákról. Ausztráliából,
Brazíliából, Mexikóból hozott kakaduk, arák, papagájok vidítottak fel. És nem egy
legénykét az otthonban őrzött papagáj cimborasága csábított el matrózinasnak távoli
vizekre. No, és az irodalomban! Robinson papagája, vagy a Kincses sziget rikácsoló
madara, meg hát száz és száz „irodalmi papagáj" mind igazolja azt az általam felállított
tételt: a tengerész életében döntő szerepe volt a papagájoknak. Gondoljatok csak
Suttorára, mit jelentett neki Pallada, a csodapapagáj !
Ezúttal leghamarabb Zoller „varázsolódott el a fregatt hajósai közül. Láttátok
volna őt, amint szabad idejében ott gubbasztott fülkénkben, körülrakva térképekkel,
vállán a kecses kis Nimbával! Zoller akkor éppen a tengerek számát igyekezett összeírni.
- Nézd csak, Andrea - mutatott legfrissebb jegyzetfüzetére -, ez itt mind tenger.
Az ember nem is gondol arra,amikor óceánokról beszél, hogy egy-egy világtenger
mennyi „melléktengerből" adódik össze. Nézd csak a Csendes nyugati szektorát.
Kamcsatkától lefelé sorolom: ez itt a Ohocki-tenger, mellette a Japán-tenger, alatta a
Sárga-tenger, de ez a kék térség már a Kelet-Kínai-tenger, emitt a Dél-Kínai-tenger. A
Fülöp-szigetek és Borneo között a térkép két tengert is jelöl: a Zulu-tengert és a
Celebesz-tengert, de emitt a szigetek már egyszerre négy tenger szülői: a Molukki-,
Banda-, Timor- és Arafura-tengereké! De hát ezzel még nincs vége a sornak: Borneo és
Jáva között leled a Szunda-tengert (egyes térképeken Jáva-tengert), ha pedig innen az
Arafura-tengerről áthajózunk a Torres-szoroson, felleljük a legszebb nevű tengert- a
Kaláris-tengert. Végül Ausztrália és Uj-Zéland között, nézzed csak, a derék Csendestől
ellopnak az angolok egy jó nagy területet: az Ausztrál-tengert!
Igy tudóskodott az én Zoller cimborám a kabinban, vállán a kurrogó madárkával,
Nimbával.
A fedélzetről Szevér vezényszavai pattogtak:
- Felső vitorlákat átfordítani! Feszítőköteleket rögzítsd! Silver hangja élesen
csengett:
- All's well!
Minden rendben. All's well? Valóban minden rendben volt?
A hajó kikanyarodott Kis-Pukapuka lagunájából, friss szél támadt, Parkin
Christian felmászott a főárbocra, Pedro mellé. Onnan figyelte a Veszélyes Övezet víz
alatti titkát.
- Abban az irányban volt valamikor Tatakopoto - mutatott nyugat-nyugatészaknak (NyNyÉ) a vízi vigéc, mielőtt megindult a kötéllétrán. - Innen úgy negyven
mérföldnyire. De Ada-Ada amott van, ni! Az a ködösség, az a párázat már a szigetet jelzi.
Ott majd rendbehozhatjuk a hajót.
A szél kedvező volt, az irány is. Kis-Pukapuka, a gyönyörű, elhagyott sziget

egyre távolodott. Nimba szülőföldje. Ahogy Zellerrel kiléptünk a kormányfedélzetre,
hogy átvegyük az őrséget, elsőnek Silvert vettük észre. A lépcsőn ült, egy kötelet
„fukszolt" és dúdolt: Carey anyó csirkéje... A szivattyú forgattyújánál két ember járt
körbe: Hunter és Supply, a londoni.
Carey anyó csirkéje
viharszélnek jelzője.
Hej, anyó. anyó.
Nincsen veled semmi jó!

- All's well - jelentette Szevér is Daniló bácsinak, amikor parancsnokunk velünk
egy időben kilépett a kormányfedélzetre.
A „kísértethajó" békésen úszott a régi kalózok rejtektengerén.
Bezzeg másnap ebben az időben már nem éreztük ezt a békét!
Carey anyó csirkéje ...

TIZENEGYEDIK FEJEZET
Az Óceán nem pihen - 10 000 atoll! - Riasztó éjszaka - Nem hiszünk a szemünknek - Silver végre leveti az álarcot Laguna Grande revolvere - A hajó szélben áll - A lázadás pillanata - Élt negyvenkét évet - Vert hadunk kihajózása Robinsonként a szigeten - Sottomarina legszomorúbb napja - Nélkülünk indul el a fregatt - A commendatore újjászületése
-Emberi lábnyomok - Kutatásra indulunk

Az éjszaka különös, fojtott és csillagtalan volt.
Szél semmi, éppenséggel semmi.
A fregatt, a vélt széliránynak fordítva, keresztbe állított vitorlákkal, lomhán
dülöngélt egyik oldalról a másikra.
A távolból moraj, dübörgés hangzott. Ez a moraj és dübörgés a Tubuai és a
Paomotu tengervidék jellegzetessége. Mert ne higgyétek, hogy amikor a magamfajta azt
írja: „tükörsima víz"..! az szó szerint „tükörsimát" jelent.- Ne higgyétek. Az óceán sohase
pihen, soha nem alszik. Az óceán állandóan mozgásban van. Egy-egy nyugodt hullám, ha
vihar nélküli az idő, amilyen lomha, olyan hosszú is. Akad közöttük, amelyik százötvenkétszáz méter is. Magassága négy-öt méter, ami a hosszúság miatt alig látszik. Ilyenkor
az óceán úgy tűnik a néző számára, mintha lélegezne. Nincs is addig semmi baj, míg
akadály nem kerül a hullám elé. Ilyen akadály a sziget, az atoll, a korallpad, a szirt. A
Csendes-óceán hullámai - éjjel és nappal, örökkön-örökké - ezeket az akadályokat egyre
ütik, zúzzák. Húszharminc méterig felvágódik a víz, amikor mennydörögve rázúdul a
hullám az atoll vagy sziget szélére! Ezért említettem már, hogy a romboló hullámverés
miatt a Paomotuban vagy az Indiai-óceán Malediva csoportjában bőven akad olyan sziget
vagy atoll, ahol emberi láb nem érintette a fövényt. A „Sailing Directory" szerint
(márpedig az a könyv sok mindent tud) a Fülöp-szigetek csoportja 7000 egyes szigetből
áll, a Maledivák legalább 12 000 korallzátonyból, míg a Paomotu legalább 10 000
korallatollból! Nem szigetből, mert az „csak" néhány száz, de képződő, „elhalt", létező,
lakott, nem lakott, kicsi és még kisebb, nagy és még nagyobb - 10 000 atollból!
És ezt a rengeteg atollt verdesi, zúzza, aprítja, építi - a hullám. Méghozzá az élő
korallpolipocskák legnagyobb örömére. (Minél inkább mozog a víz, annál több az
oxigén, annál jobban fejlődik a korallpolip.)

Nincs ijesztőbb hang, mint szélcsendben, tudva azt, hogy a víz állandó
áramlásban van, korallszigetek közelében tartózkodni, és hallani a közelben a hullámok
mennydörgő moraját.
Az „Óceán királynője" pontosan abban a helyzetben volt ezen az éjszakán, hogy
közelről, távolról, szünet nélkül hallottuk a félelmetes dübörgést!
Egyre közelebb, egyre hangosabban.
Visszafojtott lélegzettel, riadtan dobogó szívvel meredtünk bele az éjszakába:
távolodik vagy közeledik a hajó a hullámverés központjához?!
A számítás szerint észak-északnyugatról Ada-Ada korallgyűrűvel övezett szigete
lehet, délnek és délnyugatnak több elpusztult atoll, amelyek annyira kiemelkednek, hogy
végigvág rajtuk a Csendes szörnyű méretű hulláma. Három-négy percenként egy-egy!
Szevér, Horváth Feri, Sottomarina, Piede, de ugyanígy Zoller, Gabbia, Santjago,
sőt Guzsik apó is, nem tettünk mást, mint füleltünk. Olykor kilépett a kormányfedélzetre
Daniié bácsi, aggodalmasan körülszimatolt, megkérdezte a tapasztaltakat, majd percekig
rákönyökölt a mellvédre, és beletekintett a sötétségbe.
Természetesen velünk virrasztott Parkin Christian is, fregattunk navigátora, aki
nélkül már réges-régen vissza kellett volna fordulni a Veszélyes Övezetből.
Az ő füle megszokta a hullámverések zaját, tudott távolságra, közelségre
következtetni, ami számunkra egyenlő volt a képtelenséggel.
- Végső esetben vizre a kuttert, és evezőre fogni! - adta ki az utasítást
parancsnokunk. Figyeltünk, füleltünk.
A főfedélzet közepén körben forgott a szivattyú járgánya: Phillipson és George
Bell, az elsüllyedt „Vulcania" két embere dolgozott ott. Komor képpel, haragos tekintettel
forgatták a járgányt. És ezen nincs is mit csodálkozni: kérdezzétek meg bármelyik
tengerészt, mennyire szíveli a szivattyúzást! Úgy hiszem, a világtörténelem folyamán egy
sem akadt, aki azt mondta volna: nincsen annál jobb szórakozás! ...
A fokszli ajtaja előtt a dél-afrikai Cap-York és a grönlandi dán Mikkelsen verte a
kártyát. Körülöttük kisebb csoport guggolt. A lámpa fényében elővillant Laguna Grande
fülkarikája, amit még alváskor se vett ki a cimpájából.
A laffogó, inkább az árbocok mozgásától lebbenő vitorlák az éjnél is komorabban
feketedtek a fejünk felett. (Az avatatlan nem is tudja elhinni: a fehér vitorlák éjidőben
-feketék!)
Egyre közelebb hallatszott a törő hullámok robaja, dübörgése. A Veszélyes Övezet
így is megmutatta: hajócsapda ez az egész irdatlan nagy tengerbirodalom.
- Kuttert lebocsátásra elkészíteni! - adta ki az utasítást Szevér. - Vontatókötelet
készítsd!
- Őrség hozzám! - recsegte Sottomarina.
A kártyázok tovább játszottak. Akik a járgányt forgatták, megálltak a munkában.
- Őrség hozzám! - ismételte az öreg Sotto. - Mi lesz már, amigo?!
Kelletlenül, lomhán lógó vállal, unott arccal tápászkodott fel a fedélzetről a
két kártyázó, és mellőlük a kibicelők, Laguna Grandéval együtt.
- Nincs annak értelme - nézett Sottomarinára Mikkelsen, a dán.
- Minek nincsen?
- A vontatásnak.
Laguna Grande dühösen mondta:
- Szentelt víz az, annyit ér. Egy ekkora hajónak!

A kormányfedélzetről, a lámpák fényében, jól láttunk mindent. Láttuk az öreg
Sottot és előtte félmeztelenül, izzadt testtel, zsebredugott kézzel Laguna Grandét meg a
társait. A két szivattyúzó is hozzájuk csatlakozott.
- Mióta dönti el a legénység, hogy mennyit ér a kapitány parancsa? - recsegte
Sottomarina.
- Szentelt víz - ismételte most már nevetve Laguna Grande.
Ismerve Sottomarinát, nem tudom, mi következett volna, ha Szevér nem lép
közbe. Sottomarina világéletében az ököl embere volt, és ez az ököl már sokszor
lecsapott. Azt se nézte soha, ha igazságot kell tenni, vajon egyedül áll-e húsz vagy akár
ötven emberrel szemben?
De ott volt már Szevér, gyorsan leszaladt a tatfedélzetről, vagy mondjuk inkább:
lecsúszott a lépcsők karfáján,
- A kuttert vontatásra elkészíteni! - csattant a hangja. - Ez a parancsom!
Laguna Grande megvonta a vállát, odaszólt a többieknek:
- Gyerünk.
Valami fojtott, izzó hangulat ülte meg az éjszakát.
Akkor az árbocok nagyokat lódultak már, jeléül annak, hogy a sziget felé
sodródunk, a korallszegély közel lehet, mert a visszaverődő hullámok már elérnek idáig
is!
A hajó tehát veszélyben volt.
A fokszli ajtajában ott állt Silver és Hunter. Laguna Grande hozzájuk lépett,
valamit suttogtak.
- Csónakot emeld! - vezényelte óriási hajómesterünk.
A kutter vízre került, Sottomarinával és az evezőslegénységgel.
- Vontatókötelet dobd! - hallatszott a kiáltás. És Góliát elmozdításához
hozzáfogott Dávid.
Hat ember evezője vágódott egyenletesen a vízbe, Sottomarina parancsára.
- Húzd meg, corpo di bacco! Mamma mia, feszülj neki, az angyalát!
.. . Végül derengeni kezdett a Gambier-sziget irányából. Majd rózsaszínű fényeket
kapott az ég alja.
A sziget, Ada-Ada előttünk magasodott ki a tengerből.
Ahogy kivehettük a reggeli derengésben, elég nagy, fás, dimbes-dombos sziget
volt Ada-Ada. Hatalmas, széles, szélirányból meredek falú korallriff szegélyezte.
Valaki felkiáltott.
- Nézzétek, lepkék!
Ilyesmit még soha nem láttam. Száz és száz, vagy inkább: ezer és ezer lepke,
legnagyobb részben tenyérnyi nagyságúak, repdeste körül a hajót, majd vonult tovább és
tűnt el a távolban. Gyönyörű, smaragdzöld, élénkpiros és mélykék színű lepkék voltak.
- Nászrepülés lehet - mondta ki véleményét Daniló bácsi, aki ekkor már a
fedélzeten tartózkodott.
Pedro az előárboc terebjéről lekiáltott:
- Szigetnek Pedro zátonyt lát!
Mivel a szél is megindult, a vontatócsónak parancsot kapott a munka
abbahagyására.
- A laguna-bejáró merre található? - fordult parancsnokunk Parkin Christianhoz.
Christian hosszasan nézett egy irányba látcsővel.

- Természetesen a szélárnyékos oldalon, captain. Jah, az irány tehát a sziget
nyugati része. Ha leejti a hajót, captain, a zátonyt könnyen elkerüljük.
A zátony nem lehetett távolabbra a fregattól, mint kétszáz méterre. Vontatás
nélkül, ami Laguna Grande szerint szentelt vizet ért, rásodródtunk volna a zátonyra!
És most olyasmi történt, ami hosszú időre eldöntötte a sorsunkat.
- Sotto - intett parancsnokunk hűséges fedélzetmesterének - gyere velem, hogy
megnézzük, mennyire merül a hajó orra a beszivárgó víztől.
De mielőtt elindult volna, odafordult Parkin Christianhoz, aki nagy figyelemmel
méregette Ada-Ada korallövezetét.
- És ezek a felhők? - mutatott az égre, ahol sötét, lilásfekete gomolyagok
vonultak a passzát-irányban, kelettől nyugatnak.
A szigetlakó,
aki
Polinézia
pompás
ismerőjének
számitott, és
tapasztalatunk szerint tudta a „felhők járását" is,megrázta fejét:
- Jah, captain. Nem tesz semmit. Párázat ez, semmivel sem több. Ettől nem
kell tartani. De Ada-Ada előttünk van,pompás kikötőhely, meglátja, captain.
Daniló bácsi előre ment. Vele Sottomarina. A hajnali szél megduzzasztotta a
vitorlákat. Kicsit csodálkozva néztünk a komor felhők felé.
- Bolond hely ez az elveszett szigetek hazája - dünnyögte Zoller. - Itt minden
másként van, mint ahogyan megszoktuk.
- Jah - mosolygott Parkin Christian -, sok minden másként. De azért az orkán
itt is sötét felhőkkel jön, mint azt a helyi ciklonnál is láttátok. De mindig a
passzáttal szemben!
A kormányfedélzeten öten tartózkodtunk: Szevér, Christian, Zoller, a leváltott
Gabbia és jómagam.
A hajó egyre erősödő széllel, sustorgó kotyogással a hasa alatt, haladt - nagy
ívben elkerülve a zátonyt - Ada-Ada felé. Barrabella, Horváth Feri a kabinjában
tartózkodott, Piede a főárboc alatti kötélcsomón aludta álmát. Mellette Guzsik apó
ugyanígy. A tengerész bizony megszokta, hogy akár a képrámán is elalszik, ha kell.
Különben is hajnal volt még, csodás, valóban csodás, rózsaszínű, bámulatosán kék vizű
hajnal.
Szevér a látcsővel az egyre közelebb kerülő szigetet és külső övgyűrűjét
szemlélte. Christian a pipáját tömte, de itt természetesen nem gyújtott rá.
Mi ketten Zellerrel, mint réges-régen összeszokott „vezérkormányosok", főleg a
hajó irányjelét és a kompasszt néztük.
Időnként Pedro lekiáltott a magasból:
- Zátony jobbra! Jobbra!
Zoller hirtelen felkapta fejét, a következő pillanatban én is.
Szevér leeresztette a látcsövet, és dermedten figyelt előre. Parkin Christian volt
az egyetlen, aki megszólalt:
- Jah!
Ennyit nyögött, nem többet.
Nem tudom, mit érezhetett 1899 májusában a „Tigre" nevű öreg, vitorlával is
felszerelt gőzös kapitánya, amikor Palavannál kínai pirátok rohanták meg a horgonyon
álló hajót? Vagy mit érezhetett Artelli kapitány, amikor a harmincas évek elején a
legénység között megszervezett kalózbanda hatalmába kerítette a génuai „Mary Celeste"
gőzöst? Hát még amit mi éreztünk két évvel ezelőtt a „Jadran" sóneren, amikor Afrika

partjainál marokkói berber kalózok támadtak rá a hajónkra, éjszaka idején!
Úgy vélem, a „Tigre" parancsnoka, Mr. Conolly, vagy Artelli parancsnok, vagy
akkor mi is ugyanazt éreztük, amit ezekben a percekben: nem hittünk a szemünknek.
A fokszli előtt ott sorakozott fel, majd lassú léptekkel közeledett Silver, Laguna
Grande, Hunter, Mikkelsen, Johanson, Cap-York, a négy brazíliai, Phillipson, George
Bell és Robert Supply. Összesen tizenhárom ember.
Tizenhárom felfegyverzett ember!
Daniló bácsi és Sottomarina sehol!
Zoller felhördült:
- A'zanyád!
De a kormányt azért nem engedtük el. Még akkor sem,, amikor felcsattant Silver
hangja:
- Hands up!
És eldördült
Silver revolvere. Mögöttünk nagyot koppant a tatárboc. Oda
vágódott a golyó.
- Fel a kezekkel! - üvöltötte újból Silver. Piede,, Guzsik apó révetegen, álomból
riadtan nézett fel.És az egész gyülevész had már ott nyüzsgött a kormányfedélzeten.
Laguna Grande és a négy brazíliai bravó berohant a kabinfolyosóra, Silverék nekünk
estek.
Csőre töltött pisztolyok előtt az ember többnyire oktalanul viselkedik. Főleg a
tengerész. Ha még néhány méter választ el minket Silveréktől, nyilvánvaló, hogy
felocsúdva a váratlan látványtól, fedezéket keresünk, és bízva Szevérben, akinek egyedül
volt közöttünk revolvere, hátrálunk a kabinsorba,felvesszük a kapcsolatot Barrabellával
és Horváth Ferivel... de minek folytassam? Nem így történt.
A váratlan, gyors támadás, az egész éjszakai kimerítő figyelés, a természetes
hajnali fáradtság, de főleg, hogy nem tudtuk, mi van Daniló bácsival és Sottomarinával,
előidézte azt, hogy - nem viselkedtünk tengerészhez méltóan, fiúk! Ha oktalanul, de
tengerészhez méltóan: ellenállni, körömszakadtáig, az utolsó percig, mert a tengeren
legelsősorban is azt szokja meg az ember, hogy - félni nem szokás, így azután az történt,
hogy polgárokhoz méltóan viselkedtünk, vagyis - hagytuk, hogy megkötözzenek és a
főárboc alá tereljenek minket! Itt „egyesültünk" Guzsik apóval és Pie-dével, akiket
ugyancsak gyorsan megkötöztek.
A következő pillanatokban már a vezénylőhelyen Silver állt, a kormánynál pedig
Hunter.
Ha eddig nem hittük, most már annál inkább hihettük, hogy a keresett Víg
Rogerek foglyai vagyunk, kiegészülve a csapat Hunterrel és három emberével, akik „nem
vetik meg a kalózmunkát".
- Tiltakozom! - kiáltotta Szevér. - Tiltakozom, ezt még nagyon megkeserüli.
Silver!
Silver harsányan lenevetett a kormányállásról.
- Ha nem fogod be a szádat, beveretem! - kiáltotta, és jóízűen kacagott hozzá.
Egy új Silvert láttunk magunk előtt. Eltűnt a régi, jóízűen mosolygó, látszólag
igen szolgálatkész Silver, és helyette megmutatkozott az új, eddig ismeretlen, kitűnően
elrejtett, hosszú John Silver, vagy Silvermann - a kalóz! A „Tolna" kalóza!
Régi dolog, hogy a szélhámosok - kitűnő színészek. Minél nagyobb szélhámosok,
annál nagyobb színészek. Mondhatnám-, ahhoz, hogy embereket huzamosan becsapjunk,

hogy azt a látszatot keltsük - derék fickók vagyunk, holott ennek ellenkezője az igaz,
ahhoz valóságos művészet kell. Ocsmány művészet.
Silver ilyen nagy művész volt. Ha tanul, ha a számára zűrzavaros sors nem a
kikötők lebujába és a hajók fedélzetére sodorja, akkor talán John Silver nevét ma a nagy
amerikai színészek sorában tartjuk számon. Kitűnő Mefisztó,Jágó, Svengali lett volna
belőle, de talán még Lucifer is, ha történetesen Budapesten születik.
De Silver a tenger nagy színpadán játszott, örök veszélyes játékot, örökös álarcot
hordva és figyelve, figyelve, mert hiszen ez a sorsuk a posvány tengerén - figyelni,
mikor csap le rájuk a törvény ökle.
Ezúttal ő és cimborái csaptak ránk tagadhatatlan ügyességgel, kihasználva
Daniló bácsi kétségtelen jóhiszeműségét, és azt, hogy a világtengernek ama részén
jártunk, ami manapság is sok „címe", elnevezése mellett a Némaság Tengere elnevezést
is megérdemli. Kihalt, óriási turzásoktól ostromolt atolljai, szigetei, ahol legfeljebb a
madarak emlékeznek arra. hogy még mindig létezik a „labour-ship" (munkásszállító
hajó) szörnyű intézménye, pompás alkalomnak számított egy olyan banda támadására,
mint amilyen Silveréké volt.
- Rövidesen partra szálltok, fickók! - kiabált le a kormányfedélzetről Silver. Mi tovább megyünk. És megkeressük a kincset!
Erre még nagyobbat nevetett. Vele a társai is. Közben létszámunk kiegészült:
megkötözve hozták Horváth Ferit és Barrabellát, Gabbiát és Santjagot.
- A lövésre ébredtem fel, aludtam - reszketett a dühtől Feri hangja.
- Csönd legyen! - üvöltötte Laguna Grande. - Aki pofázik, az kap egy golyót a
hasába! Megértettétek?
Ha még lett volna némi kételyünk, hogy az egész csak rossz álom, a hetyke
szavak, a pimasz, fölényes hang bizonyította, hogy amit átélünk - az a legkomolyabb
valóság!
- Te pedig gyere onnan a terebről, mert ezzel a pisztollyal szólítlak le.
És már dördült is Laguna Grande revolvere. Kedélyes hahota kísérte. Pedro, aki
mellett elsüvíthetett a golyóbis, inkább csúszott, mint lépett lefelé a kötéllétrán.
Lent egy csattanó pofon s egy rúgás fogadta.
- Árbocjancsi helyett kapod, te fekete ördög! - bömbölte a kompánia
vezére.
De hát nem folytatom. Ezek a jelenetek megalázóak, szégyenletesek voltak.
Megalázóak, hogy hagytuk magunkat csapdába csalni, szégyenletesek, hogy ilyen
brigantik, börtön- és kocsmatöltelékek, raktárak, kikötők, hajók fosztogatói elbánhattak
velünk.
Laguna Grande, aki láthatólag a hajcsárunk volt, elmosolyodva nézett Parkin
Christianra:
- Most aztán irányíthatod a hajót, cimbora. Ezt a feladatot átvesszük tőled.
Nem estünk mi a fejünk lágyára, értünk mi mindenféle alkalmatossághoz, a teknőtől a
Cunard-hajóig! De ha nagyon akarod tudni, valóban találkoztunk Fanningon, tizenkét
évvel ezelőtt!
És most ő kacagott akkorát, mint az előbb Silver.
- A „Palmira" is lopott hajó volt, mert én csak lopott hajón szeretek utazni!
Elcsíptek a franciák, elvittek az Ördögszigetre. Ott komáztunk össze Silverrel,
együtt is szöktünk meg. Mert nincs az a börtön, ahonnan Laguna Grande és Silver

meg ne szökne!
Erre újabb hahota volt a válasz. Annál is inkább, mert Guzsik apó rumkészlete
előkerült, és mint Silver előttünk kijelentette: „A mai nap örömére mindenki annyit ihat,
amennyit akar!"
Ittak, ordítoztak, fenyegetőztek a revolverekkel, és mint a legtöbb zsivány, vagy
hencegtek, vagy kötözködtek.
Egyet azért meg kell adni: Silver, minden napvilágra került durvasága,
megszédültsége mellett, igyekezett emberséges maradni. Ezt ki is jelentette, amikor
Ada-Ada barrier bejáratához érve, elénk állt.
- Ha én és Grande akarnánk, perceken belül elnyelne közületek mindenkit az
óceán! De nem akarjuk. A parancsnok is él, meg az a nagypofájú hajómester is. Bejöttek
a fokszliba, hát mi nem tehettünk mást, mint néhány méter kötél segítségével ott tartottuk
őket. Nem árt, ha néha a parancsnok is megtudja, milyen a fekvés a legénységi szálláson.
Mi pedig mostantól kezdve kipróbáljuk, milyen fekvés esik a kabinokban.
Hirtelen visszafordult, és odakiáltott a kormányosoknak:
- Hajót szélbe! A fiatalurakat kiszállítjuk! Majd újból hozzánk intézte szavait:
- Boys, a kincset mi szerezzük meg. Mire valami bárka felfedez titeket itten, mi
már régen urak vagyunk. Ne is keressetek, ha megszabadultok, bár az is lehet, hogy
itt dögöltök! Ez se baj, nem mi tettük. De ha megszabadultok,mondom, ne keressetek,
annyi nevünk van, hogy válogathatunk és állampolgárságunk is! De azt elmondhatom,
hogy John Silvermannak, mert így is hívtak, volt már néhány esete, de ilyen jámbor
tevékkel még soha nem kerültem össze, mint amilyenek ti vagytok!
Újabb hahota, újabb kacagás. (Sajnos, igaza volt a zsiványnak.) Majd rám
nézett:
- Amikor belestem a kabinablakon, a tisztelt kormányos úr észrevett. És mégse
hitte, hogy én lehetek. Pedig én voltam. Silver egy kötél segítségével, vagy a hajódísz
pántján is eljut oda, ahová akar. Tudtuk mi már Alegrében, hogy kincskeresők
vagytok. A kincset mi szerezzük meg!
Megveregette az egyik kötélcsomón csüggedten ülő Barrabella vállát:
- Captain, fel a fejjel. Ér téged még nagyobb baj is, mint ez! Máskor jobban
vizsgáld át a hajót, fiacskám, nem találtad meg a kalózládát, de fegyvereink javát
sem!
Ezzel Silver megfordult, felrohant a kormányfedélzetre, és onnan vezényelt:
- Vitorlákat keresztbe fordítani! Kuttert vízre! Esküszöm: tetszett ez a gazember.
És mint ahogy később megállapítottuk, mindannyian így gondolkoztunk. Ügyes volt,
bátor és merész. Igazi kalóz! Talán éppen Duncan lehetett ilyen, vagy Flecher, esetleg
maga Dampier. Igen, értette a dolgát, nem lehet letagadni. Amilyen kitűnő színész, olyan
pompás kapitány vált volna belőle.
Most Laguna Grande vigyorgott a szemünk közé:
- Mi tudjuk, hogy hol a sziget. Madre de Diós! Mindent tudunk!
... Hát így történt, fiúk. Nem hallgattam el semmit, hiszen nem lenne illő
elkendőzni a mi jámborságunkat, butaságunkat. Egyedül egy valaki volt közöltünk, aki
némi fölénnyel nézett végig rajtunk, vele együtt összekötözött társain. És ez a valaki
Zoller volt.
Zoller, az én régi bajtársam, akivel közel két évtizedet töltöttünk együtt, hol a
fiumei tengerészeti iskolában, hol Daniló bácsi parancsnoksága alatt.

