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KÖSZÖNTŐ
Úgy gondolom, ideje már megírni Jokkó élete történetét.
Természetesen nagyon jól tudom, hogy Jokkó nem volt sem Cook, sem Magellán, sem
Nelson, sem Navarin, de még Tegethoff sem.
Jokkó egyszerű matrózinas volt, legfeljebb első idős könnyűmatróz, mint azt igen jól
tudjátok.
Hogy mégis rászánom magamat erre az életrajzra – ami nem lesz úgynevezett szabályos
élerajz –, annak több oka van.
Az első és legfőbb ok: Jokkó iránti szeretetem. Mert tudom, sokan vagytok, akik velem
együtt éreztek, és valljátok: Jokkó méltó arra, hogy példaképül állítsuk magunk elé.
Lassan fél évszázada lesz annak, hogy elment az életemből, de még most is úgy áll
előttem, mintha tegnap láttam volna utoljára. Látom csokoládébarna arcát, hófehéren villogó
fogait, derűsen csillogó szemét, érzem gyerekkezének kemény, férfias szorítását. Hallom
dallamos, lágyan zengő, olasszal kevert dalmata beszédét. És hallom csengő kacagását, ami
olyan messzire hangzó és felszabadult volt, mint a sirályok örömteli rikkantása a hullámok
felett.
Jokkó úgy szerette a szabad életet, mint a sirály, és úgy szerette a tengert is. Jokkó előttem
– az emlékezés fátyolán át egyet jelent a tengerrel. Életem folyamán találkoztam jó
egynéhány tengerésszel. Sokan közülük kiváló és híres tengerészek voltak. Gondoljunk csak
Jokkó nagybátyjára, Turkovich Daniló hosszújáratú tengerészkapitányra vagy akár
Sottomarinára, aki több évtizeden át „az Adria legerősebb embere” megtisztelő címet viselte.
Nem kell külön hangsúlyoznom, miként vélekedem Daniló bácsiról vagy Sottomarináról. De
Jokkó … – több mindennél és mindenkiné!
Ha rá gondolok, a tengert látom, és ha a tengerre gondolok, Jokkó jelenik meg előttem.
Jokkó emléke előttem egy a tengerrel!
Gyerekfejjel is férfierényeket láttunk meg benne. Ez fogott meg, nyűgözött le minket,
társait, akik valóban gyerekek voltunk. Őszinte volt, igaz és tiszta lélek. Nem ismerte a
hazugságot, de annál inkább kitartott az adott szó, az ígéret vagy a baráti hűség mellett. Nem
akadt nála jobb barát, mióta csak az eszemet tudom. Ezek a fogalmak: érdek, hamisság,
színlelés, álnokság és becsapás – előtte mind ismeretlenek voltak.
Kék szeméből a tenger tisztasága és kérlelhetetlen egyenessége ragyogott felénk.
A „Matrózok, hajók, kapitányok” című könyvemből ismertétek meg őt. Abban a kötetben
leírtam barátságunkat és közösen megért nagy kalandunkat. Legkedvesebb barátom neve
azóta eléggé ismert lett, ideje tehát, hogy elmondjam mindazt, amit róla tudok, amit vele
együtt megéltem. Erre kötelez egyben az a szeretet is, amivel emléke előtt hódolok.
És még valami.
Az előbb említettem: Jokkó emléke egy előttem a tengerrel. Ez így igaz. És mégis javítok:
egy előttem az Adriával. Fiúk, az Adriával! Láttam jó egynéhány tengert s láttam az óceánt.
Ismerem a Földközi-tenger izzó kékségét az afrikai partoknál, s tudom, milyen a színe az
Atlanti-óceánnak, amikor háborog. Az Adria azonban más, több számomra minden tengernél.
Általa szerettem meg a tengert, a tengerészetet, hozzá fűznek a lenyűgöző látnivalók, a
megkapó barátságok, a felejthetetlen ifjúság legelső nagy élményei. Egy kicsit szülőföldként
gondolok a „legkékebb tengerre”.
Jokkó itt, az Adria mentén született, itt élt, és itt is halt meg. Nincsen még egy tengere a
világnak, ahol oly érdekfeszítő módon találkozna össze a múlt a jelennel. Partjainál régi
városok, várfalak és várak hirdetik az elszállt idők romantikáját. Elhagyatott szigetek
barlangjai még manapság is rejtenek kincseket. A városkák girbegurba utcáiban ódon házak
regélnek a velencés időkről és a rablólovagok századáról. A várfaiak kapuját valaha normann
hódítók, török janicsárok, magyar kopjak és buzogányok döngették. Veglia alatt egykor

Magyar Balázs hadai álltak …
Babérfák édes illata, oleanderek és agavék virágának kábító szaga, olajfák és ciprusok
illatpermete hinti be a legkékebb tenger komor sziklás partjait…
Ha Jokkóról mesélünk, mesélünk az Adriáról is.
Mesélünk a múltról, öreg városokról és öreg tengerészekről, de mesélünk fél évszázados
közelmúltról is, amikor a mélyből felbukkantak az első tengeralattjárók, s a kék vizek
hullámain végigdübörögtek a fekete füstöt okádó páncélos csatahajók.