Zoller hol komoran, hol gúnyosan pislogott ránk, és ha megtehette, mert Laguna
Grande figyelte minden mozdulatunkat, csak ennyit suttogott:
- Megmondtam ... megmondtam..,
A fregatt szélbe állt.
Láttuk Ada-Ada lagunabejáróját, a korallszegélyen megtörő hullámokat. Bőgve,
zúgva morajlott onnan a víz, s vágódtak fel magasra a hullámok, szétfröccsenve,
összezúzódva.
Hatalmas, igen nagyerejű turzás nyeste, vágta a környező korallpadokat.
Riadt, tenyérnyi nagyságú, zöld színű pillangók csapata fogta újból körül a hajót.
Gyönyörű, a nap aranyától, a sziget csodás zöldjétől és a tenger még csodásabb
kékjétől ragyogó volt ez a reggel. .. életünk legszégyenletesebb reggele.
- Kuttert vízre! Egy zsákba pedig élelmet, ne mondja senki, hogy a Víg
Rogerek utódai pocsékul bántak előző vendéglátóikkal! - rendelkezett Silver.
Laguna Grande, Mikkelsen, valamint Cap-York előttünk állt, csőre töltött
revolverrel, lövésre készen.
Addig a többiek a kuttert tették vízre, vagy a vitorlák fordítóköteleit, irányító
szárait húzták, feszítették, rögzítették, hogy végrehajtsák az utasítást, a hajó szélbeállását.
- Aki szól - vicsorgott többször Laguna Grande -, az golyót kap! Madre de
Diós!
Megtette volna, vagy sem, nehéz erre felelni. Úgy hiszem, megtette volna.
Arcukon elszántság, kíméletlenség, vad gyűlölet ült. Szevér és Horváth Feri igen
nyugodtan támaszkodott a főárboc kötéltartó bakjához, Piede, Guzsik apó, Zoller
valahogy ráült a kötélcsomókra Barrabella mellé, Gabbia és Santjago villogó szemekkel
meredt Laguna Grandéra. Ez a két pompás, szinte félvad tengerész csak azt leste, mikor
int a gazdájuk, Barrabella, hogy megkötözötten is rávessék magukat a kalózokra.
Barrabella nem intett, de egy idő múlva megszólalt. Mégpedig igen nyugodtan,
Silver felé:
- Silver, ha a társa lőni akar, lőjön! De én mégis kijelentem: amennyiben
véget vet a lázadásnak, hajlandók vagyunk ezt a gyalázatos tettet meg nem történtnek
venni!
Laguna Grande nem lőtt, de mellbe vágta a commendatorét, olyan erővel, hogy az
hanyatt vágódott, és elterült a fedélzeten, a főárboc alatt.
Pontosan nem tudom elmondani, hogyan történt, mint történt, annyira ködös
emlékeimben minden. De azt tudom, láttam, hogy Gabbia és Santjago hátrakötött
karokkal is, rávetették magukat a kalózra. Gabbia akkorát rúgott rajta, hogy
megtántorodott és felüvöltött:
- Carramba! Eltörött a lábam! - A pisztolyt kiejtette kezéből és elvágódott. Madre . . .
Szevér volt az első, aki felismerte a szörnyű veszélyt, a teljes védtelenséget,
kiszolgáltatottságot, mert Santjago elé ugrott és ráordított:
- Hagyd! Parancsolom!
Ugyanakkor dördült Mikkelsen pisztolya, és Gabbia megfordult a tengelye körül.
A kötélbak elé esett, igyekezett felülni, de orrán-száján ömlött a vér. Tüdőlövés
érte!
Hátrahanyatlott. Lába szétvágódott. Alig telt el néhány másodperc, és Gabbia nem élt!

- Nyugalom! - üvöltötte Szevér. - Senki se mozduljon! Máris nyolc revolvercső
fenyegető torka meredt ránk.
A kuttert leengedő kalózbanda körülfogott minket.
Valaki állón vágta Santjagot, ami igazán könnyű volt, hiszen visszaütni képtelen
volt, és Santjago is a fedélzeten hevert!
- Megmondtam, aki mozdul, azt kinyírjuk! - dörögte Silver, aki lerohant a
kormányfedélzetről, és pisztolyával fenyegetőzve előttünk ugrált. - Elsőnek a captaint
dobjátok a csónakba! Ezt pedig be a tengerbe, kampec neki!
Sajnos, Laguna Grandénak nagyobb baja nem történt. Már állt a lábán, és ha
bicegett is, de odavánszorgott a mellvédhez, hogy ellenőrizze a csónakba szállást.
- Ti kitettétek legjobb cimboránkat, Janmatjét, mi kiteszünk titeket! - harsogta
Silver. - Előre, boys, lefelé! Ezt pedig bedobni!
Ketten megragadták a szerencsétlen Gabbia porhüvelyét és akár egy ócska
búzászsákot, áthajították a szélalatti oldal mellvédjén.
Élt negyvenkét évet. A feltápászkodó Barrabella kábán bámult legjobb embere
után.
Parkin Christian nem állta meg, megszólalt:
- Egyszerű kereskedő ember vagyok. Szigetlakó.
Ne vegyétek el a
vagyonkámat. Jah!
Laguna Grande röhögni kezdett, ő felelt:
- Összeharácsolsz magadnak annyit, mint amennyi a zsákokban van! Legalább
még inkább emlékszel majd rám. A többiek is itthagyják a holmijukat, de megkapják
a - bőrüket ! Hahaha, mert azt is elvehetnénk, mint Gabbiáét!
Már tereltek minket a csónakhágcsóhoz, amikor surrogás támadt, és Nimba, a kis
papagáj Zoller vállára repült.
- Na, ezt magatokkal vihetitek - vigyorgott Silver.
-Az élelmet a következő fordulóval kapjátok meg. Vele a kapitányt és a
hajómestert.
Majd odalépett Laguna Grandéhoz, súgott valamit a fülébe. Az bólintott.
- Te velünk maradsz. Te is.
Parkin Christianra és Santjagora mutatott- Ha végeztünk, haza mehetsz Pitcairnre. Te pedig vissza Brazíliába. De ha nem
tetszik, választhattok, melyik revolvergolyót akarjátok a bőrötök alá?!
Belenyúlt a zsebébe, kiemelt egy maroknyi acélkupakos hétmilliméterest.
Parkin Christian nem szólt semmit. Lehajtotta a fejét. Mindig mosolygó, kedves,
hófehér hajtól keretezett arcán megdöbbenés ült. Santjago vállat rántott, és valamit
mormolt a foga között: brigantinos ...
Zoller, vállán a kapaszkodó Nimbával, már készült átmászni a mellvéden, hogy a
hágcsón leereszkedik a csónakba, amikor odafordult Silverhez.
- Ha nem csalódom, egy Silvermann nevű matróz szolgált valamikor a
„Tolna" nevű sóneren. Talán bizony te lennél az. Silver komám?
A haramia meglepődve meredt néhány pillanatig Zellerre, de hirtelen elfordult, és
ráordított a kormányt tartó Hunterre :
- Szélbe fogd a hajót hé! A csónak indul!
Nem volt éppen könnyű hátrakötözött karral lekászálódni a kötéllétrán,
sejthetitek. De azt is sejthetitek, hogy egy sem akadt közülünk, aki végül is pottyanás

nélkül úszta volna meg a „kihajózást". Azazhogy mégiscsak akadt: Pedro; aki
macskaügyességgel ugrott le a kutterbe.
Az evezők a vízbe merültek. A kormánynál Laguna Grande ült. Ha láttátok volna,
micsoda gőg, micsoda hetykeség ült az arcára. Arra a mindig mocskos, gonosz arcra.
Talán nem is kell mondani: szívszorító látvány volt ránézni a fregattra. Barrabella
például elfordította fejét - megértettük, miért. Többen a fregattra meredtünk, a
szembeszélnél csapkodó vitorlákra, a meredek orrárbocra, a vaskos árboctörzsekre, a
különös hajó különös testére.
A mellvédnél Silver könyökölt. Úgy hiszem, a „Carey anyó csirkéje" dalt
dúdolgathatta. A jelenet, a kép feltétlenül úgy hatott, mint hasonló jelenetek századokkal
ezelőtt. Hogy a dolgok ismétlődnek? Sokan tagadják ezt. Inkább hasonlítanak. Úgy
hiszem, körülbelül ilyesfélét érezhetett Bligh kapitány, a későbbi tengernagy, amikor több
társával kirakták a miénkhez hasonló kutterbe a „Bounty" lázadói. És milyen különös: az
„Óceán királynője" fedélzetén ott maradt egy derék társunk. Parkin Christian, egyenes
leszármazottja a „Bounty" főlázadójának!... És itt élt a „közelben", Szamoa szigetén,
Robert Louis Stevenson, a „Kincses sziget" írója, akinek regényéből filmet készítenek, és
ehhez a filmhez az „Óceán királynője" alakulna át minden különösebb változtatás nélkül
„Hispaniolá"-vá! No hiszen, várhatják a hajót Oaklandbe, és várhatja Santa-Clara, az
árgyélusát! A derék, boldogult Stevenson se álmodhatta, hogy az a hajó, amelyik hivatva
lenne filmen megörökíteni az „igazi", gyerekkoromban annyira irigyelt „Hispaniolá"-t,
az a hajó a fedélzetén hordozza a valóságban is életre kelt hosszú John Silvert, a kalózt!
És ha nem is ide, a Veszélyes Övezetbe, de Polinéziába készült a „bolond gróf", Festetich
Rudolf „Tolna" kétárbocosa, amelyen, úgy lehet, először próbálta ki oroszlánkörmeit
(kalózkörmöket!) az a Silvermann matróz, akiből századunk derekán megvalósult tengeri
rabló lett!...
Ismétlem: csúfos és szégyenletes volt ez az eset. És csúfos és szégyenletes vert
hadunk kihajózása.
Laguna Grande egyik kezében a csónak kormánya, a másikban a revolvere.
Időnként felemelte a revolvert, célzott és üvöltötte:
- Aki szól, golyót kap!
Senki sem szólt. Kegyetlenül összetörve, megalázva éreztük magunkat.
Elvesztettük a hajót, minden ingóságunkat, valójában azt se tudtuk, mi van Daniló
bácsival és Sottomarinával. És azt meg különösen nem sejthettük, mi vár reánk a magány,
a némaság, az elhagyatottság tengerén, a Veszélyes Övezetben, az Alacsony-szigetek
félelmetes korallbirodalmában! Szegény Zoller, ő még külön sajnálkozott imádott
térképgyűjteménye és vele egy időben Barrabella kapitány, a megálmodott múlt, a fregatt
miatt!
Szegény kis Barrabella. Ha nem hangzik nagyzolásnak, kimondom: száz évet
öregedett az este óta! Egyszerűen nem lehetett ráismerni. Egy töpörödött aggastyán
kuporgott a fenékdeszkán, egyre sóhajtozott, nyögött, nyöszörgött. ö, aki valójában már
évtizedek óta nem is számított tengerésznek, inkább tudósnak, most teljesen
összeroppant. Megdöbbenve, eszelősen meredt maga elé, vagy kapta el a fejét, ha az
egyre távolodó fregatt felé tévedt a tekintete.
Valóban regénybe illő jelenet lehetett a látvány: amott ring a hosszú, partközeli
hullámokon egy századokkal ezelőtti keresztárbocos, magas tatfedélzetű, égre meredő
orr-sudaras hajó, emitt pedig egy korabeli kutter összekötözött, kargúzsos embereket

szállít, akikre revolver csöve mered!
A megvalósult múlt, vagy jelenbeli filmjelenet - vélte volna bárki, ha részesül
ebben a (nekünk csöppet sem rokonszenves) látványban.
Holott se ez, se az, hanem - egy fejezet a még ma is létező kalózkalandokból!
Az ,,Óceán királynője'' tengeri rablók hatalmába került! Foglyok voltunk,
szabályos rabjai, rongybabái elvetemült martalócoknak!
A szerencsétlen Gabbia tragédiája bizonyította, hogy nem tétováznak, ha el kell
sütni fegyverüket.
A korallzátonyokon, korallszegélyeken megtörő hullámok csapdosása egyre
közelebb hallatszott. Majd észrevehetővé vált a visszatérő hullámok eltérítő áramlása is.
- Erősebben az evezőket, amigo! - vicsorgott Laguna Grande. - Erősebben!
A kalózok - mert most már csak így hívom őket - belefeküdtek az evezőkbe.
Pedro, Barrabella és Guzsik apó közé préselve úgy ültem, hogy hátra nem láttam. De
megéreztem, merre járunk.
Ada-Ada lagunájának bejárója előtt lehettünk.
Igy is volt. Mint a katlanban, úgy forrt körülöttünk a víz. Az előretörő és a
visszaverődő hullámok mint két ellenséges hadsereg csaptak össze, s pehelyként dobták
hol erre, hol arra a csónakot.
De ez a pehely az evezők segítségével mégis előbbre jutott, és egyszerre csak azt
éreztem, hogy csendesebb vizekre csúsztunk.
Túljutottunk a korallgyűrű, vagy inkább: korallbástya védőfalán, a szabályos
lagunanyíláson, be a lagunaöbölbe.
Laguna Grande körülnézett. Szemrevételezte a területet, majd intett:
- Arra - és a kormányt elnyomta északnyugatnak.
A csónak elfordult, és ekkor láttam meg életemben először annak a szigetnek
lagunáját, s magát a szigetet, amelyről lesz majd egynéhány elmondani valóm.
Itt már nem harsogott a tenger.
Áttetsző, kéknél is kékebb vízben árnyak úsztak: polipok, cápák, ráják,
barracudák és fénylő, csillogó ezüstpénzek, aranyforintok - naphalak, sügérek,
papagájhalak seregei! Olykor felvágódott egy-egy repülőhal, és a légben iramodott tova
különös szárnyuszonya segítségével a tátott szájú barracudákbarracudák elől.
- Jó hely ez, fickók - vigyorgott Laguna Grande. - Aki innen szökni akar, abból
cápaeledel lesz! Hát csak gondoljátok meg.
Mi lehetett a válaszunk? Az, ami eddig: a hallgatás.
A laguna egyes helyein homokpad vagy korallszigetecske díszelgett. Kék vízben
sárga és rózsaszínű korallok - csodás látvány.
Mint ahogy az volt maga a sziget is: Ada-Ada.
Csodás látvány.
Rengeteg növénytől befedett vulkanikus sziget. Minden harsogó zöld, minden
csupa virágillat. Mesesziget. És olyan fehér korallföveny a partoknál, akár a só vagy a hó
távoli hazánkban télen.
Az atollokban többnyire nem található más növény, mint a Lord Hove-féle
pálmafa, kókuszpálmák, néhol egy-egy fikuszféle fácska, s valami sásféle, élesszárú
növény. De a vulkanikus képződményű szigeteken más a helyzet. Olyan sűrű a
növényzet, akár az afrikai dzsungelben. A tenger, a szél, a madarak tollazata, köpete a
legjobb szállítója a növénymagoknak. A kókuszdió óriási termése félévi tengeri út után is

csíraképes. A pálmamagvak - évekig azok! A kék és fehér hibiszkuszok, az elvadult
kávécserjék, a banánok, narancsok, a táró és a kumara, a csavartpálma, a pandanuszok, a
mindent sűrűn befonó és kúszó liánok, mind-mind azt hirdetik; hogy Ada-Ada
növényrengetegében, a nyirkos félhomályban, emberkéztől nem bolygatottan él a
természet.
Ada-Ada kihalt sziget. Talán ide is eljöttek a „toborzó hajók", és egyszerre vége
szakadt az emberi létnek.
A kutter feneket súrolt. Egy-két öklömnyi polip, amolyan szépiaféle,
szerterebbent.
- Kiszállni! - üvöltötte Laguna Grande. - Madre de Diós, kiszállni!
Nadrágszárából előrántotta hosszú kését, egyenként elmetszette kötelékeinket,
majd lökött rajtunk:
- Kifelé!
Pedro ezúttal is kapott egy akkora ütést, hogy kipenderült a csónakból, és
belezuhant a korallporos fövénybe.
- Nigger kutya! - köpött a gyerek után Laguna Grande, majd Barrabellát
rángatta fel, aki elgémberedve, apatikusan gubbasztott a csónakban. - Kifelé, capitano,
kifelé!
Apály volt, s így a homokpad, amelyre kiszálltunk, távol volt még a parttól.
Karunk sajgott a több órája szorító gúzstól. És még mindig kábán, tétován
mozogtunk, akár Barrabella.
A kutter visszafordult. Laguna Grande nevetve intett felénk:
- Még egyszer jövünk. Csinos helyre kerültetek, ne panaszkodjatok!
A messzeségben, jó két kilométer távolságban, túl a korallfalon és a felvágódó
hullámok függönye mögött ringott az „Óceán királynője".
Egy fregatt, amiből kalózhajó lett.
A trópusi nap tűzött, égetett. A fövény vékony vízrétegében csigák, kagylók,
rákocskák mászkáltak.
Robinsonok voltunk, ha nem is szó szerinti hajótöröttek, de hajóról elüldözött,
elhagyott szigetre kivetett száműzöttek.
Nyugalmát, biztonságát, higgadtságát elsőnek Horváth Feri találta meg.
- A legokosabb, amit tehetünk, ha árnyékba kerülünk. És ha bepakolunk azokból
a banánokból. Guzsik apó elfelejtett reggelit adni.
Ez a megjegyzés mosolyt csalt a szájak szögletébe.
- Te pedig, Pedro, felejtsd el az ütéseket - folytatta Feri. - Majd alkalomadtán
vissza is adhatod!
Pedro hófehér fogai kivillantak:
- Pedro visszaadja. Pedro tudja. Pedro ennek él!
A kutter már túljutott a bejárón, és most hátszéltől hajtva gyorsan távolodott.
- Ha tudnám, hogy Daniló bácsi és Sottomarina visszakerül, akkor nem
aggódnék túlzottan - jelentette ki Szevér, amikor a homokpadról - hol térdig, hol derékig
érő vízben - igyekeztünk a szigetre jutni. - Ha itt lesz Daniló bácsi és Sotto, majd csak
kieszelünk valamit. De a derék Parkint elvesztettük, kell a brigantiknak is egy navigátor.
Meg Santjago is kell, nyilván szivattyúzni.
Barrabella most kezdett magához térni, halk, remegő hangon megjegyezte;
- És ha nem jön vissza senor Turkovich? Ha ott tartják?

- Nagy baj lenne - mondtuk kórusban.
A sziget partjára értünk. Széles, hófehér fövény szegélyezte a partot. Tele
kagylóhéjakkal, kaurikagylók sárga, porcelánra emlékeztető házacskáival. Valamikor ez a
kagylócska, a kauri volt Óceániában - a pénz!
- Ott a reggeli - mutatott előre Guzsik apó.
A lombok közül előkandikált néhány óriási banánfürt, több narancsfa, és
természetesen a kókuszdió, ami Óceániában az év minden szakában ehető.
Első táborunkat a parti erdőség árnyékában, egy óriási kókuszpálma alatt ütöttük
fel. Mekkora pandanusz-pálmák növekedtek Ada-Ada szigetén, nem hinnétek! Húszhuszonöt
méteresek bőven akadtak közöttük! Áthajoltak volna egy négyemeletes ház
felett.
Körülnézve, Parkin Christiant idéztük. Valóban pompás hely ez a sziget arra, hogy
a régiek példájára kijavíthattuk volna a sérülést.
- Amíg az apály tart, elkészültem volna a munkával -bólogatott Guzsik apó,
aki sokkal jobb ács volt, mint szakács. - Feltéve, ha ti is segíttek.
- Most majd végül is elsüllyed a fregatt - legyintett elkeseredve a commendatore.
- Nem kell más, mint egy erősebb vihar, vagy zátonyra futás, és kész a hajó!
- Minden rendben van, de hogyan kerülünk el innen? -tette fel a kérdést Zoller,
aki a kis Nimbával a vállán, eléggé elnyűtt nadrágjában, napszítta fejkendőjével,
meztelen felsőtesttel valódi hajótöröttnek tűnt fel.
- Hátha kihalásszák az egyik palackot, és erre jön a kereső hajó? - mosolyodott el
Horváth Feri. - Most igazán elmondhatjuk: kalózszigetet kerestünk - és kalózok markába
kerültünk!
- Hej, Roatan, hová tűntél! - sóhajtotta Piede, mindnyájunk között a
legcsendesebb, legnémább bajtárs.
Igen, hová tűntél - Roatan?!
... Órák múltak el, míg végre felbukkant a távolban a csónak.
- Jönnek! - jelezte Pedro, aki az árbocterebet felcserélte egy pálmafa délnek hajló
törzsével. - Kutter jönni!
- Végtére azt is megtehetnénk - jelentette ki Zoller -, hogy megrohanjuk a
kuttert! Mit gondoltok? Leütjük őket, és elvesszük a revolvereiket!
Jellemző elkeseredésünkre, de elszántságunkra is, hogy a tervet jónak találtuk. De
nem sokáig.
- Kutterben kapitány nincs - kiáltotta le Pedro a pálmafáról. - Masa kapitány
sehol!
Daniló bácsit visszatartották!
- No, lőttek a támadásnak! - jelentette ki pestiesen az én Zolierem. - Hiszen
kivégeznék, ha mi támadnánk!
Pedro sasszeme jól látott. Daniló bácsi valóban nem volt a kutterben, egyedül
Sottomarina feje látszott a csónak orrában és egy zsák felső része.
Laguna Grande már messziről kiáltotta:
- Aki elmozdul a partról, azt lelövöm!
- Van ennek is esze - dünnyögte Szevér. - Tudja, hogy mit várhatna tőlünk.
A zátonynál megállt a csónak. A négy brazíliai, Mikkelsen -és Cap-York, akik
eveztek, vigyorogva tekintettek felénk.

Sottomarina feltápászkodott. Hátra volt kötve a karja, mint előzőleg nekünk.
- Kifelé! - kiáltotta Laguna Grande. - Kifelé,
admirális úr,
különben
visszaviszünk!
Kész csoda volt, hogy az öreg Sotto mindezt szó nélkül tűrte. „Tudjátok, a
revolverek miatt - mondta később. -Mind a hetet ott ettem volna meg, helyben." .. .
Átlépett a csónak oldalán a vízbe, a hátára akasztott zsákkal, és amennyire tudta,
méltóságát tartva, lábalni kezdett a lagunában.
- Nem árt a lábvíz, Sotto! - hahotázott utána Laguna Grande. - Egy éve nem
mostad!
És az óriás, tépett ingében, még vissza se fordult. Tudom, Sottomarina is
elmondhatta: élete legszomorúbb napja volt a mai, megalázó, szégyenteljes. Ő, aki egy
tücsök cirpegésére felhördült, szó nélkül tűrte a gúnyolódást. Napégette karjáról, hátáról
messziről is látszottak a híres kínai sárkányok, amiket még akkor tetováltak bőre alá a
sangháji művészek, amikor Ázsia partjain horgonyzott az osztrákmagyar hadiflotta „Don
Juan" csatahajója. Ezeket a sárkányokat tengerésznövendék koromban bámultam meg
először.
A két méternél is magasabb, hatalmas testű hajómesterünk egészen addig a
pillanatig nem fordult vissza, míg partot nem ért. De ott már többen vártunk, és Pedro
volt az első, aki elvette tőle a zsákot.
- Mi van a parancsnokkal? Mi van? - kiáltottuk feléje. Sottomarina megrázta
komor fejét, és csak akkor szólt,amikor közvetlenül elénk ért:
- Ott tartották!
És két nagy könnyet törölt szét.
Majd visszafordult, és akkorát üvöltött, úgy kieresztette a hangját,
hogy a
hullámok zúgása is elhalt:
- A Tersattói Madonna átka legyen veletek, tetvesek! Corpo di bacco!
Gúnyos kacaj volt a válasz.
- Ott tartották - lihegte Sotto, és megveregette Zoller vállát, amikor együttesen
első számú táborhelyünkre vonultunk. - Te mindent sejtettél, pajtás. Mondta is a
kapitány, amikor lefogtak minket: Zoller szimata jó volt, de én megint hiszékeny voltam,
így mondta.
A volt „Jadran" hajómestere mesélni kezdett:
- Ott tartották, mert Silveréknek szüksége van a parancsnokra ... De hát az
elején
kezdem, amikor beléptünk a fokszliba. A lánckamra belső részét akartuk
megnézni, hogy mi ott a helyzet. Tudjátok, a megereszkedés és a szivárgás miatt.
Ahogy beléptünk, a kártyázok felálltak. Silver, Laguna Grande ... verték a blattot. Ahogy
előre megyek, hogy elhúzom az elzárót, hallom ám Silver hangját: hands up! Corpo di
bacco! - ott álltak mind revolverrel a kezükben. Hands up! Az öreg is, én is feltartottuk
a kezünket, nem tehettünk mást. lábunkra is, kezünkre is gúzs került. Hogy enné meg a
tetű őket! De megeszi, meglátjátok. A kapitányt, és vele engemet, rávágtak Silver
fekhelyére! Ekkor Laguna Grande állt elő, és azt mondta: „A vezér én vagyok, de a
hajó kapitánya mostantól kezdve Silver." Még azt is mondta, hogy aki nem
engedelmeskedik, az a padlódeszkába harap.
Sejtettük, hogy ti nem fogtok ölhetett kézzel várakozni, amikor rátok is kiált az a
zsivány: hands up! ...
Sottomarina elhallgatott. Barrabella felállt, és a laguna szélére ment. A kijáró felé

meredtünk. Pedro ugyanis lekiáltott:
- Hajó indul! Hajó elmegy!
A fregatt széltől fordult. Vitorlái megduzzadtak, az orrvitorlák kifeszültek.
Santa-Clara csodahajója, amelynek az lett volna a feladata, hogy amerikai filmen
kalózhajó legyen belőle - most valódi kalózzsákmányként, fedélzetén Daniló bácsival.
Parkin Christiannel és a derék Santjagoval elindult!
Kapitánya: John Silver, alias Silvermann, az ügyes, rafinált szélhámos és tengeri
rabló! Legénysége: Laguna Grandéval az élén - mind kalóz!
A tenger kékjében egyre távolodtak a fehér keresztvitorlák.
A fregatt nyugat-nyugat-északnak tartott, egy, a messzeségben is látszó sziget
felé.
Leforrázva, megdöbbenve meredtünk az eltűnő hajó után.
Valójában hajótöröttek voltunk Ada-Ada szigetén!
Nem volt egy csónakunk, de még egy ócska katamaran-szerű tutajunk sem. De
nem akadt egy fejszénk, amivel fát vághattunk ki tutajnak, sőt - és valóban megdöbbentő
- egyetlen kést se találtunk, mert mindegyikünktől elszedték a zsiványok! Hiányzott a
parancsnokunk, mindnyájunk szemefénye, és hiányzott Parkin Christian, a gyakorlott
szigetlakó, Francia-Óceánia kitűnő ismerője.
A hajó már csak apró pontnak tűnt, amikor Sottomarina folytatni akarta
beszámolóját:
- Corpo di bacco! Hát elmentek! Mi lesz ebből!... De hát gondolom, érdekel
titeket, mi is történt velünk, velem, és a kapitánnyal.-...
Ekkor meglepő esemény következett.
Említettem, hogy Barrabella kapitány a laguna szélére ment, és onnan figyelte a
távolodó hajót. Azt is mondtam, mennyire összehullt, szinte az eszelősség határára került
a derék kis olasz tengerésztiszt, aki bizony inkább tudósnak tűnt, semmint marcona
hajósnak. Azt is tudjátok, hogy egyébként sem tartozott a derék kis commendatore a
legkeményebb „Vihardzsimmik" közé.
És különösen nem volt valami méltóságteljes látvány reggeli ancugjában, ahogyan
a haramiák kabinjából előrángatták. A kényelmes házipapucs régen eltűnt a lábáról, a
pizsamanadrág gyűrött, vizes, korallfövenyes, a pizsamakabát egyik ujja leszakadt. És
mégis: Barrabella kapitány ezekben a percekben nagyot nőtt előttünk. Óriás lett.
Figyeljetek csak!
Sottomarina szólásra nyitotta száját, de a száj tátva maradt.
Guggoló, kuporgó, a zöld pázsiton elheverő csoportunk előtt megállt a
commendatore. és az egyébként fátyolozott hang tisztán, bátran csengett:
- A parancsnokságot átveszem! Mint a csoport rangidős tisztje, úgy érzem, jogom
van ezt kijelenteni! Kérem, Turkovich és Horváth első tiszteket, fáradjanak utánam, hogy
megtartsuk első megbeszélésünket.
Ezzel a kis ember megfordult, átballagott a parti tisztás túlsó oldalára, ahol egy
vastag kókuszpálma óriási levéllegyezőivel, mázsás termésével ráhajolt több más,
alacsonyabb pálmára.
A commendatore kihúzta magát, és úgy lépkedett, mint talán azóta se, hogy
végigsietett a speziai hadimólón, hogy utoljára szálljon tengeralattjárójába. Peckesen,
hegyes szakállát időnként megsimogatva, neki bizony szokatlan mezítlábbal haladt
Barrabella, a szigetre száműzött fregatt első parancsnoki ülésére.

Szevér és Horváth Feri felugrott, követték. Szevér is.
Horváth cimbora is régi hajós volt már akkor, különösen Szevér, aki két-három
évvel előbb végezte el a fiumei tiszti-képzőt, mint Feri. Mind a ketten felpattantak. A
hajós ember számára a parancs - barátaim, ezt nem győzöm hangoztatni! - mondom, a
parancs - fogalom! A tengeren a másodperc is döntő, a tengeren a feltétlen tekintélyt
többnyire a nagyobb tapasztalat, a több tudás és ismeret alapozza. (Mert ugyan, ki az a
bolond, aki akkora értéket, mint amilyen a hajó, rábíz avatatlan szélkakasokra?) Szevér
is, Horváth Feri is régi hajós volt, kitűnő hajós. Barrabella még régibb tengerész,
nagyjából egyidős Daniló bácsival. Az olasz flotta volt törzstisztje s tanár a hadiiskolán.
Eddig, hogy úgy mondjam, „elengedte" magát, szalontengerésznek mutatkozott. De vele
is megtörtént, ami már nemegyszer másokkal is - tengereken, harctereken, bajban,
gondban -, hogy egyszerre csak magára eszmélt. Olyasmi ez, mint a varázsütés, hirtelen
való felismerése a kötelességnek, felelősségnek.
Barrabella kapitány magára eszmélt. Percek alatt új emberként állt előttünk. És
amikor kimondta: a parancsnokságot átveszem ... a rangidős tiszt határozottsága szólt a
fregatt két tisztjéhez.
Mi, akik a helyünkön maradtunk, összenéztünk.
- No, né, a commendatore! Ez már igen!
És az a szörnyű nyomott érzés, ami mindannyiunkra rátelepedett, kezdett
felengedni.
- Voltunk már mi marokkói rablók markában is! - mosolyodott el Guzsik apó. Mégis megszabadultunk.
- Voltunk a „Jadran"-nal olyan orkánban az Atlantikán, hogy már
csak a
szentekben bízhattunk! - tette hozzá Zoller.
Sottomarina kuncogni kezdett:
- Corpo di bacco! Nem magamat féltem. Mert ahogy ismerjük egymást, innen
elszelelünk, ha úgy tartja kedvünk. De a parancsnokot féltem ...
- Az ám, hallod-e, Sotto, mondd csak, mint is volt veletek az az eset! - bökte ki
lassan a szavakat Piede.
Sottomarina vizsgálódva nézett a távolba. Már alig-alig látszott a hajó. Inkább egy
tovatűnő sirálynak véltétek volna, semmint korabeli fregattnak.
A fa alatt Barrabella hajolt össze tisztjeinkkel.
- Corpo di bacco, eltűnt! - mormogott Sottomarina. - De hát majd csak
találkozunk valahogyan. Igazad van, Guzsik, voltunk mi Észak-Afrikában is
kutyaszorítóban. Ebből is kimásztunk ... No de, nézzük csak, hol hagytam abba ...
- Azt mondtad, hogy hands up - segített Zoller. Sottomarina izzadt homlokára
csapott:
- Az ám, hands up! De hát előbb minket macerált, hogy nyelné el a gyehenna
azt a Silvert! A fekhelye alól előkotorta a ládát, Grossmann ládáját! És azt mondta:
„Valamit értek franciául is, nem ok nélkül voltam az Ördög-sziget foglya. És hiába
pofáznátok, hogy nem ezek az iratok tartalmazzák a keresett kincses szigetet, hiába!
Silver mindent tud. Látjátok, ezt a ládát is megszereztük, méghozzá a vihar idején! És
úgy elrejtettük, hogy az a szakállas kis kopó se tudott nyomára jutni!" .. . így beszélt
az a zsivány, cimborák, corpo di bacco!... De még mondott mást is. Például azt, hogy
kényére-kedvére vagyunk neki kiszolgáltatva. Azt tesz velünk, amit akar. A tenger nagy,
mindent elrejt. Képzeljétek, azt ajánlotta a parancsnoknak, hogy kössön szerződést, és

kötelezze magát, hogy mindennek a háromnegyed része őket. Silveréket illeti, ha kincset
lelünk!
Itt óriásunk hangja valósággal elcsuklott. Szenvedélyes híve volt a kincseknek,
világéletében arra vágyott, hogy megtalálja a mesék kincses barlangját (hiszen
emlékeztek: néhány aranykelyhecske jó dolog!), ami valójában véve tényleg nem rossz
dolog.
- Háromnegyed részben? - bámultunk. - És mit mondott a parancsnok?
- Azt, hogy csak lessétek! Haramiákkal nem egyezkedem - így mondta. Erre
Silver nevetett, és azt mondta tiszteletlenül: „Adod még olcsóbban is, Turkovich
kapitány!" Majd így mondta: „Van még más feladat a számodra, kapitány, elvezetni a
hajót
a ,,kincses szigetre!" Mire parancsnokunk azt mondta: fogalma sincs, hol a
keresett sziget. De Silver csak nevetett: „Majd tudod, ha akarod." Egyre ezt mondta:
„Majd tudod!" Végül ennyit mondott: „Mert mi tudjuk, és ha nem írod alá a szerződést,
a kincs a miénk lesz! Most pedig hagyunk neked gondolkozás! időt, Turkovich
kapitány ..." Ezzel intett a többieknek és kimentek. A többit már ti tudjátok, csak a
lövéseket és a kiabálásokat hallottuk! Később tudtuk meg, hogy a derék Gabbia!... a
Madonna áldása legyen vele! ...
Csönd támadt. A kókuszpálma felől hangok szivárogtak, - Engem elengedtek rázta csodálkozva fejét Sottomarina. - Corpo di bacco, ha csak ökölre lehetett volna
velük menni! Ezek az öklök ütöttek már be vastagabb koponyát, mint Silveré, vagy
Laguna Grande kobakja! És előre nyújtotta karját. Hát igen, azóta se láttam ilyen
hatalmas, lapátszerű kezeket és oszlopszerű karokat. Ha az
a kéz összeszorult - vasököl lett abból.
- Most történt meg velem először az életben, hogy nem tudom az öklömet
használni - nézte csüggedten kérges, bütykös, sebforradásos. élete folyamán ezernyi ezer
méter horgonyláncot, vitorlakötelet meghúzó öklét Sottomarina.
A fák között madarak, seregélyek, jégmadárfélék, papagájok, pintyek rebbentek
tova.
Nimba, kompániánk legújabb tagja, figyelmesen.pislogott madártársai felé. De
nem mozdult el Zoller válláról. Máris összeszoktak.
Olykor valami nagy robajjal a fák közé zuhant. És ezt a zajt egész idő alatt
hallottuk, amíg a szigeten tartózkodtunk. A lepottyanó kilós, másfélkilós érett kókuszdiók
okozzák ezt az olykor valóban ijesztő dörgést, durranást, dobbanást. És mivel a
kókuszdiók nem „szezontermések", hanem egész évben érnek, így érthető, hogy
Óceániában hol itt, hol amott hallani - majdnem szünet nélkül - a kókuszdiók
bombázását.
- Hát éhen nem veszünk - állapította meg jólesőleg Guzsik apó, ezúttal
mint szakács. - Banán, kókuszdió, narancs és a laguna vizében hal, kalamaretti! Még
konzervet is adtak a zsiványokl
- Igen, igen - hümmögte Piede. - Éhen nem veszünk. De hogyan kerülünk innen
el? És mi lesz a parancsnokkal? A hajóval?! ...
Barrabella, Szevér, Feri telepedett közénk.
Az apró commendatore, állítom nektek, valósággal újjá született. (Igaz az is, hogy
adott helyzetek szülik a hősöket.) Mert Barrabella valóban újjászületett! Az az emberke,
aki szakadozott pizsamájában közénk kuporodott, nem volt azonos az eddig látott, a
tenger hullámaira félve tekingető, aranygombos egyenruhában is szánalmasnak tűnő

tiszttársunkkal.
- A parancsnokságot átvettem - ismételte a kis ember előző kijelentését. - Első
helyettesem Turkovich Szevér kapitány. Megállapodtunk abban, hogy két részre
osztjuk a feladatot. Az egyik az, hogy biztosítjuk itteni helyünket. .. a másik, hogy
elszabaduljunk innen. De csak úgy, természetesen, ha megmenthetjük Daniló barátomat,
a hajót, Christian mestert és emberemet, Santjagot.
- Mindez éppenséggel elég nehéz lesz - dünnyögte Zoller. - Hiszen még egy
fejszénk sincs, hogy fát tudjunk kivágni!
Kis csönd támadt. Bevallom: a gond fekete madara telepedett a vállunkra.
Elszabadulni, csónak nélkül, a koralltenger labirintusából, térképek, navigáló eszközök
hiányában, -sőt - mindenféle vitorla, evező nélkül: szinte elképzelhetetlen! De ha ez
elképzelhető, akkor ott a második nagy feladat: nyomára jutni a hajónak és társainknak!
Meg is kérdeztük Barrabellát:
- Úgy gondolja, capitano, hogy lefegyverezzük a haramiákat?
A kis ember rendületlen komolysággal bólintott:
- Igy gondolom.
Valaki füttyentett. Csodálkozva.
- A'zannya pupák! - vette elő a hazai idiómát Zoller.
- Corpo di bacco!
Barrabella megsimogatta, egyre ziláltabb kecskeszakállát:
- Tudom, egy kicsit merésznek hangzik kijelentésem. De hát várost már
foglaltak el egy fa ló segítségével. Az is megtörténhet, hogy valamelyik palackot
kifogják . .. mert erről is értesültem. Sok minden lehetséges. Az első feladat, hogy
megfelelő helyen kunyhót
építünk magunknak, bennszülöttek
módjára,
pálmalevelekből,
indákból,
pandanuszokból. A konzervdobozokból fűrészt, kést,
apró szerszámokat is készíthetünk. Igen fontos a sziget teljes átkutatása, hátha
találunk olyasmit, amit felhasználhatunk. Ha csónakot nem is, de katamarant, sőt talán
pirogát is szerkeszthetünk. Végső esetben a pálmalevelek vitorláknak is jók! Mindent
tervszerűen csináljunk - ésszel és higgadtan!
A kis ember mosolygott. Szevér, Horváth Feri ugyanígy.
- Robinson sorsára jutottunk - tette hozzá Barrabella. - De Robinson egyedül
volt...
- Masa mondani, hegy volt egy Péntekje - lepődött meg Pedro, aki hol
közöttünk tanyázott, hol felmászott valamelyik fára.
- Péntekünk nekünk is van - derült a commendatore. -Hozzá még igen derék
Péntek! - Egyszerre nevetés támadt.
Sottomarina beletúrt kócos hajába, vigyorgott és megszólalt:
- Már bocsásson meg, signore capitano, őszinteségemért. Sok tiszttel volt
dolgom, sok derék és sok komisz tiszttel. Ismerem tehát a sarzsikat. De mi nem nagyon
hittük, hogy commendatore Barrabella igazi tengerész, elnézést a szavaimért, de én
zenggi gyerek vagyok, uszkok-ivadék, megszoktam, hogy ami a szívemen, az a számon
is. Nem hittük, hogy közénk való! Tévedtünk, capitano, bocsásson meg érte.
És ezzel nyújtotta hatalmas tenyerét. Barrabella elfogadta. Dávid és Góliát fogott
kezet a kókuszpálmák alatt.
- Tengeralattjárón szolgáltam, valódi... sottomarina voltam - mosolygott új
parancsnokunk. - Akkoriban fenegyereknek számítottam!

Büszkén nézett ránk. (Különben a szójátékot nyilván értitek: Sotto = alul. Marina
= tengerész, vagyis: tengeralatt-járós.) Képzeljétek magatok elé Szevért, Horváth Ferit,
Zoliért és főleg Sottomarinát, akik mind közel kétméteres fickók, vagy Piedét széles
vállaíval - és előttük az apró Barrabellát! A kicsi emberkét, aki - fenegyerek volt
hajdanában!
De a jég megtört, és a barátság fátyla kezdett körénk szövődni.
- Guzsik apó, mint ács, tervezi a kunyhót - jelentette ki Szevér. - Franci és két
ember tartson terepszemlét.
Barrabella bólintott:
- Minél előbb, annál jobb. Tudnunk kell, hol vagyunk. Parkin Christian
említette ugyan, hogy Ada-Ada lakatlan sziget, de nem árt körülnézni. Hátha találunk
csónakot, vagy valami úszóalkalmatosságot. Különben az én érzésem az, hogy a
fregatt nem mehetett túl messzire. Silverék itt a közelben sejtik a szerintük kincses
szigetnek hitt Roatant.
Sottomarina keservesen sóhajtott:
- Lőttek a kelyheknek! Mi mindig így járunk. Amikor 1919-ben megtaláltuk a
Püspök-szigeten az uszkok rablók barlangját, hát nem felrobbant a sziget! Nincs
szerencsénk a kincskereséssel !
Horváth Feri közbeszólt:
- Függetlenül mindentől, nekem is az az érzésem, hogy Roatan itt lehet a
közelben.
Ott álltunk újból a laguna szélén. A könnyű szélben papírszerű recsegéssel
súrlódtak a pálmalevelek. A laguna kék vizén bonitók nyilalltak, repülőhalak vágódtak ki.
A távolból egy-egy sötét folt látszott: távoli és még távolabbi szigetek sziluettjei.
Ugyan melyikük lehet Roatan, a kalózok elveszett szigete, a kalózváros?
- Szeretném tudni, hogyan mászunk ki ebből a slamasztikából? - súgta fülembe
Zoller.
Horváth Feri meghallotta, komolyan bólintott:
- Ti, de mit mondjak én! Engem vár a „Jilland" Portó Alegrében!
Hát ez bizony igaz volt. Minket meg várt Santa-Clara, azaz a fregattot várta az
amerikai filmgyár! Parkin Christiant pedig Pitcairn szigetén várta a családja.
Mindenkit vártak valahol. És mi elmondhattuk, hogy Robinsonok voltunk, valódi
Robinsonok! akiket - akárcsak annak idején Alexander Selkirköt - elhagyott szigetre
vetett a sors.
- Lőttek a kincsnek - dohogta Sottomarina -, corpo di bacco!
A homokföveny alsó szegélyéről Pedro kiáltott felénk:
- Masa jönni! Masa ide!
A gyerek elkalandozott, hiszen gyerek volt. (Úgy hiszem, Pedro volt közöttünk az
egyetlen, aki élvezte a számkivetést.) Apró polipocskákat, papagájhalakat,
korallhalacskákat üldözött, amikor lejött valamelyik fáról, mert különben ez volt a
szenvedélye: felmászni a legmagasabb fára, és onnan nézni az ismeretlent.
Most azonban izgatottan kiabált, hogy jöjjünk; integetett, lengette a karját.
- Ez a gyerek valamit felfedezett - jelentette ki Barra-bella, és megindultunk a
homokföveny alsó
részére,
ahol a vakító fehérségből a mi Péntekünk mint
koromfekete ördögi rikított.
- Masa, jönni, jönni, jönni!

Ott állt a fiú a laguna partszegélyénél, és a vízbe mutatott.
- Masa nézni!
A kristálytiszta vízben, a végtelenül finom korallhomok-ban, mint valami
lenyomat - emberi lábnyomokat fedeztünk fel!
A tengerész nem valami kitűnő nyomkereső, ezt sejthetitek, nem Winnetou és
nem Bőrharisnya, de itt erre nem is volt szükség. Az emberi lábnyomok pontosan
látszottak, és ahogy követtük, húsz-harminc méteren keresztül, a lábnyom gazdája a
partszegélyen haladt, majd egy helyen kilépett a füves, sásos partra, és ott a lábnyom
eltűnt.
- Friss, egészen friss - vizsgálgatta a nyomokat Szevér. - Nem hiszem, hogy egy
óránál régibb lehet. Nézzétek, még a köröm nyoma is látszik l
A sziget tehát nem elhagyatott, mint Parkin Christian állította.
- Ha emberek élnek itt. akkor csónakjuk is van! - kiáltotta Horváth Feri.
- Balta, fejsze vagy más szerszám is akad! - lelkesedett Guzsik apó, az ács.
- Esetleg segítség is - tette hozzá Barrabella.
Pedro, aki nemhiába az őserdők, a szárazföld, a parti dzsungelek gyermeke volt,
igen okosan következtetett:
- Ember nézni minket. Amikor eleget látni ember, elmenni.
- Bravó, Pedro! - veregette a gyerek vállát Zoller. -Nem is lehetett másként.
Sottomarina tölcsért csinált a tenyeréből, és úgy erősítette fel a hangját:
- Hé, hahó! Ahoj, hé!... Ahoj!...
Óriásunk hangját visszaverték a fák, a laguna öble, az északi irányban feltorlódó
korallriff.
- Ahoj, hé! Hahó!
Izgatottan, lélegzetvisszafojtva
figyeltünk. Válasz sehonnan sem jött. Pedig
akkorra már a szél is lecsendesült. Mozdulatlanul lógtak a pálmalevelek.
- Ada-Ada nem válaszol - jegyezte meg csendesen, fojtottan Feri.
Percekig figyeltünk. Hiába.
Ada-Ada, vagy legalábbis a szigeten élt ember, aki látott minket - valóban nem
válaszolt.
- Úgy hiszem, most a legfontosabb teendő - jelentette ki a commendatore -, hogy
megtaláljuk a sziget lakóit. Láthatólag semmi kedvük életjelt adni, de hát ezzel mi nem
törődhetünk. A mi feladatunk: szerszámokat, csónakot szerezni, és megállapítani, hogy
hová tűnt a fregatt. Bajtársi kötelességünk kiszabadítani barátainkat!
A szemek felcsillantak. Az a szinte semmitmondó nyom a vízben, hitet, biztatást,
reményt adott nekünk.
Nem, Daniló bácsit nem hagyjuk, de Parkin Christiant, Santjagot, sőt - a hajót
sem! Nem arra nevelődtünk a „Jadran" sóneren, hogy ne a kötél vastag végét fogjuk meg.
És ekkor olyasmi történt, ami igen ritkán fordulhatott elő a tengerészet
történetében: Sottomarina széttárta monstruózus karjait és - átölelte Barrabella kapitányt!
- Signore capitano, maga a mi emberünk!
Egy hajómester átölel egy kapitányt! A hajókon az ilyesmi nem szokás. De most
nem hajón tartózkodtunk, és a helyzet ünnepélyesen hatott valóban. Ünnepélyesen és
biztatóan. Barrabella újjászületett, és - emberek élnek Ada-Adán!
- A lábnyom gazdáját meg kell találni - szuszogott a commendatore, amikor
kiszabadult a derék Sotto polipkarjaiból. - Tehát osszuk be a kutatás feladatát.

- Parancsára - bólintott Szevér és Horváth Feri.
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Ada-Ada az Alacsony-szigetek, vagy mondjuk inkább így: a Veszélyes Övezet
nagyobb szigeteihez tartozik. Nyilván emlékeztek még, hogy Földünk legnagyobb
óceánján háromféle szigettípust ismerünk: korallból felépült atollszigetet, vulkanikus
tevékenységek által napvilágra jött szigeteket és a kettő egyesüléséből született
vulkanikus szigetet, amit korallriff fog körül. Ada-Ada az utóbbiak közé tartozik.
Maga a vulkanikus képződményű sziget hosszúságban másfél kilométer lehet.
Széles laguna övezi és erős, igen magas korallgyűrű. A laguna szélessége néhol
háromnegyed kilométer, máshol alig negyed kilométer. Ott, ahol partra kerültünk,
jobbra a bejárótól, alig egy negyed kilométer a laguna szélessége.
A szigeten dombok emelkednek, mint az mindjárt feltűnt, amikor partra
kerültünk. Igen sűrű növényzet borítja a sziget belsejét, valóságos vadon. Néhol oly sűrű
a növényrengeteg, hogy oda behatolni képtelenség. Banán, algaroba, pa-paia, loubala,
kókusz, hibiszkuszok, fikuszok, a lángoló virágú ponciánák, de főleg a loubala, ez a sűrű,
gyékényszerű, embernél magasabb növény alkotja a sűrű főnövényzetét. És egy
fehérvirágú, piros bogyójú cserje, amire azt hittem, hogy a hazai erdők somfáját látom
magam előtt.
Pedro fedte fel a fa alakú cserje kilétét:
- Kávé.
És ezek a cserjék egyben azt is bizonyították, hogy Francia-Óceániának ez a
szigete valamikor lakott hely volt. Ötven éve vagy száz éve, ezt már nem lehetett
eldönteni. Már itt kell hogy megmondjam nektek: újabb lábnyomokat nem láttunk. Lehet,
hogy gyakorlatlanságunk volt az oka, de az is, lehet, hogy a legkitűnőbb afrikai kirongózi
(nyomolvasó) se tudott volna a veszett sűrűben vagy a nagyon ritka kis tisztásokon akár
egyet is felfedezni.
Amennyire tőlünk tellett, igyekeztünk mindent részletesen átvizsgálni, kikutatni.
Semmiféle nyomát nem találtuk annak, hogy manapság is élnek emberek Ada-Adán.
Nem találtunk semmiféle kunyhót, sátorféle tanyát, de mindenütt leereszkedve a laguna
széléig, nem csónakra, pirogára, de akár csak három szálfából összetákolt tutajra se
akadtunk!
Ellenben alkonyatkor, ami ugyanolyan hirtelen következik be, mint bárhol a
trópusokhoz közel, kutyaugatásra lettünk figyelmesek!
- Halljátok?! - néztünk egymásra. - Kutya!
Méghozzá európai kutya,
mert valahol olvastam, hogy Óceánia
bennszülötteinek kutyái nem ugatnak, hanem csak vonítanak. Ez pedig ugatott! okoskodott Zoller.
A titokzatos lábnyom tulajdonosának kutyája is van tehát. De miért bújnak el, s
miért nem fedik fel magukat, ha többen vannak? És ha egy ember, akkor is miért nem

mutatkozik?
- Talán fél tőlünk.
- Vagy magányos bolond.
- Esetleg olyan valaki, aki elvonult a világtól, az emberektől.
Igy okoskodtunk.
Este volt, első esténk Ada-Ada szigetén.
A Hold és a csillagok világítottak. Se lámpásunk, se tűzszerszámunk nem volt,
hogy tüzet gyújtsunk.
Fáztunk, összebújtunk, hiszen alig volt ruhaneműnk, és Óceániában, mint bárhol a
tenger mellett, a nappalhoz képest lehűl a levegő.
És ekkor mondta ki először Horváth Feri azt, ami helyzetünknek újabb fordulatot
adott:
- Te, Zoller, te vagy a térképtudós. Mennyire emlékszel Duncan térképére?
Zoller halkan felnevetett:
- Ha kellene, akkor lerajzolnám. Csak nincs mivel!
- Lehet a homokba is - mondta Feri. - Majd reggel.
- De minek neked térkép? - kérdezte Szevér, aki a félig elkészült pálmalevélkunyhó bejáratánál feküdt.
Horváth Feri megköszörülte a torkát. Alig láttuk egymást, részben a készülő
kunyhó fala, részben a fák árnyékot vetettek. De tőlünk nem messze ezüstként csillogott a
laguna vize a Hold fényében. Egyhangú, álmosító dübörgéssel csapódtak a hullámok a
korallfalhoz.
- Miért? - könyökölt fel Feri, és hangja ünnepélyesen csengett. - Azért, mert
szent meggyőződésem, hogy Ada-Ada azonos - a keresett Roatannal!
Erre mindenki felült az eléggé keménynek mondható pálmalevél „szalmazsákon".
- Mit? Mit mondtál? - csodálkoztunk.
Nimba, a papagáj, megriadt a hirtelen mozgástól, rikácsolt, verdesett a
szárnyaival.
- Mit mondtál?
Barrabella kapitány, aki eddig, haditengerészeti szokás szerint nem ismerte a
tegezést, csak a kimért, feszes, még Nelson idejében meghonosodott (a világ minden
haditengerészetében meghonosodott) önözést, ezúttal először vette át a civil szlenget:
- Miből gondolod?
A Hold fénye eléggé megmutatta Feri ünnepélyes, elgondolkozó, a fontos
kijelentés felett felelősséget érzett arcát.
- Innen nem messze, a sziget belsejében, tehát pontosan nyugat-nyugatészaknak, a sűrű növényzet között - köveket láttam! Átküzdve magamat a sűrűn, a
kövek közelébe értünk Pedroval, aki kísért. A kövek mohosak, tehát régiek, egy fal
maradványai, amit nem nehéz megállapítani. Mindenesetre emberkéztől származnak.
Ha visszaidézem magam elé a Duncan-féle térképet, akkor azon a helyen, pontosan
azon a helyen állhatott...
Itt Feri elhallgatott. Zollerre nézett, és várta a mondat folytatását; Zoller már
mondta is:
- A Halott Bástyája! Feri bólintott:
- Igen, a Halott Bástyája. Én is így emlékezem. Elhűlve meredtünk Ferire.
Roatanon lennénk?

- Miért ne? Miért ne lennénk ott? - mondta Szevér. - Hiszen úgyis ezen a
területen sejtettük; vagy nem?
Az ám: miért ne?!
Csak éppen nem Ada-Ada szigetének „személyében" sejtettük Roatant, a kalózok
elveszett szigetét. És milyen különös : kalóztámadás vetett ide, üldözött el -többünket
hajónk, a régi fregatt fedélzetéről!
Gondolhatjátok, ettől kezdve álom alig jött a szemünkre.
Roatan, Roatan és százszor, ezerszer Roatan neve repkedett közöttünk.
- Persze, a régi térkép a régi Roatant mutatja - mondta bölcsen Barrabella -,
azóta majd két század telt el. Ahogy én emlékszem, ezen a helyen Duncan térképe
nem jelöl semmiféle sűrűt, bozótost, hanem inkább sík területet.
- Igen, signore capitano, erdő akkor a sziget közepén volt csak - reszketett
izgatottan Zoller hangja. - Innen lefelé kellett lenni Flinch Bástyájának, s mögötte az
öbölnek - a Gyilkosok Öblének!
Éjszaka volt, fiúk. Kunyhónk felett a Dél Keresztje csillogott, a sátorszerű
pálmalevél-tákolmány oldalán a Hold kandikált be.
És csillogó, folyékony ezüstként hullámzott a barrieren túl a tenger.
Roatanon voltunk, a kalózok szigetén!
Azon a szigeten, amit eddig senki nem talált meg, amit kutattak, kerestek tudósok
ugyanúgy, mint kincskereső kalandorok, amiről már annyi tanulmány, értekezés jelent
meg...
És mi, egy kalóztámadás áldozatai, most azzal a tudattal néztünk egymásra a Hold
lámpásánál, hogy Roatant - megtaláltuk!
Mert ahol Feri a romokat felfedezte, ott jelölte Duncan térképe a Halott Bástyáját,
ami a lagunabejáró felől volt hivatva védeni a szigetet. Abban az időben valóban úgy
lehetett, ahogy Barrabella mondta: a Halott Bástyája körül nem sűrűsödött erdő.
- Corpo di bacco! - nyögte Sottomarina. - Hát akkor a kincset mégis mi
találhatjuk meg?! Ha jól tudom, egy elsüllyesztett kincses hajóról is megemlékezett
Duncan naplója ...
- Az „Enrique" nevű hajóról - egészítette ki Zoller, de itt kicsit elkomorodott a
tekintete. - Órákkal ezelőtt én jártam azon a helyen, ahol a Gyilkosok Öblének kellett
lennie. De ott semmiféle öböl nincsen!
Ez a kijelentés meghökkentően hatott.
- Híre sincs arra öbölnek. Innen alig egy kilométerre lehet az a hely.
Most Barrabella hangja csengett megnyugtatóan:
- A lagunaöblök hamar változnak. Beiszapolódott. Ez nem jelent semmit. A
fő, hogy Zoller emlékszik a térképre. Reggel majd a homokba rajzolja, és a jelzések
szerint átkutatjuk a szigetet. Mert ha romot találunk máshol is, akkor feltétlenül Roatenon
vagyunk! Mert romot kell találnunk.
Igy telt el az éj.
Jan Bart, Flinch, Flecher és Duncan nevét idéztük. Azokat, akik valamikor ezen a
szigeten tartózkodtak, itt építették fel a „kalózok városát", innen csaptak ki az óceánokra,
innen röpítették ki hajóikat, hogy végig rabolják Dél-Amerika és Közép-Amerika
városait, hogy megcsáklyázzák az eléjük kerülő vitorlásokat!
- Ebben a lagunában jónéhány hajó elfér, békés kikötőt lelhettek - jelentette ki
Szevér.

- Igaza volt Christiannak, amikor azt mondta, hogy itt kijavíthatjuk a fregattot morogta Guzsik apó.
- Ha a kincset megtalálnánk, az lenne a valami, corpo di bacco! - sóhajtotta
Sottomarina. - A kincsetl
Igy telt el az éj.
Amikor feljött a nap, legalább olyan csapzottak, borostásak, gyűröttek, koszosak
voltunk, mint lehettek a régi Roatan söpredékei, az aranyfülbevalós, fejkendős,
tarkainges, mezítlábas, handzsárt viselő tengeri haramiák.
A lagunaparton, a szép, csillogó korallhomokon Zoller felvázolta a Duncan-féle
térképet.
- Mi most körülbelül itt lehetünk... Amarra északnak kell lenni a térképen jelzett
szikláknak, és előttünk a Tizenkét Cimbora Földnyelvnek ... Tőlünk keletnek állt a
Flinch Bástya; és annak közelében volt az az öböl, amit ugyan meg nem találtam, de
ahol... ahol. ..
- ... elsüllyedt a kincses hajó - rögeszméskedett óriásunk.
- Igen - bólintott Zoller. - Ott kell lennie. Emitt pedig ...
Zoller hirtelen nagyot nyelt. És meglepődve, elnémultan nézett napkelte irányába.
Mi ugyanígy.
Alig távolabb attól a helytől, ahol előző nap Pedro megtalálta a titokzatos
lábnyomot - a parton egy magányos férfi állt!
A férfi lába mellett egy kutya!
A férfi európai ember volt, széleskarimájú kalap a fején, fehér ing és fehér nadrág
a testén. A kutya göndörszőrű griffon, a mi vizsláinkra emlékeztető vadászkutya.
A kutya kinyújtotta nyakát és ugatott. A férfi dobbantott a homokon, erre a kutya
elhallgatott.
A férfi néhány lépést tett felénk, majd újból megállt. Megállt és megemelte
kalapját.
Az egész jelenet olyan meglepően hatott, hogy ha valaki akkor azt mondja: amott
jön személyesen maga Duncan, a kalóz, hát elhisszük. A lábnyom ugyan arról árulkodott,
hogy rajtunk kívül van a szigetnek más lakója, a kutya ugatását is hallottuk, de a
kalózsziget varázsában eltöltött éjszaka után mégis mesébe illő volt ez a jelenet.
Egy európai embert láttunk nem messze tőlünk, és ez az európai megemelte a
kalapját. Megemelte, és a legtisztább olaszsággal így szólt a távolból:
- Jó reggelt, uraim. Ha nem csalódom, önök filmszínészek?
Ha a kutyás ember hirtelen szárnyakat növeszt, és azokkal a levegőbe emelkedik,
vagy ha kutyája a legfrissebb slágert kezdi dúdolni, nem lepődünk meg jobban, mint
azon, hogy valaki felbukkan ezen a napsugaras hajnalon, és olaszul szól hozzánk!
Az Adria és még a Földközi-tenger népei előtt az olasz nyelv többnyire mindenki
számára ismert. De a Csendes óceánon! Hozzá még Ada-Ada szigetén, vagyis - az
általunk felfedezett Roatanon felbukkan egy ember, és olaszul köszön! És filmszínésznek
véli eléggé megtépázott, megviselt csoportunkat.
Barrabella kapitány az ismeretlenhez ment.
- Jóreggelt, uram - mondta a commendatore, és a kezét nyújtotta. - Örülünk,
hogy láthatjuk.
A férfi csinos, jóvágású fiatalember volt, nem több harminc esztendősnél. Szép,
nemes vonalú arcát védőleg árnyékolta el a széleskarimájú szalmakalap az egyre

erősebben tűző nap elől. A kutya, szorosan gazdája lába mellett, igen bizalmatlanul
lépegetett. Látszott, hogy e sárgaszemű francia griffon jobb társasághoz szokott.
Az idegen hozzánk lépett. Derűsen mosolygott.
- Pierre Albarrannak hívnak, francia vagyok és etnográfus. Óceania néprajzát
kutatom. Mivel hallottam, hogy olaszul beszélnek, és ezzel a néger fiúval
spanyol-olaszul, gondoltam, meglepem önöket. Nizzai vagyok, és édesanyám olasz
anyanyelvű.
Ezzel Pierre Albarran újból kecsesen megemelte kalapját.
- És önök? Úgy gondolom - filmesek. Láttam tegnap eltávozni a múzeumba
illő hajót. Bizonyára kalózhistóriát készítenek, így van?
Mosolyogva néztük a rokonszenves fiatalembert és ugyancsak rokonszenves
kutyáját.
- Corpo di bacco - nevetett rá Sottomarina -, szép kis kalózhistóriában
szerepelünk mi mostan!
Mivel már az első pillanatban látszott, hogy semmi okunk titkolózni, Barrabella
kapitány elérkezettnek látta az időt, hogy Pierre Albarrant tájékoztassa sorsunkról. De
előbb megkérdezte:
- Ön itt lakik a szigeten? És ha itt lakik, miért bújt el előlünk?
Pierre Albarran hátratolta a nagy karimájú szalmakalapot, hamiskásan nevetett:
- Dehogyis lakom itten. Szigetről szigetre vándorolok, kutatom a múltat, és
keresem a ma még megmenthető etnográfiai kincseket. Hogy miért nem válaszoltam
kiabálásukra? A dolog igen egyszerű: mert nem akartam. Nem szívelem a filmeseket.
Egyszer meghívtak szakértőnek... de hát ez most nem ide tartozik. A lényeg, hogy nem
vagyok híve se a filmnek, se a filmeseknek. De amikor meghallottam, hogy olaszul
beszélnek - nem tudtam ellenállni a csábításnak.
Akkor már mindnyájan mosolyogtunk. Mi és - a filmszínészek!
Barrabella kapitány megfogta az ifjú tudós karját, és így szólt:
- Mielőtt tájékoztatnám arról, miért is vagyunk a szigeten, helyesebbnek
tartom, signore Albarran, ha leülünk. Úgyis leül, ha meghallja! Tehát üljünk le!
Albarran leült, és észrevette a homokba rajzolt „térképet".
- Ada-Ada - mutatott Zoller művére. - Különös alakú sziget. És én ezt joggal
mondom, mert ez már a százhetvenötödik sziget, amit átkutattam. És önök éppen ezt
választották ki filmezésre? Bár azt nem értem, hogy a stáb miért hajózott el abba az
irányba, Külső-Pukapukának ...
Barrabella bólintott, és beszélni kezdett:
- Most, hogy ül, signore, talán elmondom, miként kerültünk ide. De már most
kijelenthetem: mi szabályos kalóztámadás áldozatai vagyunk, és nem holmi filmjáték
hősei!
- Hogyan, uram? - hüledezett Albarran. - Valódi?!
- Igen, valódi kalózok rabolták el a hajót, valódi golyótól találva halt meg egyik
társunk ...
- Lövéseket hallottunk - dadogta Albarran, és úgy nézett ránk,
mint aki
szellemeket lát. - De a hajó, a formája, az alakja, a vitorlázata ...
- Az én alkotásom, uram - mondta büszkén a commendatore. - Én terveztem
Anson „Centurion"-ja után. Bizonyos fokig valóban filmhajó lenne ... lett volna... de most
kalózhajó. Különben figyeljen, signore Albarran, figyeljen ...

Már magasan járt a nap, amikor Barrabella befejezte kalandunk „rövidre fogott"
históriáját. Elmondta az „Óceán királynője" születését, Daniló bácsi és a mi szerepünket,
Silverék szerződtetését, gyanakvásunkat, az út eseményeit, találkozásunkat a „Vulcania"
hajótöröttéivel, és végül a kalóztámadást. A kis commendatore folyékonyán, okosan,
higgadtan beszélt- De a ládáról, és arról, hogy mi Roatant kerestük, egy szó említést sem
tett. Majd amikor befejezte elbeszélését keserves kalandunkról, feltette a kérdést Pierre
Albarrannak:
- Mondja, signore Albarran, hallott ön már valaha erről, a névről: Roatan?
A rokonszenves francia tudós mosolyogva bólintott:
- Hallottam. De most olyan bőségben kaptam a festményeket, hogy szinte nem is
érdekel Roatan. Engem az önök sorsa mindennél jobban érdekel. Egyenesen fantasztikus,
megdöbbentő az, ami önökkel, kapitány úr, történt! Természetesen felajánlom
szolgálataimat, de felajánlom csónakomat, ami motorral van felszerelve, felajánlom
magamat és két bennszülött szolgámat, akik kitűnő ismerői Franciaóceániának, hiszen
idevalók. Felajánlom fegyvereimet, mert úgy gondolom, erre még szükség lehet! De
legföként, ismétlem, magamat! A Földközi-tenger szülötte vagyok, és egyet ott
megtanultam: az élet akkor szép, ha bővelkedik kalandokban! Ezért is lettem
néprajzkutató.
Itt a rokonszenves fiatal tudós olyan jóízű hahotára fakadt, hogy minket is elfogott
a nevetés. Egyszeriben, mint mondani szokták az írók, kiderült az ég. Motorcsónak,
fegyverek !
Álmainkban se kívánhattunk mást.
Albarran széttárta kezét, mint aki azt jelzi: minden a tiétek, ami az enyém.
- Most pedig meghívom önöket főhadiszállásomra. Ha ott lesznek, megértik,
miért nem találtak meg minket, mármint engemet, két emberemet és a kutyámat. Alig
várom, hogy megmutassam a főhadiszállást, így hívom ugyanis rejtekhelyemet, ami
feltétlenül érdekes felfedezés, de inkább régészeti szempontból, ami nálam nem
számít. Én akkor örülök, ha valahol találok egy fejvadász-csónakot, régi faragványokat
vagy evezőket!
Ezzel felállt. Kutyája Pedroval barátkozott. Rolfnak hívták. Rolf - derék kutyához
illően - azonnal a gazdája mellett termett.
- Kövessenek! - mondta Albarran.
Egy valamit nem vett észre a derék francia. Azt, hogy jelentősen összenéztünk,
amikor kijelentette, hogy van egy rejtekhelye, ami érdekes felfedezés.
- Szívesen követjük, signore - mondta Barrabella. - De mindnyájan?
A francia mosolygott:
- Természetesen. Még az élelmiszeres zsákot is hozzák magukkal. Az én
rejtekem nyilván önöknek is megfelel majd. Van ott férőhely elég.
Libasorban követtük ezt a nagyszerű franciát. A sűrű bozót
elnyelt
mindannyiunkat, a derékig érő fű megnyílt előttünk, hogy mögöttünk azonnal
bezáruljon. Egy
tisztáson megállt Albarran. Rámutatott egy fára, annak különös formájú,
körteszerű termésére.
- Ez a kedvencem. Frissít, valósággal újjászületik az ember tőle. Szedjenek belőle.
Bevallom, addig nem is tudtam, hogy ez a gyümölcs létezik: a mango. Úgy
hiszem, a világ legfinomabb gyümölcse. A gyümölcsök királya. Ize a sárgabarack, az

ananász és a császárkörte keveréke. Az első harapásnál ugyan terpentin-szagot érezni. De
utána: fiúk, már csak ezért is érdemes eljutni Óceániába! Különben nem ehettek mangót,
mert napok alatt elveszti zamatát, frisseségét, még akkor is, ha jég közé teszik, így őrzi a
mangó Óceánia napfényét, virágillatait, kék egét és tengerét.
Merő víz, veríték, pókháló, virágpor, maszat lettünk, mire átverekedtük magunkat
a sziget északi oldalára, át azon a helyen, amit Duncan térképe is „Erdő"-nek nevezett.
Azóta talán még nagyobb, még sűrűbb, még vadabb erdő fejlődött ezen a részen. Igazi
őserdő, meleg, fojtó, párás, üvegházi erdő. Albarran mosolyogva tűrte... mi, a vizek
emberei, szenvedtünk a lélegzetállító levegőtlenségtől.
- Rövidesen a „főhadiszálláson" leszünk - buzdította lihegő, támolygó csapatunkat
Albarran.
Egyedül Pedro volt közülünk az, aki élvezte az őserdei, trópusi párát. No, és
Zoller madárkája, a kis Nimba papagáj. Bőrredős szemhártyáját időnként lehúzta, és
mintha kéjesen szívta volna be az áporodott levegőt.
Végre egy nyíláson át megláttuk a tengert.
Valójában magas dombon álltunk, liánok, pandanuszok, fikuszok között.
Mámoritó hibiszkusz-illatban.
Albarran felemelte karját, és hátra intett. Állj!
És amúgy csibészesen, fogai közé illesztett ujjakkal, jó nagyot füttyentett.
Ez a fütty még közelebb hozta szívünkhöz ezt a kedves, rokonszenves
fiatalembert.
- Marseille-ben is így csinálják - mosolygott Albarran. - Ott voltam diák.
- És mi is voltunk néhányszor ott - emlékeztünk egy híres kalandunkra.
A füttyöt röviddel később válaszfütty követte. Majd - legnagyobb ámulatunkra
- Pierre Albarran egy, fához lépett, és így szólt:
- Tessék lemenni. És rámutatott a fára.
Akkor vettük észre, hogy a fát (ami nem volt más, mint egy jól megtermett
pandanusz), azaz a fa körüli részt bozót övezi, de a bozótnál ösvényke látszik. Az
ösvényke végén ott a fa, és a fa alsó részén - egy kötéllétra!
- Tessék lemenni - intett ismételten Albarran.
Akkor már azt is észrevettük, hogy a fa mellett nagyobb nyílás tátong, s ebbe a
nyílásba vezet a kötéllétra.
Egyikünk a másik után ereszkedett le a kötéllétra tíz tizenöt fokán.
Odalent ugyancsak meglepő látvány fogadott.
Maga a létra egy kútszerű, kövekkel kirakott aknában függött. Az akna vége
viszont ajtónyílásszerű résznél végződött. Az ajtónyíláson túl tágas helyiséget találtunk. A
helyiség közepén víz csillogott, és a vízen egy csónak ringott!
Zoller elámulva idézte a térkép egy helyét:
- „Város a föld alatt!"
A tágas helyiség a külvilággal érintkezett: kívül közvetlenül a lagunát láttuk,
oldalt a bejárót eltorlaszoló sziklákat, amelyek azonban mégis hagytak annyi helyet, hogy
ott bőségesen ömlött be a fény, a levegő, és a nyíláson befért egy csónak is, az a bizonyos
négypárevezős mentőcsónak típus.
Az is látszott, hogy a helyiségből, amit nevezzünk mostantól előcsarnoknak, több
helyiség nyílik. Az egyik előtt lámpás világított. A lámpás alatt két fekete legény állt, nem
sokkal világosabbak, mint a mi Pedronk. Mosolyogva néztek ránk, mi annál inkább

meglepődve rájuk.
- Ez a göndörhajú fickó Mapui, a másik Taraha - mutatta be embereit Pierre
Albarran. - Tahitiról származnak, az én segédeim. Béche-de-mer nyelven és hazájuk
nyelvén beszélnek.
- Jorana - bólintott méltóságteljesen Mapui.
- Jorana - tette hozzá ugyanígy Taraha.
- Taraha volt az, aki tegnap önöket felfedezte - mosolygott a francia. - Ö szólt,
hogy kik jönnek a szigetre. Az ő lábnyomát látták a vízben. Én nem mozdultam ki a fák
mögül. Azt hittem, hogy filmszínészek! De hát ilyenek az etnográfusok!
Az előcsarnokban kellemes hűvös volt a levegő, ami igen jólesett a kinti, rekkenő
hőség után.
- Ez az én főhadiszállásom - mutatott körül Albarran. -Kitűnő menedék. Ha a
legnagyobb ciklon dühöng, itt akkor is békesség és biztonság uralkodik. Már
átvészeltünk a múltkorában egy kiadós orkánt, igaz-e, Mapui?
A barnabőrű legény, aki társával, Tarahával együtt, jelbeszéd segítségével
Pedroval igyekezett barátságot kötni, szélesre húzott szájjal csak ennyit mondott:
- Jah!...
Jah - ez a különös felkiáltás, amit mindenre lehet alkalmazni, akár a tengerészek
„by, by" rikkantását, egyszerre felidézte bennünk Parkin Christiant, derék öreg
navigátorunkat, a vízi vigécet és természetesen Daniló bácsit, meg hát Santjagot, akiket a
fregattal együtt ki kell szabadítani a haramiák markából.
Barrabella kapitány Albarranhoz fordult:
- Önök már régebben tartózkodnak ezen a szigeten?
- Több hónapja, signore capitano. Mondom, ez itt a főhadiszállás, és innen
indultunk ki a környező szigetek felkutatására. Tegnapelőtt tértünk vissza KülsőPukapuka átkutatása után. Különben, ha érdekli önöket, a kormányzóság hajója, az
,,Orca", pontosan három hét múlva jön értünk.
- Három hét? - néztünk össze. - Három hét!
- Sajnos, addig cselekednünk kell - mondta komoran Szevér. - Félek, hogy
Silverék elintézik barátainkat!
- Különösen, hogyha a sérült hajóval nem ott keresik Roatant, ahol van - tette
hozzá Feri.
Barrabella körüljártatta tekintetét az előcsarnokon és az abból nyíló folyosókon.
Sottomarina is így tett. Óriás hajómesterünk mindenhová bekukkantott.
- Corpo di bacco - dünnyögte szünet nélkül. - Egy-két kelyhecskét
csak
találunk!...
Barrabella végigsimította hegyes szakállát és csöndesen megszólalt:
- Úgy érzem, hogy nem találkozom társaim ellenzésével, ha újból felteszem
önnek a kérdést, signore Albarran. Mit tud ön Roatanról?
A derűs francia jóízűen felnevetett:
- Csak éppen annyit, amennyit a magamfajta etnográfusnak illik tudni.
Kalóztanya volt, de az is lehet, hogy csak fikció.
Barrabella megcsóválta fejét. És legalább azzal a büszkeséggel folytatta, mintha ő
lett volna az egész Roatan-kérdés kiderítője:
- Igen, Roatan körül szenvedélyes viták dúltak mind ez ideig. Egyesek álláspontja
az, hogy nem is létezett, csak kitalálták. De minket egy szerencsés véletlen egy-két

hónappal ezelőtt nyomra vezetett. A kevésbé szerencsésnek mondható eset pedig
magára a szigetre, Roatanra. Ha nem tudná, signore Albarran, ön most a régi Roatan
föld alatti rejtekén tartózkodik velünk együtt!
Az etnográfus csodálkozva bámult:
- Roatanon?... Én azt hittem, hogy valamelyik régi néziai nép különös kultúráját
találtam meg. A sziget különböző helyein is romok vannak ...
- Roatan romjai - biccentett a commendatore. - Pontos, írásbeli és valóban
hitelesnek mondható bizonyító adatokat találtunk. Sajnos, az adatok is a haramiák kezébe
kerültek?
Az etnográfus lelkesen kiáltotta:
- Nagyszerű! Kalózszigeten kalózkaland
részese
lettem! Mondtam már:
rendelkezésükre állok! Sajnos, a fegyvereim elég jelentéktelenek, egy revolver és egy
madarászpuska. De ezzel a csónakkal többre mehetünk. Mit gondolnak, capitano?
... Nem akarom most nektek, barátaim, csodás kalandunk minden eseményét
részletezni. Tudom, hogy igen érdekelne titeket, mint térképezte az eredeti adatok alapján
Zoller, Horváth Feri segítségével a szigetet, és kutatták fel a rommaradványokat, amiket a
múltból úgy-ahogy meghagyott az idő, a hőség, a tengeri párás időjárás, a ciklonok és a
hurrikánok, no meg a mindent ellepő növények, a mindent szétbomlasztó, tépő gyökerek.
Egy pillanatig se volt kétséges, hogy Roatanon vagyunk. Megtaláltuk Flinch Bástyájának
elég magas romjait, a Kalózkirály jelzőtornyának alapját és körülötte a sok kőhulladékot.
Előkerült a Templom maradványa is, annak az épületnek maradványa, ami elég
titokzatosan hatott: minek kellett a kalózoknak templom is!... Találtunk még, ma már
kideríthetetlen rendeltetésű romemlékeket, és felfedeztük a Tizenkét Cimbora
Földnyelvet is. De a legnagyobb élmény mégis a föld alatti folyosók labirintusa volt, és
annak a megállapítása, hogy a kincses hajó, az „Enrique" még mindig ott van, ahol
elsüllyesztették!
Maga az öböl, amelyet Gyilkosok Öblének jelölt a térkép, valóban beiszapolódott,
és semmi nyoma sincs annak a mélyedésnek, amit Duncan feltüntetett.
De az „Enrique" a helyén volt, fiúk! A kincses hajó! Albarran csónakján eveztünk
a lagunának arra a részére, ahol az elsüllyesztett hajót sejtettük.
Flinch Bástyájának földnyelve alatt, nem a térképtől jelzett helyen, hanem
legalább negyed kilométerrel idébb felismertük az „Enrique" maradványát.
Tudjátok jól, hogy a lagunák vize kristálytiszta, és mintha üvegből lenne, úgy
lelátni akár húsz méter mélységbe is. Természetesen ahhoz, hogy egy másfél százada
vízben heverő hajót, annak valódi hajóvoltát megállapítsa valaki, nagy tudás kell. Erre ki
más lett volna legalkalmasabb, mint Barrabella kapitány, a nagy hajótervező?! Mert
másfél század ugyancsak elvette az „Enrique" formáját, mondanom se kell. Amikor
csónakunkkal feléje értünk, és a nyugodt, tükörsima vízbe vizsgálódva lenéztünk, azt
láttuk, amit egy avatatlan a legjobb esetben láthat: eléggé nagy tömb korall és
moszatcsomót! De Barrabella kapitány mást is látott: a korallréteg és moszatköpeny alatt
- egy hajó körvonalait. Sőt, hosszas vizsgálódás, figyelés, számítgatás után megláttuk elnyúlva, akár egy fantáziás Dóré rajzon - a fő-árboc algáktól ellepett vastag törzsét! Igy
kiderítettük, hogy az „Enrique" steuerbordon fekszik.
- A víz sótartalma, s hogy levegő nem éri, no meg a korallok, kagylók és
algák borítása egyelőre konzerválja a hajót - jelentette ki a commendatore Albarran
helyeslése mellett. - De ha levegőre emelnénk, azonnal széthullana!

Sottomarina megdöbbenve meredt a kapitányra:
- Hát akkor mint jutunk a kincsekhez? Corpo di bacco, ha meggondolom: alig
néhány méterre innen, a sok kosz mögött, tele lehet a hajó aranykelyhekkel! Nincsen
önnek, tudós úr, búvárruhája?!
- Nincs - rázta fejét Albarran. - Az etnográfusoknak nem kell búvárruha.
- A fő, hogy ráakadtunk Roatanra, és megtaláltuk az elsüllyesztett hajót jelentette ki a commendatore. - A többi későbbi kutatás feladata.
- Corpó di bacco - hördült fel Sottomarina -, a kelyheket nem hagyjuk!
- Magát a sziget tudományos felfedezésének jelentőségét sem - mosolygott a kis
olasz, óriásunk kifakadásán. - Most azonban a legfőbb feladatunk: kiszabadítani
barátainkat, és visszaszerezni a hajót!
Erre még Sottomarina is elhallgatott. Igazat adtunk Barrabellának, és amikor újból
a főhadiszállás hűs védelmében tanyáztunk, döntő tettre határoztuk magunkat.
Különben a főhadiszállásnak nevezett föld alatti rejtek is hozott egy-két
meglepetést. A rejtek nagy része beomlott már, és a szerteágazó, lávatalajba vágott
folyosók eltorlaszolódtak. Csákányokra, ásókra lett volna szükség. De a föld alatti kis
kikötő, az előcsarnok és két oldalhelyiség teljesen épen maradt meg. Az egyik
oldalhelyiség fala lazának tűnt, s valóban, amikor azt kibontottuk, mögötte egy újabb
helyiséget találtunk, benne több hordó lőport, salétromot, salétromos gyújtókötelet, két
kicsi hajóágyút, több kovás-puskát és egy köteg kardot - az ezerhétszázas évekből! A
lőpor, a salétrom használhatatlan volt, úgyszintén a merő rozsda ágyúcskák és a puskák
is. De a kardokból többet -az üvegszerű korallhomok segítségével - használható állapotba
tudtunk hozni.
- Kiegészítő fegyvernek ezek is jók - jelentette ki Szevér. - Régi kalózok kardjai mai kalózok ellen!
Váratlanul tehát pompás fordulatot vett kínosan indult sorsunk. Volt egy kitűnő
búvóhelyünk, amit avatatlan nem fedezhet fel. Volt egy nagyszerű cimboránk, aki
felajánlotta csónakját, volt egy revolverünk, egy madarászpuskánk és több kardunk!
Tudtuk azt is, hogy Francia-Óceánia flottájának „Orca" nevű ágyúnaszádja, amit ma
korvettnek neveznek a hadiflottáknál, egy-két hét elteltével megjelenik, és igy
elszabadulhatunk a Veszélyes Szigetek szörnyű magányából. De hát mi addig is
cselekedni akartunk.
És cselekedtünk is.
Az újjászületett Barrabella kapitány valóban elismerésre méltóan irányította
kompániánkat. Amikor az előcsarnok különös, regényesen ható falai között megtartottuk
első „haditanácsunkat" - etnográfiai gyűjteményeknek szánt ládákra telepedve -, akkor
Barrabella elsőnek a francia tudóshoz fordult:
- Signore Albarran, ön bejárta az innen nyugat-nyugatészaknak levő szigeteket?
A francia bólintott.
- És melyik szigetet tartja alkalmasnak arra, hogy ott egy hajót parthoz
vontassanak, egyúttal pedig a szigetről azt higgyék, hogy az nem más, mint Roatan.
Nos?
A francia gondolkozás nélkül felelt:
- Ilyen itt a közelben kettő van. Külső-Pukapuka és a Teknősbéka-sziget.
Külső-Pukapukát innen is látni, a távolság nem több, mint hét-nyolc mérföld. A
Teknősbéka-sziget messzebb van, nagyjából északabbra Külső-Pukapukától, innen

huszonöt-harminc mérföldre. De minek is beszélünk a levegőbe, azonnal előveszem a
térképeket.
Zoller szeme felcsillant és sóhajtott:
- Térképek!
Pierre Albarran kiterített Francia-Óceánia részletes, „special"-nak nevezett, 1 : 75
000 léptékű térképét.
- Mi itt vagyunk, ez pedig Külső-Pukapuka, ez a hosszabb, de ugyancsak
lagunával védett sziget - a Teknősbéka.
Mindnyájan figyelve néztük a térképet. Szevér, Horváth Feri, Barrabella, Zoller
gyakorlott tekintettel méregették a távolságot, és igyekeztek. Silverék agyával
gondolkozni, akik - ki tudja, miféle következtetéssel - valószínűleg a két sziget
valamelyikét jelölték ki hajóbázisnak és Roatannak!
- Számunkra a döntő, hogy mi induljunk támadásra -jelentette ki Barrabella,
akiben bámulatos módon egyre inkább előtérbe került a régi haditengerész, a vízi
stratéga. -Nyilvánvaló, hogy Silverék még visszajönnek ide, ha kijavítják a hajót.
Mert annyi eszük nekik is van, hogy tudják: sérült hajóval messzire nem juthatnak.
Most javítással és kincskereséssel lehetnek elfoglalva.
- A kincs itt pihen a közelünkben - dörzsölte kezét megelégedetten Sottomarina. Végre találunk mi is kincset!
Barrabella, Szevér és Horváth Feri helyeslése közben, tovább fűzte
következtetéseit.
- Nekünk most, hála Albarran úrnak, lehetőségünk nyílt arra, hogy
megállapítsuk: hol tartózkodnak hajónk és barátaink elrablói. Én valamikor a
hadiiskolában azt tanultam, hogy az ellenfél váratlan felbukkanása mindig zavart
okozhat. Tehát erre kell alapítani tervünket. A meglepetésre, a váratlan felbukkanásra,
vagy más váratlan körülményre, ami csak nekünk kedvezhet. Én tehát azt javaslom,
közelítsük meg az éjszaka leple alatt a Teknősbéka-szigetet, mint a legvalószínűbb helyet,
ahol a haramiák tartózkodhatnak. Signore Albarran, ön szerint a sziget melyik részén
tartózkodhatnak ellenfeleink?
Bámulatos volt, meglepő és lenyűgöző így látni Barrabella kapitányt, fiúk! Azt a
társunkat, akire hetekkel ezelőtt, de még három nappal ezelőtt sem bíztuk volna nem a
sorsunkat, hanem a fregatt kutterjének irányítását sem! Igen, Barrabella újjászületett.
Vagyis inkább visszatért régi énje, amit elvesztett, de amit a mostani események, Daniló
bácsi és a rajongott hajó tragédiája felidéztek, előteremtettek. Most már láttuk, hogy nem
ok nélkül volt tengeralattjáróparancsnok, s nem ok nélkül tüntették ki a commendatore
lovagi érdemrenddel.
Albarran ezúttal is gondolkozás nélkül felelt:
- Természetesen a sziget északi oldala az, ahol legkevésbé tartózkodhatnak a
kalózok. A Teknősbékán is a déli oldalon
találni a bejárót
ott a legjobb és
legcsendesebb a lagunarész is.
Barrabella kapitány felállt. Odalépett az előcsarnok öblében ringatózó csónakhoz.
Vizsgálgatta, -nézegette.
- Vitorlafelszerelésünk is van - jelentette ki Albarran -, a motor ráakasztós
Johnson.
Barrabella a hajóépítő gyakorlott tekintetével felmérte a négypárevezős
képességeit.

- Kitűnő cetvadászcsónak lett volna a múltban - jelentette ki. - Mi kilencen
vagyunk...
- Mi hárman - vágott Albarran a kis kapitány szavába -, és önökkel tartunk!
Barrabella meghajolt:
- Köszönöm,
signore Albarran,
hogy kész
segíteni
nekünk. De
figyelmeztetem; ellenfeleink nem tétováznak, hogy megnyomják a revolver ravaszát!
Albarran jóízűen felnevetett:
- Az etnográfusokat nem abból a fából faragták, hogy megijedjenek egy kis
kalandtól. Azért is lettem néprajzkutató, Polinézia rajongója, mert szeretem a
kalandot. Tehát, kapitány úr, mikorra óhajtja, hogy útra készen álljon a csónak?
- Úgy érzem, a legjobb az éjfél. Akkor indulnánk. Hajnalra érnénk el a
Teknősbékát. A látási viszonyok ilyenkor annak kedveznek, aki a vízről jön, és nem
fordítva. Tehát
- indulás éjfélkor!
Sottomarina, a lelkes, csupaszív óriás újból széttárta karjait:
- Corpo di bacco! Ön a mi emberünk, capitano! ... És éjfélkor indultunk.
Bőven elfértünk a csónakban. Ha kiszabadíthatnánk Daniló bácsit, Parkin
Christiant és Santjagot, nekik is jutna hely
- állapítottuk meg. Fegyverünk, mint említettem, nem volt több, mint Albarran
revolvere és madarászpuskája, valamint mindnyájunk számára egy-egy kard. Különös
érzés vett rajtam erőt, amikor az előcsarnok védelmében berakodtunk, és az eléggé
megtisztogatott, kifényezett kardokat magunkhoz vettük. A lámpák rőt
fényében
megállapítottuk: sem
Flinch, sem Duncan nem vallott volna szégyent velünk, esküszöm! A többnapos
szakáll, rongyos külsőnk, gyűrött ócskaságaink, napégette testünk igen méltóvá tett
minket arra, hogy Roatan valamikori rejtekében, a kalózok tanyájában tartózkodhassunk.
Tahiti két fia, Albarran szolgái, serényen működtek a csónaknál. Látszott, hogy
Mapui és Taraha érti a mesterségét, igazi vízi emberek ők is. Felrakták a nagyméretű,
páncélos fedőburokkal ellátott Johnson-motort, és mindjárt be is gyújtották, hogy
működik-e. Dübörögve, óriási robbanásokat keltve csattant fel a motor az előcsarnok
visszhangzó helyiségében. Zoller papagája, a kis Nimba rémülten rebbent fel gazdája
válláról. Különben Nimba nem jött velünk. Ideiglenesen egy dobozba került, nehogy baj
érje, vagy megunja a magányt és világgá menjen.
- Nimba, visszajövök - simogatta madarát Zoller. - Addig légy türelemmel.
Evezők, vitorlafelszerelés (ha csődöt mondana a motor), vizeskanna, élelmiszer
került a csónak különböző részeibe és természetesen tájoló, de még barométer is.
- Az aneroid nem a legjobbat mutatja - csóválta fejét Albarran. - Reggel óta
esik, lassan, de állandóan, ami azt jelenti, hogy valami jön!
„Valami."
- Mapui és Taraha is azt mondja - folytatta a francia -, hogy időváltozásra
számíthatunk. De szerintük ez csak másnapra vagy harmadnapra várható.
Barrabella, Szevér, Horváth Feri csak annyit mondott: indulunk.
- Indulunk, signore Albarran, ha ön
is
úgy
akarja
- mondta a
commendatore, amikor Mapui intett, hogy útra készen a csónak.
- Beszállni - rendelkezett a tudós felelet helyett.
Mapui és Taraha hosszú csáklyákkal kitaszigálták a csónakot az előcsarnokból, ki

a lagunába. A rejtek lávasziklái komoran, fenyegetően álltak őrt, és a Hold fénye ezüstös
csillogással ragyogtatta a laguna csendes vizét. A korall-gyűrűn túl feketén, sötéten,
lomha hullámokat görgetve morajlott a Csendes-óceán.
A csónak megrándult: felbúgott a motor,
és
egyenletes duruzsolással
megindultunk a kijáró felé. Dagály volt, s a kijárónál a visszacsapódó, örvénylő
hullámok, a megtörő brandung még a motornál is erősebben bőgte félelmetes dalát.
Hiszen tudjátok: a tengerész nem szereti ezt a dalt.
A csónak apró fényszórója élesen megvilágította a kijáró előtt táncoló, ágaskodó,
tajtékot szertevágó hullámokat.
- Kapaszkodni! - üvöltötte Albarran, amire valójában nem volt szükség, hiszen
igen jól tudtuk, mi a teendő ilyen esetben.
A csónak felágaskodott, majd előre bukott, és a motor, a tíz lóerő sivítva rikoltotta
világgá, hogy a törő hullámok és a brandung találkozásához értünk.
Bizony, kapaszkodni kellett, különben üres bádogkannaként vándoroltunk volna a
csónak fenekén.
De néhány perccel később már egyenletesen dőlve, hol előre, hol hátra billenve
haladt a csónak. Künn jártunk a „nagy vizén".
Mögöttünk Roatan komorlott - előttünk feketén, csak néha-néha csillanva
ezüstösen, terült el a semmi.
Valóban a - semmi!
Felhők gyülekeztek az égen, a Hold csak nagy ritkán tudott letekinteni a nyugatnyugat-északnak rohanó csónakra.
Éreztük, hogy döntő esemény előtt állunk, de azt is éreztük - nem úgy, mint
Albarranék -, hogy valami „döntő" készül az időjárásban is. Leszámítva a „helyi
ciklon"-nal való találkozásunkat, valóban elmondhattuk Magellánnal a Horn-fok óta,
hogy a Nagy Déli Tenger - csendes.
De azt is elmondhattuk, hogy útközben tanultunk egyet s mást Parkin Christiantól.
- Ha feltűnnek a macskanyelvek, s azok nagy körökben gyülekeznek, ugyanakkor
nyugaton nagyobb felhők tűnnek fel, de azok állani látszanak, és az égbolt többi része
ólomszínűvé válik, az már a nagy ciklon jele - tanította a derék Christian.
Lehet, hogy Mapui nem így tanulta, Taraha nem így tudta, és Albarran még
ennyire se, de mi erre emlékeztünk, amikor alkonyatkor körülnéztünk Roatan
kalózdombjáról, tudva, hogy igen - a barométer állandóan esik.
Az égen cirrusz-felhők úsztak (a tengerészek „macskanyelvei"), nyugatnak sötét
fellegek lógtak függönyként mozdulatlanul, és az égbolt szabályosan szürke volt,
ellentétben az eddigi naplementék rózsás, sárgás, zöldes színegyvelegétől.
- Ebből tánc lesz - vonta meg a vállát Sottomarina.
Amikor pedig Albarran közölte Mapui és Taraha megállapítását, hogy az
időváltozás csak másnapra vagy harmadnapra várható, Sottomarina legyintett:
- A tánc előbb kezdődik! De számunkra annál eredményesebb lesz!
- Eredményesebb? - csodálkoztunk Zollerrel.
- Úgy hát - vigyorgott Sotto. - Akinek rossz a lelkiismerete, az a vihartól is fél.
Volt még valami más is, ami felidézte bennünk pompás barátunkat, a vízi vigécet.
A hullámok.
Mint ahogyan a Balatonon sem azonos a hullámok formája, jellege, ereje, iránya,
úgy a tengeren még inkább nem az. Különösen felfigyel a tengerész azokra a hullámokra,

amelyek akkor képződnek, amikor még szélcsönd van, vagy csak gyenge a szél, és a
hullámok - más irányból hömpölyögnek. Vannak azután olyan hullámok, amelyek
különös módon csúcsosodnak fel: két ellentétes irányú mozgás vagy áramlat eredményei.
Ez a fajta hullám a legbiztosabb előjel arra, hogy ideje a vitorlákat reffelni (kurtítani),
vagy ha a közelben kikötő található, oda behajózni.
Mi ilyen felcsúcsosodó, ellentétes hullámok között haladtunk Albarran
segédmotorosával.
A csónak, hol a motor zúgásától, hol az egyre erősödő hullámok visszalökő
erejétől, megrendült. A felcsapódó, nagy durranással szerteporló víz időnként bevágott a
csónakba. Szorgalmasan méregettünk, különben elültünk volna rövidesen. Rolf, Albarran
elválhatatlan kutyája, nyöszörögve kereste a védett helyeket, hol az ülések alatt, hol a
fenékdeszkán kucorgó utasok között.
Szél még semerről sem fújt, csak a hullámok erősödtek, magasodtak egyre.
A kormánynál ülő Mapui és Taraha szünet nélkül cigarettázott. Cowboy-módra
egy kézmozdulattal sodorták a vékony cigarettákat, és szívták egyiket a másik után. Az
éjszakában komoran fénylett csillogó, sötét arcuk.
Egyedül Pedro szundikált a kompániából, fejét Sottomarina hátának támasztotta,
és jóízűen horkolt, mintha csak kéjutazáson lennénk.
Mapui valamit hangosan Taraha fülébe ordított, majd Taraha a két hátsó evezőpad
között kucorgó Albarranhoz kúszott. Albarran időnként felvillantotta lámpását, hogy
ellenőrizze kézikompasszán a csónak irányát.
Albarran Barrabella fülébe kiáltotta:
- Azt mondják az embereim, hogy a vihar mégse holnap, de inkább most,
rövidesen megjön! Az én
álláspontom
az, hogy nem fordulunk vissza! Ha a
legnagyobb erővel dolgozik a motor, még partot érünk, mielőtt kitör az orkán!
A csónak teljes sebességgel vágtatott. Egyáltalán nem volt megnyugtató arra
gondolni, hogy a motor leállhat, bedögölhet. A vitorlát az első szélroham úgyis letépné.
De annál inkább megnyugtató látvány volt, hogy éreztük: Tahiti sötétbőrű fia, a mindig
mosolygó Mapui érti a mesterségét. Együtt él a motorral, mint mondani szokták.
(Óceánia legkitűnőbb hajógépészei és pilótái a természeti népek sorából kerülnek ki!)
- Feleúton lehetünk! - kiáltotta a francia, amikor újból megnézte
a
kronométerét és a tájolót.
Akkor már mindnyájan az éjszakát füleltük, a hullámokat, és azt, hogy mikor jön
meg a szél. Mert ha a szél megjön, megkezdődik a Sottomarinától emlegetett „tánc".
Ennyit kívülről tudtunk, a különböző tengereken szerzett szél-tanulmányainkból.
De a szél meg nem jött meg.
Közben már derengett a keleti égbolton.
A tenger még feketébb lett, az égbolt is. A kettő között, a horizonton, világosodott,
és megmutatta, hogy ideje lenne mielőbb partot érni.
Valaki feltette a kérdést, hogy mi lesz, ha az orkán a haramiák markába hajt
minket?
Hiszen az is megtörténhet, hogy a sziget északi oldalán képtelenek leszünk
kikötni!
- A ciklonok nyugatról jönnek - üvöltötte a motorzúgás és a hullámok csapódása
közepette Albarran. - Ilyenkor az északi oldalak a biztosabbak!
- Bár ott lennénk - jelentette ki Guzsik apó,
aki
bizony velünk együtt

elmondhatta, hogy elég kalandos életben van része.
A hullámok egyre nagyobbak, egyre magasabbak lettek.
A levegő fülledt, fojtóan párás.
És micsoda sötétség, szürke, komor félhomály! Mi, akik megszoktuk, hogy a
Csendes-óceánon a hajnal a színek és a fények ragyogásával érkezik, szorongó érzéssel
tekintettünk szét a vízsivatagon: eltűnt a nevető bájú „Csendes", és helyette inkább az
északi Atlantikán hihettük volna magunkat, a komor szürkeségek és fénytelenségek
tengerén.
A vérbeli hajósember nem nagy rajongója a csónakutak-nak. A vérbeli hajós a
térés fedélzet szabadságában, kötelek, árbocok, fedélzeti építmények között érzi jól
magát. A csónak nem más, mint kényszereszköz, parti szerszám, híd a hajó és a száraz
között. Ha a tengerész nagyobb utat kénytelen csónakon megtenni, az már bajt jelent.
Igy érthető, hogy kompániánk némileg feszengve kucorgott Albarran igen jó
építésű, pompás motorral felszerelt csónakjában. És érthető, hogy Guzsik apó
felsóhajtott: „bár ott lennénk ..." .
Sottomarina, Zeller, Piede, Szevér, Horváth Feri, de valójában Barrabella is - nem
is szólva magamról, aki valóban-nem voltam különös rajongója a csónakutaknak igyekezett a messzeségbe kémlelni. Mikor bukkan fel a sziget?!
Pedro ekkor már Mapui és Taraha mellett ült a kormánypadon, s láthatólag igen
megértették egymást. Akkorákat nevettek, hogy átharsogták még a motor zúgását, a
csónak oldalához és hasához verődő hullámok dörrenését is.
Éreztük hogy „nagy fába vágtuk a fejszét".
Csupán Barrabella és Sottomarina arcán látszott valami fennkölt elszántság.
Sottomarina időnként kinyújtotta öklét, nézegette szörnyű méretű csuklóját, ujjait,
tenyerét. Zoller hol a távolt, hol a kalózkardot nézegette, és látszott rajta az. ő feszültsége
is csak akkor enged majd fel, ha partot értünk. Ha már - cselekedni lehet.
Albarran felállt a csónakban.
A derék francia látcsövével vizsgálta a távolt.
Majd megelégedetten jelentette Barrabellának:
- A sziget előttünk van, signore. Rövidesen ott leszünk!
A hullámok (a Csendes egyébként kék hullámai!) még feketébbek és az ég
(Óceánia szinte örök-kék ege!) még sötétebb lett.
Most már Mapui sem nevetett. Tarahával a cigarettáról is elfeledkeztek.
A fellegek, amelyek az előbb még mozdulatlanul lebegtek komor-feketén az égen,
egyszerre megindultak. Hömpölyögve, egymást előzve, gomolyogva rohantak az égbolt
nagy tengerén! Félelmetes látvány volt, higgyétek el.
És ez a látvány azt jelentette, hogy a ciklon még nem ért el, de már - felettünk
volt!
Felettünk, hogy onnan zúduljon le, mint az az „igazi" ciklonok szokása!
Mapui, Taraha egyre felfelé pislogott.
Mapui különös keveréknyelvén Albarranhoz fordult, a francia pedig tolmácsolta
Tahiti szülöttének szavait:
- Azt mondja Mapui, itt a tornádó. De csak akkor zúdul ránk, ha a felhők
összeolvadnak, és minden fekete lesz !
A csónak fenekén ülve, egyre magasodó hullámhegyek között, nem sokat láttunk
az előttünk levő világból.

Mekkora megkönnyebbülést éreztünk, amikor - egyszerre csak feltűnt a sziget!
A Teknősbéka-sziget. Akár Roatant, korallgyűrű, korall-riff szegélyezte, s
Roatanhoz hasonlóan elég magas volt ahhoz, hogy kellőleg kiemelkedjék a tengerből.
Pálmái, óriási kókuszfái és pandanuszai kísértetiesen bókoltak a szokatlan
világításban: sötétzöld vagy elsárgult pálmafák a teljesen fénytelen, komor ég alatt, a
sötét tenger felett.
Ott már fújt a szél. És alighogy ezt megállapítottuk, Szevér dörgő hangon
kiáltotta:
- Emberek, kapaszkodni!
Mintha Taraha is megértette volna a parancsot, mert lenyúlt, és a lábánál levő Rolf
nyakörvét megragadta!
A szél hozzánk ért.
És a széllel együtt akkora sóhajtás, hogy valósággal megrémültünk.
A sóhaj erősödött, üvöltéssé fokozódott!
És az égen a felhők kezdtek összeolvadni.
Több száz méterről pálmaágak, levelek, faágak vágódtak a csónakba vagy
iramodtak felettünk el.
A ciklon első aratása, első áldozatai.
Az égen egyetlen felhőt sem lehetett már látni, annál inkább - alig néhány méterre
a hullámoktól - valami ködszerű, füstszerű tömeg közeledését.
Magát a ciklont, a viz színéig leszorított felhőket!
Most is libabőrös lesz a hátam, ha erre az órára gondolok, pedig elég régen
történt, elhihetitek.
De azt is vallom: oktalanság volt elindulni azon a csónakon, ami ugyan
cetvadászcsónak volt, de a ciklonban még szandolin sem!
Nem hiszem, hogy többön múlt az életünk, mint két, legfeljebb három percen. Ha
három perccel később érünk a sziget alá, akkor úgy járunk, mint a letépett pálmalevelek:
papírként fúj el az orkán!
Szerencsénk volt, nem tagadom.
Csak annyit éreztünk, hogy a csónak megemelődik. Emelődik, pördül, előbb
backbordra, majd steuerbordra fordul, azután kiszalad alóla a víz (legalábbis ilyesmit
éreztünk!), forogni kezd, akár a motolla, az egész tákolmány recseg-ropog, szétesni
készül. Mapui és Taraha, Pedro és Rolf hol felettünk, hol alattunk van! Ezt éreztük, ezt
láttuk.
Ugyanakkor kapaszkodtunk a csónak oldalába, ülésdeszkáiba, fenékpadozatába.
Görcsösen fogtuk a kardokat, Szevér a puskát, Albarran a revolvert. Mapui keze vadul
szorította a motor kormányrúdját, ami ebben az esetben már annyit ért, mintha egy
cigarettaszipkát markolászott volna!
Minket akkor már a hurrikán markolt, egyre keményebben, egyre veszettebbül!
(Mert ugye, tudjátok, hogy a hurrikán, a ciklon, a tájfun egytestvér, azonos
valamit jelent, mindegy, hogyan hívjuk, szólítjuk, ha - benne vagyunk! Csak a nevek
különbözőek, de egyik is, másik is azonos jellegű, erejű és képződésű, a tudósoktól
„forróövi ciklonnak" nevezett forgóvihart jelent. A kínaiak és a japánok főleg
„tájfunnak", pusztító szélnek, az amerikaiak és angolok, nyugat-indiai neve után, „hurrican"-nek, Francia-Óceániában egyszerűen „ciklon"-nak hívják. Ugyanez a Fülöpszigeteken a „baguio", továbbá a tengerről a szárazföldre behatoló „tornádó" is.)

A hurrikán marka kemény, képzelhetitek, keményebb Sottomarina szorításánál is!
- kemény és szörnyű erejű. A forgás által szerzi és növeli erejét, azzal a sodró, mindent
magával ragadó orkán-pörgettyűvei, aminél rettenetesebb elemi erő nincs, vagy ha van,
úgy az nem lehet más, mint egy borzalmas földrengés.
Ha nem lennének a Csendesen ciklonok, akkor a Húsvétszigettől Ausztráliáig
ezek a szigetek jelentenék a földi Édent, a legszebb, a legjobb, a leggyönyörűbb helyeket
az ember letelepedésére. De a hurrikánok évente egyszer-kétszer, vagy ennél is többször
igen nagy próbára teszik a szigeteket, a szigeteken lakó embert és az élő világ minden
tagját, növényt, madarat, állatokat. A hurrikánnal szökőár is társul, a szökőárral és a
szörnyű széllel szigetek, emberek, élőlények pusztulása!
Mi, mint később kiderült, a ciklon-pálya szélén voltunk. A főerő Tahiti-Tubuai
vonalán haladt, fantasztikus méretű szélességben szigeteket tarolva, falvakat, embereket
semmisítve meg.
Ismétlem, fiúk, csak annyit éreztünk, hogy a csónak megemelődik.
Vannak csodák? Nincsenek? Akkor hittem, hogy vannak. Hittem a cimboráimmal,
Albarrannal és Mapuiékkal együtt.
Mert csoda történt.
Ahogy megemelődött a csónak - és szerencsére Mapui-nak volt annyi
lélekjelenléte, hogy lefogta a gázt -, bőgő, harsogó üvöltést hallottunk. Tudtuk, hogy a
korallbarrier, vagyis a korallgyűrű tövében lehetünk, vagy esetleg magán a gyűrűn! Igen,
akkor - és ez a csoda - a barrier felett voltunk! Ott, ahol rendes körülmények között soha
nincsen korallsziklákat elborító tenger, csak örök mozgású, félelmetes, csapkodó
hullámok, szerteporló emeletes hullámok. "Rendes körülmények között . .. De most nem
volt rendes körülmény, és az a szökőár, ami elvágtatott a sziget nyugati oldalán, jó volt
arra, hogy a keleti oldalon átsegítsen minket - a barrieren!
Mert egyszer csak azt láttuk, hogy előttünk derékig bókoló pandanuszok,
kókuszpálmák látszanak! Egyúttal a csónak alatt csikorog a homok!
- Kiugrani! - üvöltötte sztentori hangján Sottomarina, aki először ocsúdott fel
mindannyiunk között arra a meglepő látványra, hogy partot értünk. - Corpo di bacco!
- Csónakot! - kiáltotta Sottomarina nyomán Szevér.
-Ne engedd!
Csuromvizesen, félig megtelt csónakkal, bömbölő szélparipák vágtatása közben,
hullámok dübörgése és a ciklon sivítása közben érkeztünk meg a Teknősbéka-szigetre.
Egyszerre csak azt éreztük, hogy a lábunk a fövényt tapodja, s egyesült erővel
húzzuk kifelé Albarran csónakját. Mert oda nem kellett külön magyarázat, hogy a csónak
az életünket jelentheti továbbra is, sorsunk és helyzetünk tőle függ.
Se megijedni, se elernyedni nem jutott időnk. Egyedül Rolf szaladt egy kifordult
fa gyökérzete alá, szűkölve és nyüszítve, hogy mentse az irháját.
Alig bírtunk a lábunkon állni, úgy döntött a szélvihar. A hullámok a lagunán belül
is többméteresre emelkedtek. A fák jajongtak, nyöszörögtek, recsegtek, ropogtak és törtek! Akkora csattanással, mint az ágyúlövés! A kókuszdiók hópiheként repültek tova,
ágak, kiszaggatott növények záporával. Az előbb Szevéren még ing volt, a következő
pillanatban belefeszült a szél, felfújta, mint valami ballont, és ronggyá tépve, máris tova
szállt.
De hát minket a tenger edzett meg. Tudtuk, ha a karunk, ha a lábunk árán is, de a
csónakot tartani kell. Húztuk, vonszoltuk a testes alkotmányt, míg végül sikerült annyira

a fövényre cipelni, egy szerencsés domb védelmében, épségben maradt kókuszpálmák
közé, hogy ott felfordíthattuk, és miként az eszkimók szokták, alája bújtunk. Megmaradt
a magunkkal hozott élelem, de még a kardok is, amiket szinte kabalaként őriztünk.
Hej, ha Magellán, a nagy névadó, látta volna az ő „Csendesét", bezzeg nem adja
az „új" óceánnak a II Pacifico nevet! Óceániában a délelőtt maga a ragyogás, a fény, a
csillogás, a szikrázó nap ünnepe. A felfordított csónak alól, ha kipislogtunk - mert hát
kényelmetlen hely volt az, higgyétek el -, hát komor feketeségben láttuk a tájat. Feketén
kavargott, sárga habot vetett a laguna, s rajta túl a tenger. A felhők valósággal az épen
maradt fák koronája felett iramodtak Roatan felé! És nem akadt egy pillanatnyi szünet,
hogy ne bőgött, bömbölt, sikongott, üvöltött volna a ciklon, a rettenetes erejű forgó-vihar.
Tehetetlenül, aggódó szívvel rostokoltunk a csónak védelmében, hiszen mást nem
is tehettünk. Aggódtunk a fregatt miatt, de talán ennél is inkább barátaink miatt! Százszor
és százszor felvetődött:
- Hogyan biztosították le a haramiák a hajót?
- Mi lehet Daniló bácsival. Parkin Christiannal, Santjagoval?
- Vajon a Teknősbéka-szigeten találjuk meg Silveréket?
- Mert az is lehet, hogy másfelé hajóztak - aggodalmaskodott időnként
Barrabella.
Másnap reggelig mozdulni se lehetett. Hosszadalmas volna elmondani az eltelt
nap izgalmait, a két szökőár látványát, a borzalmas esőt, a tengeren tova iramodó
pálmafák százait, és azt a délutáni órát, amikor azt hittük, hogy csónakostul együtt emel
fel mindannyiunkat a ciklon! De ami megnyugtató volt: nem akadt egy se közülünk, aki
elvesztette volna a fejét. A francia etnográfus a legsanyarúbb percekben is vidáman
tréfálkozott, Mapui, Taraha és természetesen Pedro sem lógatta az orrát. Egyedül Rolf
fészkelődött többet, mint az illő egy jól nevelt francia griffónhoz.
Partra vetődésünk második reggelén valóban úgy éreztük, hogy enyhült a ciklon.
A tenger még tajtékzott, de mar-nem feketén, hanem kéken, a fák derékig hajoltak, de
már nem törtek ketté, az eső elállt, s időnként kisütött a nap!
- Úgy hiszem., itt az idő, hogy cselekedjünk - jelentette ki Barrabella, amikor a
fentieket megállapítottuk. - Mi legyen az első teendő?
- Megállapítani, hogy ezen a szigeten tartózkodnak Silverék, vagy sem - mondtuk
egymás szavába vágva.
- Nekem lenne egy javaslatom - szólt közbe Pierro Albarran. - Az én két
emberem vérbeli szigetlakó, nemcsak a tengeren mozognak kitűnően, de a
szárazon is. Talán küldjük ki őket kémszemlére. Úgy hiszem, ez lenne a legokosabb. A
kutyám is velük menne, kitűnő nyomkereső.
Barrabella elgondolkozva meredt maga elé. Ekkor már kimásztunk a csónak alól,
és több kidőlt fa segítségével amolyan szélvédő cserényfalat hordtunk össze,
Barrabellából ezúttal is a régi haditengerész szólalt meg, a katona, aki ismeri a
stratégiát:
- Nagyon helyes az ön javaslata, signore Albarran. Mapui és Taraha derítsék fel,
hogy jó helyen tartózkodunk-e? De történhetnek váratlan események is. Teszem azt:
valami miatt szükséges, hogy Mapui és Taraha segítséget kapjon. És különben is: ez a
sziget nagyobb Roatannál,
az összeköttetést
tartani kell. Mondjuk, ezt a helyet
nevezzük ki főhadiszállásnak, köztünk és Mapuiék között szükséges még egy összekötő
csoport is. Ezért javaslom, hogy az összekötő csoport tagja Horváth kapitány-hadnagy,

Zoller kormányos és Pedro moccó legyen.
Mindenki bólintott: helyes. Csak Sottomarina nyelt. Lenyelte azt, hogy ő is
szeretne menni.
De Barrabella még nem végzett. Folytatta hadiutasitásait:
- Kérem, signore Albarran, mondja meg Mapuinak: bármit tapasztalnak, arra
hívják fel a kapitány-hadnagy és társa figyelmét. Pedro pedig legyen az összeköttetés
Mapuiék és az összekötő csoport, valamint az összekötő csoport és közöttünk.
Megható látvány volt a kisember, fiúk, a kidőlt pálmafák, vagyis a „palánk"
védelmében, a felforditott csónak mellett, a ciklon utószelétől. zúgó tenger közelében,
szomorúan bókoló, megtépázott fák alatt. Barrabella kapitány - megtépázott, piszkos
pizsama maradványában, borotválatlanul -legfeljebb annyit mutatott, mint egy nápolyi
csavargó. És mégis katona volt, derék, jó parancsnok, és mi - hozzá hasonló kopott
csirkefogók - tisztelettel néztünk rá.
- A revolvert Horváth, a puskát
Zoller viszi magával
- közölte még a
commendatore.
És mivel se több felszerelésre nem volt szükség, se nagyobb készülődésre nem
volt idő, Albarran tolmácsolása után eltűnt a széltől zúgó sűrűben Mapui, Taraha, Feri,
Zoller, Pedro és a Rolf kutya.
Horváth Feri magával vitte még Albarran kézi tájolóját, valamint látcsövét, Zoller
pedig - „ami biztos, az biztos!" felkiáltással - a neki kiosztott kardot is az övébe dugta.
Hosszasan néztünk eltűnt társaink után.
Majd Barrabella új utasítást adott:
- Mivel az is megtörténhet, hogy menekülnünk kell innen, úgy hiszem, a
legokosabb, ha azonnal átvizsgáljuk a csónakot, valamint a motort, hogy nagyobb hiba
nincsen-e rajtuk? Utána
a csónakot vízre kell tenni, most már
megcsappant
segítséggel, de itt van Guzsik apó, az ács, és majd készít görgőket.
Ha a lagunában le is csökkent a hullámok nagysága, oda-künn a szabad óceánon
még bőgve, zúgva vonult tovább a házmagasságú hullámok hada. A barrieren pedig
esőfüggönyként tört meg egyik hullám a másik után. Vegyes érzelmekkel néztünk a
tengerre. Innen, ilyen hullámzásban eljutni, ha - muszáj! Erre Sottomarina se mondhatott
mást, mint ezt:
- Corpo di bacco, kapitány, hogyan képzeli azt, hogy innen kijuthatunk ezzel a
ladikkal? Hiszen már a barrieren szétzúzódnánk! Corpo ...
A commendatore (az újjászületett commendatore!) ravaszkásan elmosolyodott:
- Signore Sottomarina! Úgy tudom, annak idején a flottánál szolgáltál te is. Mit
tanultál ott, mi volt a legelső, amit szabályként belénk oltottak, akár az olasz, akár az
osztrákmagyar flottánál?
Az óriás elvörösödött, elszégyellte magát. Ö, aki oly büszke volt arra, hogy valaha
a haditengerészek kék szalagját hordta sapkáján, amúgy rongyosán kihúzta magát és
jelentette:
- Korvettkapitány úr, a szabály így szólt: veszedelem nincsen, csak gyávaság
van!
Albarannal együtt mosolyogva néztük a jelenetet. Az apró Dávid, akit, szó, ami
szó, hosszú időn át pipogya fráternek hittünk, és az óriás Góliát, aki maga volt a bátorság,
az erő, most úgy állt egymással szemben, hogy vidám muzsikának tűnt számunkra a
gyengülő ciklon fütyürészése.

- Si, sí, bene, bene - bólintott Barrabella -, így szólt a régi tanítás. És mi ezt
valljuk továbbra is. Ezért mondom, helyezzük csak üzembe a csónakot. A többi a mi
dolgunk. Amarra egy kijárófélét látok, úgy érzem, a ciklonnak köszönhetjük.
A jelzett irányba néztünk. Valóban, a laguna innen is jól látható, távolabbi részén
mintha megszakadt volna a barrier, ez a veszedelmes fal.
- Ott kell majd kijutnunk, ha kell - hangzott a commendatore kijelentése. - Tehát,
vízre a bárkát!
Le a kalapot, fiúk! Le a kalapot a kisember előtt, megérdemli! Bátran, jó szimattal
irányított minket és az események sodródó fonalát.
Nem volt könnyű feladat vízre dobni a hatalmas csónakot. A laguna vize már
visszahúzódott, ráadásul apály is volt, ami biztató lehetőséget mutatott a ciklontól
kiszakított barrier nyílás szempontjából.
- Legelső feladatunk, hogy a kijárót megvizsgáljuk
-adta ki utasítását
Barrabella, amikor megkezdtük a csónak vízre eresztését. Kiadós küzdelmek között,
mert az elázott talajban Guzsik apó görgői majdnem semmit sem, értek.
De volt egy Sottomarinánk, ami mindennél többet jelentett. Az ő válla, súlya,
karja, marka jelentette az eleven emelőt.
Arra azonban már nem került sor, hogy közelről megvizsgáljuk a barrieren támadt
rést.
Felhangzott Rolf vidám csaholása, és ahogy szétnyílt tőlünk nem messze a bozót,
a kidőlt és még álló fák sűrűje, akkorát rikkantottunk, hogy azt talán Roatanon is
meghallotta Nimba, a papagáj!
Horváth Feri és Mapui között ott állt Daniló bácsi!
A lába mellett Rolf, az okos kutya.
Zoller a vállán hozta a ládát, Duncan kalózkapitány ládáját, amit Grossmann
bízott ránk!
Pedro és Taraha zárta be a sűrűből kilépők csoportját,
- Daniló bácsi!
- Signore capitano!
- Don Daniló, barátom!
Igen, Daniló bácsi lépett ki a sűrűből. Hasonlóan megtépázva, mint ahogy mi is
kinéztünk, de ruganyosán, mosolyogva, vidám optimizmussal, karjait felénk tárva:
- Barátaim, csakhogy látlak titeket! Daniló bácsi tehát közöttünk volt.
Szinte idő se került arra, hogy Feriék elmondják a megszabadítás körülményeit,
vagy hogy arra kerítsünk sort, mi a helyzet Parkin Christiannal, Santjagoval. Arra se
jutott idő, hogy megtapogassuk a ládát, ezt az öreg tákolmányt, ami annyi gondot
okozott.
Feri már a bozót széléről kiáltotta:
- Indulni, indulni! A nyomunkban lehetnek!
Mapui, a sötétbőrű gépész szaladt is a vízbe, hogy bemásszon a csónakba, és
megindítsa a motort.
- Indulni, amilyen gyorsan csak lehet! - kiáltotta Barrabella, és rámutatott
Albarranra: - Pierre Albarran, etnográfus ... Daniló Turkovich kapitány, a híres tengerész.
Engedjék meg, hogy bemutassam önöket egymásnak... . Most pedig Zoller szavait
idézem majd, ahogyan annak idején elmondta nekem Daniló bácsi megszabadításának
történetét. Persze, úgy mondom el, az ő „pesties" módján, ahogyan beszélni szokott,

hiszen ez jellemzi őt.
Zoller elmondja a parancsnok megszabadításának történetét
Amikor a jó öreg Barrabella rám bökött,
hogy
Ferivel együtt kövessem
Mapuiékat a kémúton, azt mondtam magamban: a'zannya pupák, most aztán kösd fel a
fehérneműt, mert ilyen mókában résen kell ám lenni!.. . Amikor elhagytunk benneteket, s
összezárult mögöttünk annak a fene szigetnek sok növény-kacatja, csak erősebben
dobogott a szívem. Hogy a fenében ne: tengerész vagyok én, nem holmi róka vagy
sündisznó, hogy eligazodjam a bozótban! De hát, tudod, a parancs az parancs, és hát a
cimborákról, Daniló bácsiról volt szó ... Az a két néger, Mapui és Taraha, meg a mi
Pedronk, a Péntek, úgy bújtak, csúsztak, slisszoltak a tehénnek való rengeteg takarmány
között, hogy nemegyszer rájuk szóltunk Ferivel: lassan a testtel, hé,
kormos
fickók,minket nem rózsabokorban keltettek, de hajófedélzeten!... Nagy baj azért mégse
történt, mert rendes gyerek a francia két szárnysegéde, látták azok, hogy kilóg a
nyelvünk, jobban, miként a Rolf kutyáé.
Az a roatani sűrű egyszerű szép pázsit a svéd király palotája előtt a Teknősbékasziget erdejéhez képest! Még egyszer nem óhajtom látni, miattam akár elviheti a ciklon
mielőbb. Tudod, Andrea, sokszor mondtam már én is nagyon, sokszor óhajtottam: bár
már szárazföldet éreznék a talpam alatt! Isten ne vegye véteknek, de többé nem mondom,
nem én. Az az erdő kivette belőlem a Teknősbéka-szigeten menet is, jövet is minden
szeretetemet a száraz iránt! Inkább örökre egy hajón, pajtás, ahonnan elmozdulni nem
szabad!
Fák, liánok, bokrok, valami szörnyűséges nádszerű fű, mindenféle szövedék,
rothadó, ledőlő fák - poshadt hőség még a szélvihar alatt is! Nesze neked, Zoller mondtam magamban nemegyszer -, nesze, kellett neked cidibumm! . . . De hát egyszer
minden jónak, de minden rossznak is vége szakad. Ez történt velünk is.
Tisztás szélére értünk, és figyelj, Andrea, megéri: ott láttunk magunk előtt egy
öblöt, és az öbölben - a fregattot! A fregattot, pajtás, az „Óceán királynője" című bárkát!
Majd az állam esett le.
Mapui, Taraha, de az a suvikszképű Pedro is hátrahúzódott és intett:
- Ott vannak! Masa nézze, miénk hajó ott - gajdolászta a fülembe Pedro, tudod,
ahogy az már szokása.
Hátra intettem Ferinek, aki mögöttem lihegett, és hessegette ennek a gyönyörű
vidéknek átkozott szúnyogjait. Pajtás, a szúnyogok! . .. De hát nem erről akarok szólni,
hanem a hajóról. Előttünk volt! Épen, épségben, mind a három árboc a helyén, de a
keresztrudak leszerelve, tehát dolgoztak rajta. Ahogy ott suttogtunk Ferivel,
megállapítottuk: értik a dolgukat azok a haramiák. Ekkora ciklonban, meg hát a
szökőárban, ami elvágtatott erre - megtartani egy partra félig kihúzott hajót, amit javításra
csörlőztek ki a parthoz, pontosan úgy, ahogy azt az öreg fickó. Cook is tette, pajtás, nem
megvetendő valami!
De ügyesen kipányvázták, megdöntötték, akár a pók a hálóját, úgy összeszőtték
kötelekkel. Még a ciklon rángásait is kibírta, az angyalát!
A sűrűből ki bámészkodva láttuk, hogy ott rajzanak mind a hajón vagy a hajó
körül.
Csuda mókás érzés volt, Andrea, hidd el, alig puskalövésnyire elnézni hol Silvert,

hol Mikkelsent, hol Cap-Yorkot, hogy szólítaná már el az ördög őket egy kis kirándulásra
a pokolba!
És fura volt arra gondolnom, hogy ott lehetnek valamerre a térképeim is, ha nem
vitte el a ciklon valamerre, mondjuk Apiába a kormányzó asztalára.
Láttuk Parkin Chrístiant és Santjagot is, kötélbálákat cipeltek az átkozott szélben.
De Daniló bácsit nem láttuk, sem Laguna Grandét.
Nézelődtünk, fígyelgettünk, és végül Feri azt mondta:
- A hajó tehát itt van, jelentenünk kell. Gyerünk.
És megérintette Mapui, Taraha vállát, akik velünk együtt kandikáltak kifelé a
sűrűből.
- Talofa li - súgta nekik Feri, ami úgy tudom, azt jelenti, hogy adjonisten, de hát
Feri annak szánta, hogy úgy értsék: innen pedig kotródunk.
Akkor vettük észre, hogy se Pedro, se a kutya.
A'zanyád! Még csak az kell, hogy a suvikszképű kölyök elkódorog, és nyakunkra
hozza Silveréket!
De már jött is a kölyök, kúszva, mászva, mint Winnetou szokta, tudod, az
indiánus. Mellette a kutya lógatta barátságosan a nyelvét, mintha csak azt dumcsizná: jó
úton jártunk.
Igy is volt, Andrea. Jó úton jártak. Mert tudod-e, mit döngicsélt a fülünkbe a mi
Péntekünk?
- Masa, jönni, masa Daniló captain meglenni! Jönni, jönni, masa!
Akkor, azokban a percekben elfelejtettem a sok szúnyogcsípést - érzem is a
maláriát, hogy máris macerál! -, elfelejtettem azt az átkozott erdőt, amit inkább
gyehennának kellene hívni. Daniló bácsi megvan!
- Tisztás szélén kunyhó - jelentette még Pedro. - Kutya megtalálni. Ott van
kapitány!
Ferivel összenéztünk. És egyszerre mondtuk:
- Megmentjük!
Kimentjük Daniló bácsit a banda markából, az életünk árán is, ha kell!
Igy döntöttünk s cselekedtünk.
Hogy Mapui és Taraha mit értett a beszélgetésünkből, Pedro szavaiból, úgy
gondolom - semmit. És mégis, mind az egyik, mind a másik elénk állt, és mutatta: majd
ők Pedroval elöl kúsznak, mi meg mögöttük, így is történt.
A tisztás déli oldalának szélén, amit előző helyünkről nem láthattunk, állt egy
kunyhó. Hajódeszkákból, ajtókból összeeszkábált kacat, amilyet Guzsik apó bekötött
szemmel se tudna csinálni. Olyan csiricsáré kunyhó volt. A kunyhó nem is annyira a
tisztás szélén állt, mint inkább beljebb, derékvastag kókuszok között.
- Masa, ott lenni kapitány - súgta Pedro. - Megkötözve, szegény kapitány. Pedro
látni.
Figyeltünk, nézelődtünk. A szél zúgott, recsegtek, ropogtak a fák. Sok értelme a
suttogásnak sem volt. De annál inkább a figyelemnek. Nem mondom, a hajótól idáig látni
lehetett, de ha jó takarásban, földre hasalva közelítettük meg a kunyhót, akkor a parttól
nem vehettek észre semmit.
Ezt tárgyaltuk Ferivel éppen, amikor a kunyhó ajtaján, meggörnyedve kilépett Laguna Grande!
Ha arra néz, ahol lapultunk, észrevesz.

De a hajó felé nézett ez a tűzre való pudvás fadarab. Majd úgy tett, mint aki
elindulna, de meggondolta magát, és visszabújt a kunyhóba.
Hát ez nagy meglepetés volt, de csak egy pillanatig.
A kutya meg se nyikkant, csak szimatolta a levegőt szőrgubancos édes pofájával.
Amiből következik, hogy nemcsak a franciák jó nevelésűek.. de a kutyáik is. Ha én kutya
lettem volna, beleharapok Laguna Grande mocskos vádlijába! Bele én!
Csak egy pillanatig tartott a meglepetés.
Ferire néztem, ő rám. És megint csak együtt nyögtük:
- Leütjük, gyerünk!
Mivel nem sokat bíztunk tahitibeli nyelvtudásunkban, egy kókuszdión
megmutattuk Mapuinak és Tarahnak a fejbeverést. Ezt Laguna Grandéval kapcsolatban
én vállaltam. Tudod, nagyon szívem szerint való az ilyesmi. Igaz, a jó öreg Sotto marka
kiadósabb becses praclijaimnál, de hát nagyítóüveg azért itt se kell.
Most már csak az volt hátra, hogy a rajtaütés zaj nélkül sikerüljön. A pasasok ott
matattak mind a hajó körül, a ricsajról meg gondoskodott a szél, hogy áldjam érte a
Madonnát!
Mapui és Taraha a kunyhóhoz lopakodott, majd hirtelen felálltak, és benyomták
az ajtót. Erre Feri és én néhány ugrással a kunyhóban teremtünk?
A'zannya púpos! Nem tudom, ki lepődött meg jobban. Laguna Grande, vagy
Daniló bácsi? Laguna Grande egy kötélcsomót lendített éppen a vállára, amikor
meglátott, de arra se jutott idő, hogy ledobja, mert máris odasóztam. Jóféle sózás volt,
életem végéig ízleni fog. Egyet kapott a gyomorszájra, attól előre esett... a másodikat az
állára, attól meg hátra! Többre nem volt szükség, Andrea komám. Úgy feküdt a kunyhó
küszöbén, mint a fókától kiöklendezett lazac. Elnyúlva.
Ugyanakkor Feri Daniló bácsihoz ugrott. Elvágta a köteleit, amivel a kunyhó
falához erősítették, bár az is igaz, hogy nem állva, de ülve. Arról sem feledkezett el, hogy
jelentse:
- Parancsnok úr, szolgálatára. Barrabella kapitány utasítására eljöttünk önért!
Hogy az a Mapui és Taraha milyen stramm legények! Jóformán még kezet se
ráztunk az öreggel, és annyit se mondtunk ki: „Örvendünk a viszontlátásnak!", a két
bennszülött felszólítás nélkül összekötözte Laguna Grandét, pecket tettek a szájába pillanatok alatt, Ebből is gondolom, hogy rendes viszonyok lehetnek Tahitin.
Daniló bácsinak sok ideje nem jutott nyújtózkodásra, szent igaz. De arra igen,
hogy odamutasson a kunyhó szögletébe:
- Valaki kapja fel azt a dobozt és gyerünk!
A „doboz" - a láda volt, Grossmann ládája!... Bizony nem álltam meg, hogy még
ott az öreg orra alá dörgöljem:
- No, parancsnok úr, kinek volt igaza?!
- Neked, Zoller fiam, neked - hangzott a válasz. - Halálom órájáig szégyellni
fogom, milyen bután viselkedtem!
Én csak annyit mondtam: no. Részben, mert valóban bután viselkedett a mi drága
öregünk, akinél különb tengerész nincsen a világon, részben azért, mert nem volt több
időnk.
- Pucoljunk! - kiáltotta Feri is, mivel néhány pasas megindult a hajótól
a kunyhó felé.
A következő pillanatban megint csak az átkozott erdőben törtük az utat. Elöl

Pedro és Rolf, mögöttük Feri, Feri mögött Mapui és Taraha Daniló bácsit támogatva,
legvégül én, mint az már a kormányoshoz illik, a ládával a vállamon. A ládával, amiről
szentül hittem, hogy nem veszett el, hanem Silverék markába került.
Sejtem, hogy az, aki a haramiák közül elsőnek lépett a kunyhóba, legalább
annyira kitátotta a száját, mint a bálna, amikor elnyelte Jónást!
És többet nekem szárazföldről ne beszéljen senki. Főleg erdőről ne!

TIZENHARMADIK FEJEZET
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Máig is állítom, ha nem Daniló bácsi vezényli a csónakot a Teknősbéka-sziget és
Roatan között, akkor nem ússzuk meg épségben a kalandot. Bár erősen gyengült a ciklon,
de a hullámok még vidám táncot jártak, és amikor valahogy kiverekedtük magunkat a
Teknősbéka lagunájából, akkor láttuk csak: akad még bőven a „tízesekből"! És nincsen
veszélyesebb hullámjárás a vízi jármű számára, mint az, amelyik hátulról jön: felemel,
süllyeszt, és végül mindent elborítva rázúdul a hajóra.
Mi ilyen hullámzásban jöttünk, nyomunkban egyre a fenyegető hullámhegyekkel.
Már az első öt percben Daniló bácsi közölte Albarrannal, hogy átveszi a kormányt. Ide
most az ő nagy-nagy tudására, gyakorlatára, okos műszaki rafinériájára volt szükség,
hogy ne váljunk a cápák eledelévé!
Aki nem látta, át nem élte, el se tudja képzelni, micsoda szörnyű erő egy ilyen
ciklon. Ha el is vonul, napokig háborog még utána a tenger. Szinte hihetetlen: a trópusi
orkánok légtölcsére, amikor „megszületik", átmérőjében legalább 100 mérföld! Tengeri
mérföld! Amikor azután szétterül, felerősödik, ez az átmérő 1000 mérföldre is tágul! A
szél erőssége túl a „tizenkettesen" már nem is mérhető, sebessége másodpercenként
legalább 30 méter, és egy négyzetméterre a nyomás legalábbis kilogramm!
Mi, mint már említettem, a tölcsér szélén voltunk, s mégis úgy éreztük: benne
vagyunk a legvadabb ciklonközépben. Roatanra épségben érkeztünk vissza.
Azon kívül, hogy egy csomó fát kidöntött az orkán, és a szökőár pocsékul
összeáztatta a föld alatti tanyát, mindent épségben találtunk. A szegény kicsi Nimba
kókadozott egyedül: Zoller elfelejtett a nagy sietségben eleséget hagyni a számára.
Láthatólag neheztelt is a gazdájára.
Képzelhetitek Daniló bácsi nagy örömét és meglepetését, amikor Roatanon találta
magát.
- Silverék átkutatták a Teknősbékát, persze nem találtak semmit - mondta Daniló
bácsi, amikor végre partot értünk, és összeültünk a szokott „haditanácsra". - De abban
biztos vagyok, hogy eljönnek ide, mert már hallottam, hogy az eredménytelenség után itt
vélik felfedezni a kincset!
Daniló bácsi beszámolója érdekes, megkapóan érdekes volt ám, barátaim! Nem
múlt el nap, hogy Silver ne állt volna Daniló bácsi elé, akinek - mint azt a kunyhó
tanúsította - külön börtönt építettek. Parkin Christiant és Santjagot a hajón tartották.
Eléje állt, és így szólt:

- Addig megkötözve tartunk, te vén gazember, míg nem árulod el, hol a kincs!
De azt is megmondom, hogy türelmünknek egyszer vége szakad, s akkor más nótába
kezdünk!
Igy beszélt Silver, aki ledobva a simulékonyság, a szolgálatkészség álarcát,
egyszeriben felvette igazi énjét: a tengeri haramia gúnyáját.
A hajót valóban tatarozni kezdték, meg kell adni, igen komoly szakismerettel.
- Értik a mesterségüket, no - jelentette ki parancsnokunk. - Félelmetes fickók!
És Daniló bácsitól tudtuk meg egy szörnyű tengeri tragédia történetét is.
- Igaza volt a fűtőnek, amikor utolsót lehelve óva intett minket Hunteréktől.
Hunter és cimborái ugyanolyan elvetemült gonosztevők, mint Silverék! Az volt a
tervük, hogy kirabolják a „Vulcaniá"-t, megszerzik a hajópénztárt, amiben több ezer
fontot őriztek, és utána meglépve birtokot vásárolnak valamelyik csendes-óceáni
szigeten. Emlékezzetek, először azt kérték, hogy tegyük ki őket a legelső szigeten. Majd
amikor felfedezték, hogy közös hiten vannak Silverékkel, maradni akartak.
- Hm, hm - köhécselt Zoller. - Hm, hm ! Daniló bácsi lehangoltan mosolygott:
- Igazad van, igazad van, fiam. Jóhiszeműen beugrottam, főleg az zavart meg,
amikor Silver kimentette azt a kölyköt Juan Fernandezen!... No, de folytatom. Hunterék
...
És Daniló bácsi elmondta, hogy Hunter bandája valósággal befészkelte magát a
„Vulcaniára".
- A szénszállító fedélzeti személyzete, a kormányosok kivételével, haramiákból
állt. Megölték a parancsnokot, a két tisztet, a két kormányost, a főgépészt! A gépészek
nem hagyták magukat: valóságos ütközet zajlott le a hajón, és akkor történt, hogy
kigyulladt a naftaraktár, és égni kezdett a hajó! Ha egy szeneshajó ég, nincs a világnak az
a hatalma, ami megállítaná a tüzet! A „Vulcania" elsüllyedt !
- Kedves signore Albarran - fordult Daniló bácsi a fiatal tudóshoz -, ön velünk
nagy gondot vett a nyakába. Innen tovább jutni bajosan tudunk, legfeljebb akkor, ha
ideadná a csónakot, és mint annak idején a „Bounty" parancsnoka, csónakon jutnánk el
lakott helyre, hogy fegyveres segítséget szerezzünk. De hát ez az út sem kecsegtetne
sikerrel, elromolhat a motor, vagy még inkább: elfogy a benzin, mint ön is mondja,
hiszen nincsenek felkészülve ezer mérföldes útra. Ráadásul két derék bajtársunk van
még a gazemberek kezében. Nem is szólva a hajóról!
Barrabella felsóhajtott:
- Igen, a hajó! A hajó...
- Esetleg előbb jön az „Orca", Francia-Óceánia fegyveres naszádja - mosolygott
Albarran.
- Az sem lehetetlen, hogy valahol kifogták az egyik palackot és már útban van a
mentőakció - tette hozzá Zoller. - Hiszek a régi dolgok sikerében.
- De mit teszünk, ha itt felbukkannak? - tette fel a kérdést Szevér. - Mert nem
kétséges, hogy Laguna Grande felismert titeket, az sem kétséges, hogy annyira nem estek
a fejük lágyára: csodaként könyvelnék el Daniló bácsi eltűntét! Biztos vagyok benne,
hogy nemcsak Roatan miatt, a kincs reményében, de azért is kell hogy ide jöjjenek, mert
érzik: valami nem várt dolog történt! Tehát le kell számolni velünk! Mit teszünk ebben
az esetben?
Szevér szavain elgondolkoztunk. Igen, mi lesz, ha Silverék felbukkannak
Roatanon?!

Sottomarina mondta ki a nagy szót:
- Corpo di bacco! Mit teszünk? Hát felkészülünk a látogatásra!
Erre kivétel nélkül elmosolyodott mindenki. Fegyverünk változatlanul: egy
revolver és egy madarászpuska!
De hát itt volt Daniló bácsi és - noha Barrabellában sem csalódtunk - jó volt
hallani az ő megnyugtató, biztos optimizmusát:
- Most igazán azzal kell élnünk, amivel már Trója óta élnek azok, akik
kénytelenek a lehetetlent megoldani: a fondorlattal! Ezzel kell élni. Persze, előre
semmiféle tervet sem állíthatunk fel. Adott helyzetben és adott pillanatban ellenfeleinktől függ majd a haditerv! Egy azonban biztos! Duncanéknek erre a régi-régi
búvóhelyére kell felépíteni a mi taktikánkat. Ha signore Albarran is beleegyezik,
elvégre őt illeti itt az elsőbbség!
Albarran mosolyogva meghajolt:
- Nagyon nagy örömmel veszem, ha bajtársuknak tekintenek, signore capitano.
Most is csak azt mondom: teljes mértékben rendelkezésükre állok.
Daniló bácsi megszorította Albarran kezét. Elismerően, bajtársiasan. Majd így
szólt:
- Úgy hiszem, egész taktikánk alapja az lehet, hogy úgy tüntetjük fel a dolgot:
elhagytuk a szigetet. A legcsekélyebb jel se bizonyítsa ennek ellenkezőjét. Váratlanul se
érhet Silverék felbukkanása.
Őrszemeket
kell a Teknősbéka-sziget irányában
felállítani. Ez a csónakbejáró valóban pompás, kívülről semmit nem látni.
Sottomarina felmordult:
- De ha felfedezik az elsüllyedt hajót, akkor száz angyal se tarthat vissza! Annak
a hajónak a belsejét én akarom kideríteni - búvárruhában l
... Az első két nap azzal telt el, hogy a legteljesebb mértékben - Barrabella, Daniló
bácsi és Albarran vezényletével - kitanulmányoztuk a szigetet, a legkisebb nyomot is
eltüntettük, és felállítottuk az őrhelyeket. Megállapíthattuk: Jan Bart, a nagy kalóz, majd
az utódok. Flinch, Flecher és Duncan, igen okosan használták ki a sziget nyújtotta
lehetőségeket. A Halott Bástyája védte a bejárót, és ámbár a bástyából alig maradt valami,
ráadásul sűrű növényzet fogja körül, mégis itt, az egyik fán. helyeztük el 1-es számú
őrhelyünket. Ide, érthetően, a Bozót Fiai kerültek, Mapui és Taraha, akik nagyszerűen
kúsztak a liánok, gyökerek között. A 2-es számú őrhely a Tizenkét Cimbora Földnyelv
szikláira került. Innen ugyancsak pompás kilátás nyílt északnyugatnak és északnak,
közvetlenül a Teknősbékasziget felé. Az őrhelyen a kövér, de fürge Piccolo Piede és
Pedro látta el a szolgálatot. A többiek, mármint mi, a „fő-erő", ahogy magunkat neveztük,
leginkább a földalatti tanyán tartózkodott. Albarran kutyája jelentette az összeköttetést a
Halott Bástyájával. Különben a két őrhely, igen szerencsésen, érintkezhetett - jelzések
útján - egymással. A Bástyától és a Tizenkét Cimbora Földnyelv sziklájától az őrségek
látták egymást.
- A tervet, mármint a támadás tervét, az adott helyzetben dolgozzuk ki jelentette ki újból Daniló bácsi. - Úgy érzem, a leghelyesebb, ha a védelem és a támadás
hadműveleteit
Barrabella kapitány irányítja. Hiába, én csak tartalékos
voltam a
flottánál, immár negyven éve!...
A kis Barrabella meghatódva nézett Daniló bácsira.
- Köszönöm a bizalmát, kapitány. Igyekszem megszolgálni. De vajon
eljönnek-e majd a haramiák?

- A történtek után, hogy én itt vagyok, feltétlenül -bólintott parancsnokunk.
- Ebben biztos vagyok. Ön nem így cselekedne, Barrabella kapitány?
- De igen, Turkovich kapitány. Csak már jönnének! Bár már újból látnám a
fregattot! Az én művem, szinte gyermekem ... képzelheti mit érzek napról napra!
Elrabolták a fregattot! És mit gondolhat Santa-Clara! Pokoli helyzet! Pokoli!
Pierre Albarran, a derék francia, valósággal lázba jött,amikor meghallotta,
hogy minden valószínűség szerint a Nagy Honfitárs, Jan Bart, a kalóz és tengerész volt a
sziget alapítója!
- Beállók én is kutatónak, régésznek, bár etnográfus vagyok - jelentette ki.
- Lám - nevetett Horváth Feri -, minden relatív! Jan Bart ma hős! Talán száz
év múlva Silver is az lesz! Különben Barrabella kapitány azon búsul, hogy mit gondol
Santa-Clara. Mit mondjak én? Az én kapitányom, Jan Mietje és az én régi hajóm, a
„Jilland", ugyancsak várhat!
- Nem is szólva az amerikai filmgyárról, ahová nem akar megérkezni
Robert Louis Stevenson „Hispaniola" hajója! - mosolygott Daniié bácsi. - De elhiszi ön,
Barrabella kapitány, ha kievickélünk a csapdából, híresebb hajó lesz az „Óceán
királynője", mint ha nevet cserél és átalakul -filmhajóvá?
Barrabella, az újjászületett Barrabella, elnevette magát:
- Elhiszem. De csak akkor, ha kievickélünk! Mire Sottomarina megjegyezte:
- Corpo di bacco! Ma álmomban a tersattói Madonna megjelent. Benézett
ezen a nyíláson, és intett, hogy kövessem. Úgy mentem a vízen utána, akár a fiumei
riván legénykoromban! Márpedig ilyesmiről annak idején Suttora is azt mondta,
hogy: „csodában lesz részünk!" És mi egyéb csoda érhet minket, mint az, hogy
megjelenik váratlanul az „Orca", vagy más segitőhajó, esetleg Hunter és Silver
csoportja úgy összekap, hogy hírmondó se marad közöttük!?
- Igen ám, de velük van Parkin Christian és Santjago is. Mind a kettő jó bajtárs nyugtatta Sottomarina csapongó fantáziáját Daniló bácsi. - Mindenesetre észnél
legyünk, ha megjelennek!
És megjelentek.
Roatanra való visszatérésünk után négy nappal, amikor már annyira leszelídült
a ciklon, hogy csak leheletnyi szél mozgatta a pálmalombokat, s mi arra készültünk a
főhadiszálláson, hogy kutató munkára indulunk a Kalózkirály Jelzőtornyához, ahol előző
napon Zoller és Feri egy vasládát talált, és a vasládában teljesen elporlott iratokat, de egy
pénzeszacskót is, benne egy marék pénzt, közöttük hat-hét darab louisdort, XIII. Lajos
korából való aranypénzt, ami megint csak Sottomarinát izgatta fel a leginkább.
- A kehely. Lesz ott kehely is! - hangoztatta, s az ő biztatására határoztuk el az
ásatást a Kalózkirály Jelzőtornyánál.
Ide készültünk, amikor Pierre Albarran lekiáltott a föld alatti helyiségbe:
- Pedro közeledik, és hív minket! Jönnek!
Már az előre meghatározott terv szerint siettünk ki a napvilágra, ahol ott állt
Pedro, izgatottan, verejtéktől nedves arccal:
- Masa Piede üzeni, hajó jönni távolban, a Királynőhajó!
A lejáró mögött, közvetlenül az öreg pandanuszfa mögött dombocska volt. Erről a
dombról pompásan kiláttunk a tengerre, sőt a földnyelvre is.
A távolban, egyelőre még csak a gyakorlott szem számára, ott fehérlettek a fregatt
vitorlái!

Albarran látcsöve közelebb hozta a hajót, és akkor teljesen megbizonyosodtunk,
hogy nincs tévedés: az „Óceán királynője" közeledik.
Kézről kézre vándorolt a látcső.
Jönnek.
Kezdődik.
De mi kezdődik? Ez az, amit nem tudtunk biztosan, fiúk! Azaz hogy tudtuk:
méghozzá azt, hogy tennünk, cselekednünk kell, ahogy mondani szokták: megmenteni a
becsületet. Főleg - nem szégyenlem kimondani - megmenteni Daniló bácsi becsületét.
Parancsnokunk, ahogy levette szeméről a látcsövet, Albarranhoz fordult:
- Kedves fiatal barátom, úgy érzem, mégiscsak kötelességem önt ismételten
figyelmeztetni. Meggondolta, mit tesz, amikor embereivel mellénk áll?
Albarran, aki kipirult arccal, diákos izgalommal figyelte a gyenge szélben
közeledő hajót, rátette napégette kezét Daniló bácsi karjára:
- Kievickélünk a csapdából... signore capitano!
És az „Óceán királynője" közeledett. Már kivettük a fedélzetet, a felépítményeket,
a magas kormányállást s a még magasabb parancsnoki fedélzetet. Láthatóan a barrier
bejárója felé tartott.
- Úgy látom - szemlélte a hajót Albarran látcsövén Daniló bácsi -, úgy
látom, hogy a javítások megtörténtek. Nem merül annyira vízbe az orr, mint egyébként.
Helyettünk dolgoztak - vigyorgott Sottomarina. - Ez a bére az ő
kirándulásuknak.
- Várd meg a végét - sziszegte a fogai között Daniló bácsi, ami biztos jele volt
annak, hogy elfogta a nyugtalanság, és inkább - ökölre menne, csak legyünk túl
(bármilyen eredménnyel) az izgalmon.
De kifelé Daniló bácsi nyugodt volt, biztonságot adott, hetyke bátorságot
mindenkinek.
Ekkor tette fel Barrabella azt a kérdést, ami - mint majd látjátok - döntő lett a mi
nagy-nagy kalandunk számára:
- Mondja, signore Albarran, nincs önnek véletlenül rakétapisztolya és hozzávaló
egy-két töltet?
- Dehogyis nincsen - lepődött meg a francia. - De most nappal van!
Barrabella sejtelmesen mosolygott:
- Van egy gondolatom, egy egészen távoli lehetőségekkel sejtető tervem ...
Engedjék meg, hogy erről most hallgassak. És mit gondol, a rakéták működnek is?
- Ólomdobozokban vannak, tekintettel a nagy páratartalomra.
- Akkor működnek - jelentette ki a commendatore. - Most pedig úgy hiszem, a
legokosabb az lenne, ha néhányan megközelítenénk a Halott Bástyáját, hogy jobban
lássunk. Ha azonban Silverék partra szállnak, el kell itt rejtőznünk. Az őröket is
bevonjuk, hogy többen legyünk. Mapui és Taraha azonban, mint pompás bozótjárók,
kinn maradnak, és szemmel tartják a haramiákat. Ezt lesz szíves nekik megmondani.
Igy azután Barrabella kapitány kíséretében néhányan -Albarran, Zoller, Feri és én
- átküzdöttük magunkat a parti bozótnál, és eljutottunk a Halott Bástyájához.
Akkor már Piede is ott volt Pedroval együtt. A bástya maradék falrésze legalább
két méter vastag volt, igen kitűnő arra, hogy felmászva rá, széttekinthessünk.
Az „Óceán királynője" akkor ért a bejáró magasságába, és a bejárótól háromnégyszáz méterre - akárcsak akkor, amikor kihajóztak minket - szélbe állt, és kivetette a

mélytengeri horgonyt.
A kis Barrabella halkan motyogta:
- Si, si, úgy látszik, a lagunába nem mernek behajózni. Tehát a nyílt vízen
keresnek kikötőhelyet. ..
Most kitűnő szolgálatot tett Albarran látcsöve. A pompás 10x40-es Back-Kassel
oly közelre hozta a fedélzetet, akár ha ott tartózkodtunk volna. Ezúttal is megcsodáltuk
azt a biztonságot, amivel a haramiák a vitorlákkal és a kötélzettel bántak. A parancsnoki
felépítményen Silver állt, és onnan adta ki utasításait. Nem lehet letagadni: mint az óramű
működött minden. A fordító kötélzet átállítása, a keresztrudakon való manőver, a vitorlák
feltekerése egy régi hadihajó legénységének is becsületére vált volna..
Láttuk, jól kivettük Parkin Christiant, amint a kormányosok mellett állt, és
Santjagot, aki a vitorla legénység között dolgozott. A szivattyú forgattyújánál senki nem
tartózkodott. A hibát tehát kijavították. A kormánynál Hunter és Mikkelsen működött. A
haramia Hunter!
És felnevettünk, amikor észrevettük, pólyával a feje körül, Laguna Grandét.
- Hát ennek jól odasóztam! - röhögött Zoller.
Eltelt egy óra. Majd a kormányfedélzeten összegyűlt a hajó népsége. Akkor már
Christiant és Santjagot nem láttuk. Körbe ülték a kormányt. Silver és Laguna Grande
beszélt, olykor Hunter is közbeszólt. Egyre a sziget felé mutogattak, s valamin nagyon
vitatkoztak, de nagyon. Hunter pedig vakaródzott, mint azt a látcső fényesen megmutatta.
Újabb óra telt el.
Azt is láttuk, hogy Laguna Grande revolvereket oszt szét az emberek között.
Elsőnek Silver ugrott fel, és sietett a főfedélzetre, a mentőcsónakhoz.
- Úgy hiszem - jelentette ki Barrabella -, visszavonulunk. Megvárjuk még, hányan
szállnak a csónakba.
Rövidesen az is kiderült. Silver és Hunter, valamint George Bell, Robert Supply,
Philippson, Johanson, Cap-York és az egyik brazíliai mászott le a csónakba.
A csónak megindult a barrier-kapu felé.
Ekkor visszavonultunk. Mapui és Taraha, Albarran utasítására, megfigyelőként
működtek azzal a paranccsal, hogy egyikük időnként megjelenik a föld alatti tanyán, és
jelenti a történteket.
Daniló bácsi, akit bizony kimerített a fogság, a kikötés, valamint a csónakút, kellő
izgalommal várta társainkkal együtt érkezésünket.
De alig számoltunk be a látottakról, Rolf felfigyelt, és izgatottan szaladt a lejáró
létrájához. Az okos, pompás szimatú kutya megérezte, hogy odafönn Mapui közeledik.
Pillanatok múlva Mapui már ereszkedett is le a kötéllétrán.
A tahitibeli legény izgatottan, gyors beszéddel fordult tudós gazdájához. Majd
Albarran hozzánk fordult:
- Azt mondja Mapui, hogy a csónak kikötött, pontosan ott, ahol önöket tették
partra. Mind a hét ember kiszállt a csónakból, hosszabb ideig figyeltek az erőd felé.
Látszott, hogy meglepődve nézegették a partszegélyt, ahol semmi nyomot nem láttak.
Majd beszálltak a csónakba, és lassú evezéssel megindultak a laguna körüljárására.
Számíthatunk arra, hogy itt is elhaladnak. Tehát - vigyázzunk! Taraha a parton bozóttól
bozótig kíséri őket.
Ezzel Mapui fordult is, visszamászott a kötéllétrán és eltűnt.
- Most elválik, mennyire van rejtve ez a bejáró - nézett a nyílás felé Daniló bácsi.

- Mindenesetre készüljünk fel arra, hogy ide behatolnak. Hét fegyveressel nehéz lenne
megvívni!
Albarran bálnavadász-csónakját az előcsarnok mélyére vontattuk. Minden fényt
kioltottunk. Egy, már előre elhelyezett ciklontépte, lombja vesztett fát a bejáró elé
csúsztattunk. Kardokkal, kövekkel, az árva revolverrel és a madarászpuskával
felfegyverkezve vártuk az eseményeket. Egyhangúan zúgott a felcsapódó hullámok
danája a korallgyűrű páncélfalán.
Evezőcsapások és hangok hallatszottak!
Egyre közelebb, egyre közelebb.
Az előcsarnok kísérteties fénye megvilágította az arcokat. Sottomarina vaskos
nyakán az izmok, erek pattanásig feszültek. Sotto a tettek embere volt, utálta az ilyen
bizonytalankodó perceket. Ütni szeretett, de azonnal, akár száz emberrel is
megverekedni. Daniló bácsi csontos arca merő figyelem volt. Barrabella meglepő
nyugalommal simogatta hegyes szakállát. Zoller szája egyre mozgott, de hangtalanul ...
Nehéz percek voltak ezek, fiúk, nem tagadom.
Az evezőcsapások egészen közel értek. Majd megállt, megszűnt a lapátolás.
Megfeszülve előre hajoltunk. Szinte a lélegzetünket is visszatartottuk.
A hang. Silver hangja oly erős volt, hogy azt hittük: felfedezték a bejárót, holott
csak idebent visszhangzóit erősen.
- Boys - recsegte Silver -, bármi lesz, nyomukra kell jutni! Ebbe a repedésbe
bajosan bújtak el!
Revolver dörrent. Élesen, csattanva verték vissza a föld alatti rejtek falai a
robbanás zaját. Albarran magához húzta a kutyát: Rolf szőre felborzolódott, és a kutya
morogni kezdett. A golyó a közelünkben csapódott be, vagy legalábbis gellert kapva
vágódhatott át erre az oldalra, ahol ugrásra és támadásra készen lapultunk.
- Sziklahasadék - hallatszott Hunter beszéde. - Ilyen akadt már vagy tíz eddig.
Gyerünk tovább.
- Boys, húzzátok meg! - vezényelt Silver.
A csónak tovább ment. Végül elhalt az evezők zaja. Fellélegeztünk. Pedro
vigyorogva mutatta a barlang falán a golyó nyomát.
- Nem lett volna okosabb becsalogatni őket ide? - tette fel a kérdést Szevér,
amikor már suttogni mertünk.
A legtöbben ilyesfélére gondoltunk. Zoller, Piede, Sottomarina, Feri, én is,
bevallom.
- Nem - ingatta fejét Barrabella. - Az én taktikám az, hogy azt a látszatot
keltsük: elhagytuk a szigetet. Van egy tervem, amiben nagyon bízom ...
És a kisember ránk mosolygott:
- ... de csak akkor szólok, amikor már úgy érzem, kivihető !
Egyik óra a másik után múlt el. Végre felbukkant Taraha. Ö is a hágcsón
ereszkedett le, s ő is, mint előzőleg Mapui, izgatottan, gyorsan hadarva tette meg
jelentését.
Albarran nagy figyelemmel hallgatta. Annyit mondott a bennszülöttnek
mindössze:
- Tera ha.
Tedd meg! Tegyétek meg!
Erre Taraha felkapott egy csomó kötelet, és átvette Albarran revolverét. Majd ránk

nevetett, és felmászott a kötéllétrán.
Ekkor Albarran elmosolyodott.
- Rövidesen beállít ide Silver egyik embere - mondta.
Majd kővé váltunk. Ide? Silver egyik embere?!
- Igen, így lesz - mosolygott Albarran. - Ugyanis a csónak elment. De egy embert
itt hagytak. Nyilván azért, hogy megfigyelje a szigetet. A távozó csónak azt a látszatot
kelti, hogy mindenki eltávozott, és ha valahonnan figyelik, mármint mi, akkor nem
állapíthatunk meg mást, mint azt, hogy elmentek. De a bozót szélén otthagytak egy
embert, akinek nincsen más kötelessége, mint figyelni, hogy mi lehet velünk, azaz,
pardon, önökkel, kapitány uraim.
- És hol az az ember? - ugrott fel Sottomarina. - Corpo di bacco! Megkeresem!
- Mondom, rövidesen itt lesz - mosolygott újból a francia. - Mindenesetre
felmehetünk a napvilágra. Utána pedig, ha Silver embere megérkezik, majd újból a hajót
vesszük szemügyre.
Egyenként felmásztunk a kötéllétrán. Albarran a hóna alatt felhozta a kutyát is.
Pipára gyújtottunk, cigarettát sodortunk. Tűzött a nap, égetett. Az erdő felől
nehéz, fojtogató, párás levegő szállt a magaslatra. Odakünn a tenger kék volt, mint a
legcsodásabb balatoni ég nyár idején, alattunk, ahol elég keskeny volt a laguna, a sziget
és a korallfal közötti rész, sustorogva csapódtak szét a hullámok, és vágták fel a permetet.
Kígyózott a pipák füstje, amikor a közöttünk üldögélő szemfüles Rolf felkapta
okos fejét.
Fütty hangzott. A paradicsommadár elnyújtott füttyentése.
- Az én embereim. Meghallották a beszédünket, jeleznek, hogy jönnek.
Albarran kagylószerű tölcsért csinált két tenyeréből s fütyült. Ő is utánozta a
paradicsommadár mély, tulitulizó hangját. A válaszra újabb válasz jött, majd megnyílt
előttünk a bokrok erdeje, és látható lett Mapui, Taraha, és kettejük között az a bizonyos
ember Silver bandájából. Taraha a zsákmányolt revolvert tartotta kezében.
Megkötözve, vérző arccal, felrepedt szemöldökkel, felhasadt szájszéllel állt
előttünk a régi ismerős.
Mikkelsen, a grönlandi dán, Gabbia gyilkosa!
Lehajtott fejjel, komoran, vad és elkeseredett tekintettél nézett körül Mikkelsen,
aki nyílván nem hitte egy órával ezelőtt, hogy fogolyként áll azok előtt, akiket neki kellett
volna kilesnie.
A hosszú, lapátkezű, nagycsontú dán, a volt cetvadász, riadtan, vérző arcával
szörnyű látványt nyújtva állt meg Daniló bácsi és Barrabella előtt.
Zoller elragadtatva nézett a két tahitibeli bennszülöttre:
- Nagyszerű fickók! Hiába, vidám élet lehet azon a Tahitin !
Albarran már tolmácsolt is:
- Azt mondják az embereim, hogy sikerült észrevétlenül meglepniök ezt az
idegent. Rávetették magukat, egy kicsit ellenállt, de hát Mapuiék értik a dolgukat!
Daniló bácsi most angolul fordult Mikkelsenhez:
- Azért maradtál a szigeten, hogy kilessél minket? Mikkelsen hallgatott.
Konokul, elszántan nézett maga elé,mint annakidején Janmatje a hollandus.
- Azt akarod - szólt határozottan parancsnokunk -, hogy Sottomarina félre
vigyen, és ő hallgasson ki?
Mikkelsen ránézett Sottomarinára, méregette vaskos karjait, bikanyakát, vallanak

és mellének hatalmas izmait.
- Azért maradtam itt captain - nyögte végül.
- Meddig maradtál volna leshelyeden? - kérdezte tovább parancsnokunk.
Mikkelsen újból Sottomarinára nézett.
- Reggelig - felelte.
Daniló bácsi merően tekintett a grönlandira.
- Figyelmeztetlek, hogy veled szemben semmi emberségnek nincs helye.
Gyilkos vagy! Ezért törvényadta jogomnál fogva, mint parancsnokod, letartóztatlak.
Egyben kérdem: mi Silver és Laguna Grande felfogása
arról,
hogy hol
tartózkodhatunk? Felelj!
A durva arc a rászáradt vértől valóban szörnyű látványt nyújtott. És ez az arc
elmosolyodott. A gonosztevő cinikus lenézése áradt a hangjából.
- Silver nem értette, hogy honnan szerzett az első tiszt és a kormányos csónakot,
amivel átjöttek a Teknősbékára. De azt sem, értette, hogy hová tűnhettek innen? Szerinte
másik szigetre kerültek, bennszülöttek jóvoltából. De azt is mondta, hogy lehet: itt
rejtőztek el. Azért maradtam itt, hogy ezt kiderítsem.
- És ha felfedeztél volna minket? Milyen jelet kellene leadnod?
Mikkelsen megvonta a vállát. Ez a vállvonás
azt
jelentette: miért ne
mondanám meg? És megmondta:
- Alkonyatkor vagy éjjel, a lagunakijárónál tüzet kellene gyújtani.
A kis Barrabella felkiáltott:
- Nagyszerű! Ennél többre nincs is szükségünk. Tegyenek a fogoly szemére
kötést. És börtönbe vele!
A föld alatti rejtek egyik cellája lett Mikkelsen „szállása". Összekötözve, szemére
kendőt terítve, mint valami zsákot engedte le az aknán Sottomarina és a két polinéziai
legény. Gabbia gyilkosa tehát foglyunk volt. Ezt jó előjelnek vettük. Már csak azért is,
mert Barrabella Daniló bácsival és Albarannal haditanácsot tartott, és láttuk a „fejesek"
arcán, hogy amit döntöttek, azt jónak találják. Ugyanakkor az őrségek újból elfoglalták a
helyüket, és mi, többen, Ferivel, Szevérrel, a Halott Bástyájától figyeltük a fregattot és a
fedélzeten folyó életet. Nagyon óvatosan kellett mozognunk, mert a hajóról állandóan
látcsöveztek. Hol Silver, hol Laguna Grande vagy Hunter. Nyilván azt lesték, nem
mozog-e Mikkelsen, vagy ad rendkívüli jelzést. Meg hát nyilván azért is, hogy hátha
észrevesznek közülünk valakit.
De mindenesetre érdekes volt figyelni a hajót, a mi hajónkat, mint valami idegen,
tőlünk távol álló valamit!
Parkin Christiant és Santjagot többé nem láttuk.
- Úgy hiszem - elmélkedett többször Sottomarina -, a legokosabb az lenne, ha
megrohannánk a hajót. Gondolom, éjszaka a legalkalmasabb, mert a Holdból alig látszik
valami, és az ilyen rajtaütések mindig hasznosak.
Nem tagadom: mindannyiunkban ez élt. A rajtaütés vágya.
Éreztük is, hogy nincsen más megoldás.
De Barrabella, a valamikori tengeralattjáró parancsnok és a hadiiskola tanára, nem
az egyszerű rajtaütést alkalmazta, hanem annak rafináltabb formáját. No, mindjárt
megtudjátok, miként.
A trópusokon az este egyforma hirtelenséggel áll be, akár Afrikában, akár a
Csendes-óceánon. A fregatt lassan mint szürke folt látszott, majd végül fekete tömeg a

tenger feketeségében.
Szinte egyik percről a másikra kezdtek világolni az ég csillagai. Uj ismerőseink, a
Dél Keresztje, a Hajó, a Tengerész, a Kormány ... az óceán vándorainak lámpásai...
Az apró Nimba álmosan pislogott Zoller vállán. Teljes létszámban a
főhadiszálláson tanyáztunk. Barrabella halkan beszélt, hogy Mikkelsen ne hallja meg a
rajtaütés tervét. Azóta is úgy emlékszem a commendatore stratégiájára, mint a mi „trójai
tervünkre".
- Kérem, kapitány, tájékoztassa társainkat tervéről és stratégiánkról nézett Barrabellára Daniló bácsi. - Utána indulhatunk.
Barrabella beszélni kezdett, ismétlem, fojtottan, halkan:
- Tervünk alapja: váratlan rajtaütés . . .
Mindenki felsóhajtott. Sottomarina megelégedetten nyögte:
- Corpo ...
- ... rajtaütés, de úgy, hogy a legkisebb ellenállásba ütközzünk! - folytatta a nagy
hajóépítő. - Si, si, így van: a legkisebb ellenállást! De hogyan érjük ezt el? Úgy
gondolom, a következőképpen: ha sikerül a csirkefogókat kicsalogatni a hajóról. Mert ha
sikerül, és én úgy érzem, sikerül, akkor - figyelemmel eléggé gyatra fegyvereinkre - a
hajót -elfoglalhatjuk!
A commendatore itt kis szünetet tartott. Lehajtotta fejét, majd szégyenkezve
megszólalt:
- Nagyon bánt Turkovich kapitánnyal együtt, hogy az „Óceán királynője"
az én közömbösségem és Turkovich kapitány teljes jóhiszeműsége miatt - kalózok
kezében van!
Itt a kis ember elmosolyodott:
- Bár ez méltó a sziget múltjához, de nem méltó hozzánk. Bevallom, az elmúlt
időben inkább tudóskodtam, de nem úgy, mint signore Albarran. Könyvkukac lettem.
Nem méltó egy haditengerészhez az olasz flottából, abból a flottából, amelyiknek még
nem Mussolini parancsolt! ... De
hát, hogyan is mondják nálunk az Adrián? Aki
belekapaszkodik
a vitorlákba,
azzal baj nem történhet! Hát
mi most
belekapaszkodunk! Figyeljetek... elmondom azt a tervet, amit Turkovich kapitány
és Albarran barátunk helybenhagyott... szeretném,
ha ti is elmondanátok a
véleményeteket. . .
. . . Sötét volt már, amikor Mapui, Taraha, Pedro és Zoller elindult, hogy
megközelítsék a Halott Bástyáját.
- Hát én csak nem mászom ki az erdei barangolásból -dünnyögte Zoller, amikor
vállára tette madarát, és elindult arra az útra, amiről (emlékszel-e még, régi-régi
társam?) a világ minden kincséért se mondott volna le.
Ugyanakkor mi, kivétel nélkül mindannyian, a föld alatti rejtek mélyén
beszálltunk a cetvadászcsónakba. Ezúttal a motor némaságra volt ítélve, evezőkkel
segítettük előre a nehéz járművet. Mikkelsent a rejteken hagytuk, nem fájt érte a szívünk,
ha akár ott pusztul is.
A Dél Keresztje élesen, vibráló csillogással világított a nyugati égbolton.
A tenger felől meleg pára szállt a levegőben, amikor kikanyarodtunk a rejtek
nyílásán.
A kormánynál Daniló bácsi ült, négyen szótlanul eveztünk. A laguna, mint valami
igen-igen valószínűtlen, esőtől aszfaltozott út, mély feketén csillogott előttünk.

Valójában nem történt más, mint hogy egy kis csoport elszánt ember támadásra
indult, hogy visszafoglalja azt, amit elvettek tőle. Hozzá még egy kicsit trójai módon,
amit nem kell nektek külön magyarázni, ha nem csalódom. A trójai mód a fondorlat
módja, és Barrabellánk erre építette az egész kalandot.
- Csöndesen - intett Daniló bácsi. - A legnagyobb csöndben.
Jóllehet bőgve verte a tenger körös-körül a barriert, a korallriffet, ráadásul a hajó
is jó messze imbolygott tőlünk, azért valahogy mégiscsak így volt ésszerű: csöndben
haladni a kijáró felé.
A négy pár evező csendesen, nyugodtan csapódott a vízbe, amikor a föld alatti
rejtek nyílásától elindulva azon voltunk, hogy nagyjából társainkkal egy időben
érkezzünk a sziget szabadtengeri kijárójához. Úgy beszéltük meg, hogy akkor gyújtja
meg Zoller a rőzsét, amikor mi a földnyelvecske közelébe érkezünk. Ez a földnyelvecske
közvetlenül a Halott Bástyája alatt található, igen meredek az oldala, és növénnyel sűrűn
benőtt, úgyhogy nem könnyű a megközelítése, de arra kiválóan alkalmas, hogy onnan
Zoller és három társa elérje a csónakot.
Amikor a sziget legkülső, északnyugati részéhez érkeztünk, Daniló bácsi halkan
füttyentett. Az evezők a levegőben maradtak. A csónak lassan, zajtalanul úszott tovább.
Apály volt, s így Zollerék elég jó helyet találhattak a földnyelven a tűzrakásra. A jelzett
irányba figyeltünk, de olyan sötétség terült a sziget délnyugati oldalára, hogy a sziget
meredek sötét falát is csak sejtettük, de nem láttuk. Százötven-kétszáz méterre tőlünk
foszforeszkálva csillogtak a megtörő és széthulló hullámok. De azon túl megint csak
sötétség volt. Pedig ott emelkedett és süllyedt az óceán, és rajta a fregatt, a mélytengeri
horgonyon álló „Óceán királynője".
Daniló bácsi most kettőt füttyentett. Erre Piedével, Sottomarinával, Horváth
Ferivel újból megmerítettük az evezőket.
Egyre erősebben húzta a víz az evezőket, egyre keményebben kellett
parancsnokunknak a kormányt tartania. A barrier nyílásánál voltunk, itt áramlott be a
tenger a lagunába.
- Hé!
Zoller hangja volt. Alig néhány méterre tőlünk állhatott.
Igen, itt emelkedett ki a földnyelvecske az apály idejére. A csónak feneket súrolt,
egy árnyékot, majd még egyet láttunk, vagy inkább éreztünk a földnyelv szélén.
- Gyújthatom? - kérdezte Zoller.
- Várj, előbb hátramegyünk, nehogy látcsővel észrevegyenek - mondta Daniló
bácsi. - Számolj tízet, akkor gyújtsd! Ha elégett a tűz, gyertek be a csónakba. Lehet,
hogy azonnal jönnek.
- Parancsára.. . Fellobbant a tűz.
Mellette csak egy árnyék mozgott, a tervek szerint, mintha Mikkelsen volna.
- Hej, de örül Silver, hogy megvagyunk! - dörzsöltük a kezünket.
- És hogy dicsérik Mikkelsent - dünnyögte Guzsik apó.
- Külön rumadagot is kap - kuncogott Sottomarina.
- Csönd!
Ez a parancsnok hangja volt. Most Barrabella szólalt meg:
- Ereszthetem?
- Még ne. Úgy gondolom, nem áll a csónak kellő takarásban ... Fiúk, még
néhány csapást!

Az evezők megmozdultak, merültek, csobbantak. A takaráshoz értünk, ami nem
volt más, mint a szögletcsücsöknél összetömörült, még a ciklontól kifordított pálmafa.
Az érdes levelek az arcunkat súrolták.
- Most!
Látszott, hogy Barrabella jobb karja felemelkedik. Durranás támadt. Sistergés.
Az égre néztünk.
Újabb robbanás, és száz és száz zöld csillag vágódott szerte, majd hullt lefelé!
Jelzőrakéta robbant a sziget déli része felett, amerre a commendatore kilőtte a
töltetet.
- Most azután törhetik a fejüket Silverék, mi is történt - állapította meg Daniló
bácsi.
De bevallom, mi is törhettük. Tervünk erre a rakétára épült. Vagyis inkább
Barrabella terve. Az okoskodás alapjában véve igen egyszerű volt: ha Silverék meglátják
azt a tüzet, amit nyilván lestek, és ami a megbeszélés szerint azt jelentette, hogy
Mikkelsen megtalált minket vagy legalábbis a nyomunkat, akkor annak bizonyára
megörültek. De ez az öröm még nem jelentette azt, hogy Silver egész létszámával kijön a
szigetre. Valószínűbb, hogy megvárják a reggelt, és akkor néhányan terepszemlét
tartanak. Ha azonban röviddel a rőzsetűz után felrohan az égre egy jelzőrakéta, amivel
Mikkelsen nem rendelkezik, akkor ebből nagy meglepetés származik a hajón. A
jelzőrakéta csak tőlünk származhat, vagyunk, létezünk, veszélyt jelenthetünk, kell tehát,
hogy megsemmisítsenek minket. Igen ám, de ezt a megsemmisítést nem várjuk ki,
hanem, ha Barrabella hazárdjátéka be válik, akkor mi is cselekedni fogunk.
Ez volt a tervünk, a következtetésünk.
A rőzsetűz elalvása után Zoller, Mapui, Taraha és Pedro bemászott a csónakba.
Várakoztunk.
Egyre nagyobb, egyre fokozódó izgalommal.
Semmiféle mozgást, fényt, hangot nem észleltünk a hajó felől.
Erre számítottunk is. És ez volt éppen a kedvünkre való. Silver tehát óvatos,
megvárja a világosodást.
- Előre - adta ki a parancsot Daniló bácsi. Most már mind a nyolc evezős a
helyén volt". Közeledett az óceániai hajnal, és vele a dagály. Az utóbbit ugyancsak
beszámítottuk a tervünkbe.
- Előre! - ismételte Daniló bácsi. - A barriernél vigyázni!
Valójában csüggesztő volt a gondolat, hogy a csónak pompás motorral
rendelkezik, de nem használhatjuk. A motor erős dübörgése valószínűleg eljutna a hajóig,
így nekifeküdtünk az evezőknek, hogy a nehéz, emberrel bőven megrakott csónakot
kivigyük a nyílt vízre. Az volt a számítás, hogy az eléggé csendes, lomha, lapos
hullámoktól mozgó tengeren eltávolodunk a barrier bejárójától, majd igyekszünk annyira
a korallgyűrű alá jutni, hogy a hajóról ne lássanak meg minket.
Igen, barátaim, tudom: sejtitek már a tervet - valóban így van, Barrabella
számítása az, hogy kicsalogatni Silveréket a hajóról, és ezzel elérni, hogy mi szállhassuk
meg a hajót!
A tét nagy volt, és bizonytalan annyiból, mi történik, ha Silverék mégse „ugranak
be", mint kiterveztük?
A várat elhagytuk, és ha nem juthatunk oda vissza?
Ha Silverék észreveszik a csapdát?

Ezekre gondoltunk, amikor nehéz, izzasztó, kimerítő evezés árán sikerült kihozni
a csónakot a nyílt tengerre.
- Fényeket látok! - mondta halkan Albarran. - A hajó irányában!
A fények imbolyogtak, feljebb, lejjebb kerültek.
- Csónak indul a hajótól - jelentette ki Horváth Feri.
- Én is úgy hiszem - dörmögte Daniló bácsi. - Most aztán figyelem, emberek!
A hullámok emelkedtek, a part felől erős zúgás hallatszott. Megindult a dagály.
Ha valóban csónak jön a szigetre, akkor a sors igen kegyes hozzánk. Akciónknál igen
fontos, hogy Silverék csónakja a szigetről ne tudjon könnyen kijutni a tengerre. Márpedig
dagály idején, a lagunába áramló víznél bejutni könnyű a korallgyűrű nyílásán, kijutni
annál nehezebb!
- Vigyázz!
- Csönd!
- Délnyugatról hangok! Valóban hangok hallatszottak. És evezőcsapások!
Silverék!
A sötétben is kivettük, hogy tőlünk száz-százötven méterre hosszú árnyék halad.
A fregatt csónakja, a kutter.
Barrabella valósággal letépte Albarran nyakáról a látcsövet.
Ugyanakkor mi, alig merített evezőkkel, a hullámok takarását jól kihasználva, úgy
manővereztünk, hogy a lehető legjobban legyünk a kutterről elfedve.
A kutter egyenletesen haladt a sziget bejárója felé.
Megelégedett sóhaj szállt fel Barrabellából, amikor suttogva megszólalt:
- Turkovich kapitány, a kutter tömve van! - Úgy érzem, itt az ideje, hogy
visszatérjünk hajónkra! És engedje meg, signore Albarran, hogy megöleljem önt!...
A commendatore hangja elcsuklott, nyilván könnyezett. Albarran kuncogott:
- Vigyázzon, signore capitano, nehogy a kutyámat ölelje meg!
Mert sejthetitek, Rolf velünk volt. Komolyan, nyugodtan viselkedett, mint az egy
tudós kutyájához illik. De a kicsi Nimba se maradt a főhadiszálláson, Zoller magával
hozta, és átadta Pedronak őrizetre.
Halkan, de erélyesen csengett Daniló bácsi szava:
- Irány a hajó! Felkészülni!
Mindent pontosan kidolgoztunk, lépték szerint. Most majd elválik, mint sikerül a
megrohanás. Ha a kutter tömve volt, akkor a hajón három-négy embernél több nem
maradhatott. Erre alapoztuk a támadást. Főleg a rossz látási viszonyokra, és arra, hogy
Zoller egészen jól tudja utánozni Silver beszédét. Ha a hajóról észre is veszik a csónakot,
az mindjárt nem lehet gyanús. Különösen, ha „Silver" szól a csónakból.
A hajó ott volt már előttünk!
Lomhán, recsegő árbocokkal dülöngélt a mélytengeri horgonyon az „Óceán
királynője". A dagály egyre erősödő áramlása veszettül rángatta a kötelet.
Mint a bolygó hollandi szellemhajója, úgy tűnt elénk a fregatt. Szürkén,
elmosódottan, inkább kontúrjaiban, mint valóságos formájában. De hát minden porcikáját
ismertük, így nem okozott különösebb gondot, hogy a hajó melyik részére álljunk majd.
Pontosan tudtuk, hogy ilyen látási viszonyok között a legmegfelelőbb oldal a steuerbord,
ott a legteljesebb sötétségben lehetünk. Nem kétséges, hogy a kutter a backbordról indult
el, de hát nem akartuk, hogy idő előtt felfedezzenek bennünket. Nekünk minél több időre
lesz majd szükségünk, hogy a hajót felszerelhessük, tehát semmi feltűnő zaj, semmi

riasztó fényjel! . ..
Mapui, Taraha és Pedro a csónak orrában gubbasztott már, ugrásra készen. Sötét
testük kiválóan alkalmas arra, hogy elsőnek másszanak a fedélzetre. Őket követi Zoller és
Piede, Feri és Szevér, mint a legfürgébbek ...
- Ahoj, csónak! - hallatszott a hajó felől. Daniló bácsi megbökte Zoliért. Felelj!
- Ahoj - hallatszott szerfelett bátortalanul -, ahoj!
A lélegzetünk is elállt. Ez volna Silver hangja?! De nem történt baj, Zoller
megemberelte magát. Bátran csengett elváltoztatott hangja, a Silveré:
- Ahoj, dobd le a kötelet, boy, steuerbordon, léket kaptunk!
Amilyen gyorsan csak tudtuk, meghúztuk az evezőket. Az angyalát! Nem volt
veszíteni való idő.
Már a hosszú, ég felé meredő, gyönyörű orrsudár alatt voltunk.
Néhány pillanattal később a hajó oldalánál, recsegve súrolta a nehéz csónak a
fregatt vízvonal-palánkját. Hát ez így éppen nem volt szabályos odaállás, sőt, de idő nem
jutott a tétovázásra.
Felülről Laguna Grandét hallottuk:
- Mi van veletek, John, mi történt?!
Csodálatos nyugalommal kiáltotta Zoller, Silver gúnyos hanghordozásával:
- Léket kapott a hordó, boys, ide a kötelet!
- Madre de Diós - dühöngött odafenn Laguna Grande -, túloldalt ott a hágcsó!
- Fogd be szád! - harsogta Silver-Zoller. Kötélcsomó hullt a csónakba.
Már virradt. Felettünk a főárboc keresztrúdjai látszottak, sőt a kihajoló Laguna
Grandét és mellette még egy alakot is kivettünk. Idelenn, szerencsére, a fregatt árnyékoló
testének jóvoltából - sötét volt.
- Hó!
Ezt Albarran mondta Mapuinak és Tarahának. Indulj!
A két bennszülött, szájában kés, megindult felfelé. Mögöttük, szó szerint a
nyomukban Pedro. Majd gyorsan Zoller és Piede, Feri, Szevér ...
Felülről artikulálatlan hangok, kiáltások hallatszottak.
Albarrannal a csónakot tartottuk, fogtuk a kötelet, és vártuk felülről a parancs
végrehajtását.
Ekkor már egészen jól láttuk egymást, Barrabellát, Sottomarinát, Guzsik apót,
Daniló bácsit, Albarrant, no meg Rolfot a derék kutyát, és ezúttal Albarran vállán Nimbát !
- Corpo di bacco - nyögte az öreg Sotto -, nem bírom tovább! Felmegyek!
Pedig nem telt el több három-négy percnél, és máris repült le a kötéllétra.
Feri hangja ünnepélyesen csengett fentről:
- Parancs végrehajtva! További utasítást kérünk! Barátaim, újból a fedélzeten
álltunk!
Laguna Grande a főárbocnál kuporgott, összehullva.
- Megint odasóztam neki - mutatott a haramiára Zoller. - Én vagyok a rossz
szelleme!
A lomha, lassú Johanson és az egyik brazíliai matróz állt Laguna Grande mellett
feltartott kezekkel.
Amilyen gyorsan száll le az este, olyan gyorsan jön Óceániában a hajnal is.
Szerencsére a szokott hajnali pára is megjött, és mint a köd, úgy terült a tengerre,

a szigetre. Ahogy mi nem láttuk a szigetet, úgy nem láthatták a szigetről a hajót.
- Christian? Santjago? - nézett körül Daniló bácsi.
- Jah, captain, jah, itt vagyunk! - hallatszott a vízi vigéc vidám kiáltása, akit Santjagoval együtt - a fokszli alatti kazamatából szabadított ki éppen Szevér.
- Jah! Már azt hittem, fellógatnak az árbocfára!
Sok idő nem jutott még a kézfogásra sem. Daniló bácsi és Barrabella rohant a
tatfedélzetre, Zoller a kormányálláshoz, mi többiek - kivétel nélkül mind - neki az
árbocoknak, fel a létrákon, a csarnokokon, a rudakra vitorlát bontani!
Sottomarina és Christian maradt a fedélzeten, meg Albarran, aki az életben ilyen
hajót nem látott még. legfeljebb Dóré rajzain vagy a múzeumokban. Sottomarina egy
vaskos kötélvéggel kergette fel az előárbocra Johansont, a brazíliait és a feltápászkodó
Laguna Grandét.
- Corpo di bacco, felfelé ti csatornatöltelékek, különben megmar ez a macska!
De arra is jutott ideje az óriásnak, hogy a vízi vigéccel és a tudóssal felhúzzák a
mélytengeri horgonyt. Guzsik apó a konyhán nézett körül, és felháborodva kiáltotta:
- Mindent felzabáltak! Mindent!
Kibomlottak a keresztvitorlák, nagy csattanással letekeredtek a keresztrudak.
- Ha most a szigetről ezt meglátják, elképedve bámulhatnak! - nevetett át a
szomszédom, Piede.
Szerencsére még nem láthattak semmit, a párázat - amit valójában a néhány nap
előtti ciklonnak köszönhettünk - még ráborult a tengerre, de főleg a szigetekre.
Az előárbocnál Sottomarina állt, felfelé nézett. Laguna Grande, Johanson és a
braziliano feszítette ki a vitorlákat. Gyorsan dolgoztak, gyorsabban, mint mi, ami igaz, az
igaz. „Jó fiúk" akartak lenni a gazemberek.
- Lefelé, corpo dí bacco! - ordított rájuk Sotto. - Az orrvitorlákhoz ! Brígantinos!
A főárbocon velünk volt Mapui és Taraha, Pedro, Santjago, Szevér és Feri is.
A tatárboc alulról is kezelhető vitorláit Daniló bácsi és Barrabella bontogatta.
Most az volt a cél, hogy minél előbb eljussunk innen, lehetőleg olyan szigetre,
ahonnan leadhatjuk a vészhirt a világnak.
Albarran szerint a legközelebbi lakott sziget, ahol rádióállomás is található - Hao,
csekély ötszáz kilométerre van! Ide készültünk eljutni, hogy segítséget szerezzünk és
meghirdethessük: lelepleződtek a Vig Rogerek és velük együtt a „Vulcania" merénylői.
De tudjátok, mint van az, amikor az ember siet, kapkod, hirtelenkedik. A nagy
izgalomban, arra való koncentrálásban, hogy visszaszerezzük a hajót (amit ugyan
kijavítva, de szörnyű mocsokban találtunk), majd a vitorlák szerelése és az elszabadulás
láza egyet felejtetett mindannyiunkkal, pontosan azt, ami a hajósember számára
legfontosabb: - a szelet. A lehető legteljesebb szélcsönd volt, barátaim, az a bizonyos
„flaute", amilyenben már ti is „kepesztettetek" sportvitorlásaitokkal. A vitorlák csak a
hajó imbolygására mozdultak, de a legcsekélyebb fuvallat sem mozdította meg
ponyváinkat!
Pedig a szél döntő volt a számunkra! Döntő, mert innen tovább kellett jutni, ha
törik, ha szakad. Laguna Grandénak és társainak még volt annyi ideje, hogy fegyvereiket
a tengerbe dobják, és így most sem volt több fegyverünk, mint Albarran revolvere, a
madarászpuska és a Mikkelsentől elvett, tíztöltényes, de teljesen más kaliberű revolver!
Ugyanakkor, mint azt megállapítottuk, Silverék minden lőszert és fegyvert magukkal
vittek! Tehát a harc igen előnytelen küzdelmet jelentett volna. Ezért is kellett azon

lennünk, hogy tovább jussunk.
De hát nemhiába velünk volt a kitűnő Albarran, ő csapott elsőnek a homlokára:
- Itt a motoros! Valamit az is segíthet! Tíz lóerő és egy kis hátszél áramlat, jól
eltávolodhatunk a szigettől. És a szélnek is meg kell jönnie. A hajnali szélnek.
Igy történt azután, hogy amikor Sottomarina jelentette, hogy a hajó útra készen
áll, Mapui lemászott a motorosba, és előrejött vontatónak.
Ekkor már nem törődtünk a motor zúgásával sem, bízva a dagály brandungjainak
veszett zajában... de különben is teljes világosság volt már, és - a köd lassan-lassan
felszállt!
Az „Óceán királynője" megindult északnyugat-északnak, bizony eléggé silány
logg-teljesítménnyel.
- Igy fogok majd vánszorogni, ha megérem a kilencven évet! - riadozott
Sottomarina. - Csak azt tudnám, mi lesz a kinccsel? Még megtalálják ezek a zsiványok!
Tudjátok, mi azt vitorlásversenyben elöl járni, mindenkit megelőzni, és egyszer
csak leáll a szél! És hátulról lassan felfejlődnek a lemaradtak. Ez az a bizonyos kínos
helyzet, amikor a kormányostól a legénységig mindenki ,,.pipa" lesz, és még az is
káromkodni kezd, aki pedig jól tudja, ezzel ugyan nem lehet tovább jutni. De mennyivel
izgalmasabb, nyugtalanítóbb a helyzet, amikor a széltől nem az első díj, egy plakett és
egy bronzszobrocska sorsa függ, hanem - az életünk!
Mert az életünk függött a széltől, barátaim!
És ez a szél, a csendes-óceáni hajnalok passzáttól küldött „parti szele" nem akart
megjönni.
A motoros pöfögött, nyöszörgőit, nagy igyekezettel rángatta előre a nehéz hajót.
Mapui időnként felénk nézett, ragyogó fogsora, fekete képe tele volt biztatással.
Öröm volt újból a hajón lenni, egy pillanatra bekukkantani a feldúlt kabinba,
viszontlátni egy-két épségben maradt holminkat, odaállni a kormány mellé, és végignézni
a fedélzeten.
És elnézni a szigetre, Roatanra, ami annyi gondot hozott a nyakunkra, de megtaláltuk!
Mindez nagyon jó volt.
De annál komiszabb volt az a pillanat, amikor felcsattant Feri hangja:
- Csónak a kijáróban!
A látcső pontosan elénk hozta a haramiákat, a handabandázó és egyre felénk
tekingető, felénk mutogató Silvert, a teljes erővel evező, nekifeszülő brigantikat, a kutter
orrában kuporgó Huntert, aki két revolvert is tartott a kezében!
Ők is az életükért küzdöttek, nem kétséges. Számukra az volt a fontos, hogy újból
elfoglalják a hajót, megöljenek minket, és azt a látszatot keltsék, hogy a ciklon
elpusztította a fregattot. Más tervük nem is lehetett. Mert különben a kutterrel ennyi
ember, romlandó élelmiszerekkel bajosan jutott volna el lakott területre. Navigációs
műszerek nélkül.
- Nincs közöttük a mi foglyunk - állapította meg örömmel Albarran, aki nemcsak
azért nyugtalankodott, hogy felfedezik a rejteket és kiszabadítják Mikkelsent, hanem
azért is, mert több hónapos gyűjtése és teljes felszerelése ottmaradt a „főhadiszálláson !
A lagunába beömlő dagály valóban hasznos munkát végzett. Kétszer-háromszor
vetette vissza a kuttert. De végül is kijutottak a szabad vízre!
Ekkor már lehettünk jó három kilométerre a szigettől, Roatan lombkoronái

haragos sötéten váltak ki az egyre kékebben ragyogó tengeri távlatból.
De a szél nem akart megjönni!
Csődöt mondott hát az elmélet, a passzát hajnali szele.
- Tekintetbe véve a mi haladásunkat, valamint a csónak evezőseinek iramát, ha
továbbra is így sikerül csak előrejutni, egy órán belül utolérnek - jelentette ki a
számitások nagy mestere, Daniló bácsi.
Volt egy teljes lőszerkészletünk, egy tíztöltetű revolverünk és egy
madarászpuskánk, ami valójában semmit sem ért!
Nyugtalanul figyeltük a keleti égboltot, s arra az Óceán lomha hullámait, hogy
mikor tűnik fel a szél jele: fodrozás az égen és fodrozás a vízen.
- Ezt a három embert a kettes kazamatába - mutatott parancsnokunk Laguna
Grandéra és két társára. - Megkötözni őket!
Mert Grande is, Johanson is, de a füstösképű városvégi haramia, a braziliano is,
vigyorogva nézte tehetetlenségünket és a kutter felbukkanását.
Pedro, Piede, Sottomarina vezette le a fedélzetről Silver cinkosait.
Ugyanakkor mintha csökkent volna a sebességünk is.
Albarran egész idő alatt a hajó orrában, a karcsú disz felett, az orrsudár tövében
állt. Ö szólt hátra Szevérnek, és így került a hír a parancsnoki fedélzetre, a
kormányállásra:
- A motor bedöglött! A gyújtással van baj.
Hát bizony ennél szörnyűbb hírt bajosan közölhetett volna Albarran.
És a hajó lassan megállt!
Szél még mindig semmi, sőt mintha az áramlat, az itt már megmutatkozó passzát
sodrása egyre hátrább vitt volna minket!
Ugyanakkor láttuk, hogy a kutterben az evezést abbahagyták az emberek. Cselt,
csapdát sejtettek? Nyilván.
- A segélyt kérő zászlót kérem felhúzni! - pattogott Daniló bácsi. - Azonnal!
Piede rohant a code-zászlókért, amit a navigációs szobában őriztünk. Szerencsére
ezekhez nem nyúltak a bitangok.
Néhány perc múlva felröppent a főárboc legmagasabb részére a code-zászlók „V"
betűje, a fehér alapon piros keresztcsíkos zászló: azonnali segélyt kérek!
Nem tudom letagadni, akkor, abban a helyzetben, a Veszélyes Övezet legnagyobb
elhagyatottságában, üldözöttként - furcsán hatott a „Code V" felhúzása! Akkor, amikor
szellő se mozdította a zászlót, és se a közelben, se a távolban nem volt segélyhajó.
Pedig Daniló bácsi tudta, mit cselekszik.
Barrabella is tudta.
Daniló bácsi mellett Pedro állt, a „sasszem". És Pedro észrevett valamit.
Ugyanakkor Barrabella elővette Albarran rakétapisztolyát. Három töltet volt még,
három hosszú, csőszerű lövedék.
Az egyiket fellőtte - északkeletnek. Piros rakétacsillagok hulltak szerte, egy időre
megálltak, majd méltóságteljes lassúsággal hullani kezdtek. Legalább kétszáz, sőt inkább
háromszáz méter magasságot érhetett el a röppentyű. Különben - tudnotok kell - a piros
jelzőrakéta nappal is jól látható.
Albarran izgatottan szaladt végig a fedélzeten, és rohant fel hozzánk a
kormányfedélzetre, majd tovább a parancsnokira.
- Mapui azt mondja, nem tudja kijavítani a hibát! - jelentette a francia. - Mit

tegyünk?
A csónak újból közeledett, jól kivettük már az alakokat is. Hátul Silvert, elöl
Huntert, a szélső evezőpadnál Cap-York és George Bell figuráját.
- Úgy hiszem, a legokosabb, ha most már védelemre rendezkedünk be - kiáltotta
le Daniló bácsi. - Szél nincsen, a motor nem működik. Vigyázzunk, mert a banditák
rövidesen lőnek! Lehetőleg mindenki takarásba álljon. A mellvédek vastagok. Kérem
Barrabella kapitányt, lője fel a következő rakétát!
Még mindig nem értettük, mit akarnak a parancsnoki fedélzeten a rakétákkal,
Ekkor Zoller felkiáltott:
- Füst északkeletnek!
A rakéta röppentyűje szétvágódott a magasban.
Ugyanakkor sortűz dübörgött végig a vízen!
Silverék lőttek, pisztollyal, kézipuskával, amit ugyancsak gondosan rejtegettek
valahol a motyók között, vagy a fregatt számtalan rejtekében, ahol még a commendatore
sem tudott eligazodni.
- A mellvédek mögé! - kiáltotta Daniló bácsi. - És mi is lőjünk!
Aíbarran, Szevér és Feri, akik a fegyvereket kezelték, a mellvéd mögül egyszerre
lőttek. Mégpedig úgy, ahogy parancsnokunk elrendelte: nem emberre, de az egyre
közelebb érő kutter vízvonalrészére.
A csata tehát megkezdődött. De ugyanekkor láttuk és egyre nagyobb lelkesedéssel
láttuk, hogy a füst növekszik, sőt -felénk tart!
- Barrabella kapitány, kérem a következő röppentyűt! -rendelkezett Daniló bácsi,
de most már ő is a kormányfedélzet építménye mellett állva, és csak időnként, nagy
óvatosan tekintve ki a szívósan közeledő csónak felé.
Igy rendelkezhetett Nelson Abukirnál, Tegetthoff. Lissánál, Nahimov Keresnél.
Nyugodtan, magabiztosan, fölényesen.
Akkor már ott tömörült mindenki a kormányfedélzetnél, még Mapui is, akit
Albarran felrendelt a csónakból.
Felszáguldott a harmadik röppentyű is, fütyülve, sisteregve, robbanva.
Ujabb sortűz, újabb válasz.
Az állott, meleg, fülledt levegőben a hullámok felett imbolygott a lőporfüst.
Kopogtak a golyók a fregatt oldalán.
- Nézze, kapitány úr, nézze - ragadta meg Daniló bácsi karját Feri -, nézzétek!
Északkeletnek, ahonnan a füst közeledett, sőt amerre mindinkább kivettük a
magas árbocot, az alacsony felépítményt, tehát egy hadiegység körvonalait, egyik rakéta
a másik után kúszott fel az égre és hullott szét!
- Lőni, lőni, hogy ne tudjanak a csirkefogók a közelünkbe érni! - kiabálta
most Barrabella. - A hajó, hadihajó, romboló! Most már azt hiszem, idejében ideér!
Ha láttátok volna Silveréket! Most is nevethetnékem támad, ha eszembe jutnak.
Üldözési lázukban nem vették észre a közeledő hajót. Csak a távoli röppentyűkre lettek
figyelmesek. Az a kapkodás, ami akkor történt, nem is regénybe, de filmre való! Szinte
egy helyben perdült meg a kutter, és az evezéstől kimerült gazemberek megkísérelték,
hogy elérjék a szigetet. De hát a sziget távol volt már, jó hat-hét kilométerre az ütközet
színhelyétől, és a romboló - mert valóban az volt - tajtékot verve maga előtt, óriási
sebességgel, legalább 28-30 csomóval száguldott felénk!
- Silver, megállni! - kiáltotta szócsövén keresztül Daniló bácsi. - Megállni!

De azok csak eveztek, rémülten, kétségbeesetten, fejvesztett kapkodással.
- Corpo di bacco - dörögte vidáman Sottomarina -, ez a bárka idejében jön! Né,
Silver, ott jön az ördög érted és elvisz!
- Nekünk mindig a rombolókkal vannak kalandjaink -nevetett Daniló bácsi,
emlékeztetve különböző, többnyire nem rokonszenves találkozásainkra az Adrián és
az Északitengeren ilyen hadiegységekkel. - De ezt úgy fogadjuk, ahogy egy régi
hadihajó fogadhat egy újat! Piede, teljes zászlódíszt, de azonnal!
Brazília lobogója újból ott lengett a taton, a kapitány nemzetiségét hirdető lobogó
a tatárbocon, az előárboc, a főárboc és a tatárboc között pedig a code-zászlók színes,
eleven sora. Mindez néhány perc alatt, Piede, Szevér, Sottomarina és Santjago jóvoltából.
- Csak éppen nem sorakoztunk fel a rudakra - vidámodott Barrabella, amikor a
romboló egy vonalba ért velünk.
Lelassított gépekkel, kecsesen mellénk kanyarodott kötél-hajításnyira a fregatt
mellé a „Lafayette" francia romboló.
Már lendültek is az oldalemelők, és egy motorcsónak csapódott a vízre.
A karcsú, hatalmas, elöl két, hátul két középértékű ágyúval felszerelt szürke
hadihajó - sejthetitek - igen megnyugtató látvány volt annyi izgalom után.
- Itt francia hadihajó - jelezte zászlóival nemzetközi nyelven a szignálmatróz -, csónak megy a hajóra!
A motorcsónak elindult, de előbb Silverék után iramodott. Egy tiszt ült benne és
több fehérzubbonyos, pirosbojtos sapkát viselő haditengerész. A lehető legegyszerűbben
oldották meg a gazemberek leszerelését: beszedték az evezőket, és a motoros máris
felénk rohant. A kutter, tőlünk talán fél mérföldnyi távolságban, tehetetlenül bukdácsolt
az óceán örök hullámain.
- Vezessétek elő a foglyokat - rendelkezett Daniló bácsi. - Arról se feledkezzünk
el, hogy Roatanon van még egy belőlük.
Idősebb, szakállas tiszt lépett át a hullámvéden. Az a bizonyos régivágású francia
tiszt, akit a trópusok edzettek marcona férfivá, és aki örök életére - feláldozva
előmenetelt, Párizst, kultúrát - szerelmese Óceániának.
- Uram - kezdte Daniló bácsi -, örvendek, hogy láthatom. Az utolsó pillanatban
érkeztek. Turkovich kapitány, parancsnok vagyok. Ez az úr Commendatore Barrabella
korvettkapitány, ennek a hajónak a tervezője ... A tisztjeim és barátaim... Itt pedig az
ön honfitársa, Pierre Albarrart etnográfus . .. Ezek pedig a foglyaink.
Laguna Grande, Johanson és a brazíliai megdöbbenve meredt az eléje táruló
látványra. Hallhatták a robbanásokat, a pisztolyok, kézipuskák dörrenését, és
leglidércesebb álmaikban sem sejthették, hogy kijutva a fedélzetre - egy hadihajót,
Francia-Óceánia felségvizeinek legfőbb ellenőrét láthatják maguk előtt, és alig néhány
lépésre egy tisztet, több fegyveres haditengerészt.
- Örvendek, uram - mosolygott a tiszt. - Mi önökért jöttünk, önöket
keressük már két hete. Hogy úgy mondjam: mindenki önöket keresi itt Óceániában,
mióta eltűntek, nem válaszoltak a felhívásra, hogy fussanak be a legközelebbi
kikötőbe, és mióta mi, Mangareva és Pitcairn között, kihalásztunk egy palackot az önök
felhívásával. Különben szolgálatára vagyok, uram. Marcel Bardiaux sorhajóhadnagy,
első tiszt a „Lafayette"-ről. Egyben kérem, szíveskedjék átfáradni, parancsnokom kéri a
„Lafayette"-ről, hogy megtegye jelentését.
Daniló bácsi mosolyogva mutatott ránk és önmagára: - Igy? Ilyen csapzottan,

rongyosan ? A kalózok fogságában voltunk, és alig egy órája foglaltuk el a hajót!
Bardiaux bámult:
- Elfoglalták?! Barrabella közbeszólt:
- Volt egy-két kalandunk, uram, de hát az illő is a hajóhoz!
A francia sorhajóhadnagy tiszteletteljesen meghajolt a két idős kapitány előtt:
- Uraim, így, ahogy vannak, jöjjenek át a hajómra! Sőt, kérem honfitársamat,
Pierre Albarrant, hogy ő is jöjjön át. Parancsnokom szeretné megismerni önöket. A Vig
Rogereket pedig szépen elhelyezzük a „Lafayette"-en, akad számukra hely ott
bőven. És mivel ezt a kalandot a mi vizeinken hajtották végre, hát megismerkednek az
Ördögszigettel, ezért kezeskedem.
Közben Daniló bácsi intézkedett, hogy Pedro hozza ki a sok viszontagságot
megért tengerészládát is, amit át akart vinni a hadihajóra. Közben megjegyezte:
- Hallott sorhajóhadnagy úr a „Vulcania" elsüllyedéséről? Bardiaux bólintott.
Daniló bácsi az oldalt álló Johansonra mutatott:
- Hát a hajó merénylőiből, a személyzet gyilkosaiból egy itt áll! A többit abban a
csónakban találja, uram. Bizony mi is a „Vulcania" személyzetének sorsára kerültünk
volna!
A sorhajóhadnagy elképedve meredt Daniló bácsira:
- Óriási, uram, óriási! Mindezt annak köszönhetjük,
hogy
idejében
megtaláltuk a bedobott palackot!
- Mert idejében dobtuk be! - jegyezte meg büszkén Zoller.
És mit mondott erre Sottomarina, a palackok vízbedobója, vidáman átölelve
Pedrot, Parkin Christiant és a nevető, mosolygó Mapuit - mert hiszen Sottonk hosszú
karjaival három ember nyugodtan átölelhető -mit mondott?
- Corpo di bacco!
TDL
Húzzuk fel megint, barátaim, a kék-fehér-piros (T), a kékszínű háromszögletű,
fehér középkörös (D) és a kockás fekete-sárga (L) jelzőzászlókat, mint tettük
ismerkedésünk első percében, a „Matrózok, hajók, kapitányok" első oldalán. T D L = jó
utat... jó utat, barátaim, az élet tengerén, ezt kívánom nektek, amikor pontot teszünk új
kalandjaink végére.
A Nagy Kaland, amit itt elmondtam, jóval megelőzte a „Mayflower II" útját, de
megelőzte egy derék amerikai hajóépítő pompás fregattjának, az újjászületett „Old
Ironsides"-nak katasztrófáját, mint azt gondolhatjátok is. Barrabella és Santa-Clara
fregattja valóban híres hajó lett. Amikor Oaklandbe értünk (s előbb elbúcsúztunk Pitcairn
szigeténél Parkin Christiantól), a fotósok és a filmesek serege várt a dokkok járófalain.
Ünnepi befutás volt, hajódudák, zászló-lengetés és gőzsípok visítása közepette. Még
jóval a San Francisco-öböl megpillantása előtt egy hidroplán ereszkedett le a
közelünkben. Santa-Clarát hozta, mert ugyan mi máson utazhat egy dél-amerikai
milliomos, ha elveszett és megkerült hajóját akarja köszönteni? Annyit mondhatok, hogy
Santa-Clara mellét jobban dagasztotta a dicsőség, mint a passzátszél a fregatt vitorláit!
Hát hogyne: vérbeli kalózkalandon estünk át, s megtaláltuk az Elveszett-szigetet,
vagy ahogyan a tudósok mondják: megtaláltuk a kalózok városát, a legendás Roatant!
Látva a hajó körül a nagy nyüzsgést, csak Daniló bácsi arcára kellett nézni, és
tudtuk: a lehető leggyorsabban, búcsút mondunk a fregattnak, így is történt, hiába minden

filmajánlat, dollár és kérlelés, a „Jadran" régi kompániája fogta a motyót, és megkereste a
legelső tengerészotthont, hogy ott üssük fel egy időre a tanyánkat. Egy időre, de nem
végleg, mindössze addig, míg új hajót lelünk, hogy tengerre szálljunk!
Még csak annyit: Roatan felfedezése nagy esemény volt ugyan, Daniló bácsi is
megírta híressé vált munkáját („A Journal of Voyage"), de a kincsből nem lett semmi!
Igaza van Sottomarinának: nincs szerencsénk a kincsekkel. Még egy aranykelyhet sem
sikerült az „Enrique" mélyéből kiemelni. A boldogult tengerész, Fritz Grossmann
özvegyének is csak annyi jutott, amennyit Daniló bácsi szerzett egy angol gyűjtőtől
Duncan iratainak eladásával. De a kincs - sok mázsa ezüst, közel egy mázsa arany Francia-Óceánia kormányzóságának trezorjaiba vándorolt. A polgárköztársaság féltve
őrzi javait, és maga végeztette el az „Enrique" kikutatását. Mint hallottuk, napvilágra
kerülve a roncs - széthullott.
Talán még azt kell megemlítenem, hogy Pedrot Sottomarina fogadta fiának. Szép
tett volt ez az öregtől, de hát óriásunktól, az Adria néhai legerősebb emberétől
megszoktuk az ilyesmit. Majd bámulnak Zenggben, ha egyszer megjelenik - koromfekete
gyermekével!
Úgy érzem, mindent elmondtam, barátaim. Vitorlák bevonva, horgonyán áll a
hajó, a mesék hajója. Nektek pedig jó hajózást, fiúk! Jó szelet és bátor vitorlázást az
életben. Kövessétek Daniló bácsi és társai példáját, akik sem a széltől, sem a hullámoktól,
sem az emberektől nem szoktak: megijedni. Miért is ijednének meg? Minden az élethez
tartozik, tehát hozzánk. „Aki szembenéz a viharral, azt nem érheti meglepetés" - mondta
nemegyszer Daniló bácsi. Erre gondoljatok ti is.
ÉS:
TDL
jó utat, barátaim!
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Dékány András AZ ELVESZETT SZIGET

Daniló bácsi kompániája - immár régi, kedves ismerőseink valamennyien - ezúttal a
Csendesóceánon indulnak új kalandokra. A Jadran sóner Észak-Afrika partjain elpusztult, de a megmaradt
legénység kalandvágya, érdeklődése a természet és a tenger iránt még töretlen. S hogy teljes legyen a
romantika, a régi sóner helyett most egy díszlethajón - egy valóságos, XVII. századbeli hajónak pontos
másán - indul útjára Daniló kapitány. Az útvonal: a brazíliai Portó Alegre kikötőjéből kell a hajót a Hornfokon át Oaklandbe vezetni. A diszlethajó nagyszerűen állja a Tűzföld viharait, a vitorlás régmúlt idők
hajósait és kalózait idézi barátaink elé, s mintha csak megelevenednének a régi idők régi emberei valóságos kalózokkal kell megvívniok -1935-ben. Az eltűnt kalózszigetnek, Roatannak felkutatása, a
valóságos kalózokkal folytatott küzdelem, a Csendes-óceán viharai, ezernyi meglepetése - ezek Dékány
András új regényének nagyszerű kincsei.
Móra Ferenc Könyvkiadó