Így tehát Jokkó visszatér …
Visszatér, hogy felidézzük a pompás fickót, gyerekkorom nagy örömét és bánatát. Kést
cseréltünk, és vendettát, testvérbarátságot fogadtunk. Most, öreg fejjel tudom igazán, mit
jelent az ifjúság szeretete és élménye. Még most, emlékében is, szeretem Jokkót. Az Adria
adta a nagy élményt, lenyűgöző tájaival, fürge delfinektől szántott tintakék vizével,
bronzbarna halászaival és tengerészeivel. Még mindig szeretem az Adriát.
Róluk mesélek, barátaim, Jokkóról és az Adriáról.
Nézzünk bele a dalmata fiú kék, hűséges szemébe.
És idézzük fel a legkékebb tenger hullámainak moraj lását.
Tegyünk úgy, mint télen a sirályok: szálljunk el a gondolat szárnyán a tenger hullámai fölé,
ahol süvítve vág a bóra, s vad táncot járnak a hajók!
Így majd Jokkó újból együtt lesz velünk …

Első fejezet
A RABLÓK VÁROSA, AHOL JOKKÓ SZÜLETETT
Zengget először a tenger felől láttam meg.
A fiumei tengerészeti hivatal apró gőzösével, az „Előre” nevű hajócskával pöfögtünk
keresztül a Canale di Mai-tempón. Fiúméból Arbe szigetére igyekeztünk. Hogy miért küldték
az „Előré”-t a tengerészeti hivatal fő emberei Arbéba, arra már nem emlékszem. De arra igen,
hogy gyönyörű nyári reggel volt, nemrégen bukkant elő a nap a Velebit mögül, könnyű
fodrokat fújt a szél (a kora reggeli könnyű libeccio) a tenger kék felületére. Az embernek
kedve kerekedett, hogy beleénekelje életörömét az azúrkék égbe, a tintakék hullámokba.
Halászkák serege szállt el a díszes hajóorr előtt, sirályok csoportja vijjogva sikoltozott a
hajócsavartól felvert burványok fölött. A pompás kis gőzös gépe egyenletes ritmussal
dünnyögött, és a fehér kéményből kicsapódó füst, mint végtelenbe nyúló fekete szalag, úszott
mögöttünk.
Aki nem ismerte az „Előré”-t, nem tudja elképzelni, milyen formás építmény is volt ez a
kecses, fehérre festett hajócska. Igen, fehér volt, mint a sirályok, és akár a sirály, úgy táncolt a
hullámokon. Manapság ilyen hajót már nem építenek. Manapság a kis hajó – kis hajó, a nagy
hajó – nagy hajó.
Az „Előre” kicsi volt, alig hosszabb a dunai propellernél (ami ugyanúgy halálra van ítélve,
mint az európai bölény), de mégis pontos mása az akkori idők nagy hajóinak, az Adria
Társaság félig utast, félig árut szállító gőzöseinek. Hátrafelé dőlő két árboca büszkén mutatott
az égre. az aranyozott, előrenyúló, vaskos orrsudár pedig a távoli célok felé. A hajócska két
oldalán egy-egy mentőcsónak, úgynevezett gigg függött, és a taton hat darab felfüggesztett
mentőöv hirdette, hogy a hivatalos szervek figyelembe vették a hajó kicsiségét, de a bórában
felduzzadt hullámok nagyságát is. Pontosan a hajó közepén füstölgött a fekete szegélyes,
fehér kémény, előtte pedig ott állt a kormányház, benne goszpodin Kaplan, a főkormányos. Az
„Előre” a fiumei vizeken nagy tekintélyű hajónak számított. Hát hogyne: a fehér gőzösöcske a
„hatóság” hajója volt, s akik rajta szolgáltak, a „hatóság”; vagyis a tengerészeti hivatal
emberei voltak. Egy kicsit mindig összeszorult a bárkahalászok vagy a csempészárut szállító
trabakkolósok szíve, ha felbukkant az „Előre”, de ugyanez történt, amikor a délceg tartású
hajócska keresztülhaladt a fiumei kikötő hatalmas vizén. Ilyenkor többnyire fedélzetén
tartózkodott a nagy hatalmú, szakállas és szúrós tekintetű Rödiger révkapitány, volt
sorhajóhadnagy, egyike a fregattkorszak utolsó tisztjeinek.
Rödiger mindent észrevett, minden hibára, mulasztásra, bűnre lecsapott. Nemcsak a
hajómesterek, de a hajókapitányok is féltek tőle. Az „Előre” felbukkanása többnyire Rödiger
révkapitány felbukkanását is jelentette. És mert nagy veit a révkapitány tekintélye, az „Előre”
különleges megbecsülésben részesült. Nem akadt olyan hajós, aki elmulasztotta volna az apró
(de kétárbocos!) gőzöske üdvözlését. Mélyen leszaladt az elhaladó hajó lobogója, amikor az
„Előre” közelébe ért. És ilyenkor a hajócska tatlobogója éppen csak „visszabiccentette” a
köszöntést. Bezzeg ha hadihajóval találkozott a tengerészeti hivatal gőzöse! Ebben az esetben
a kellően nagy méretű tatlobogó teljesen leszaladt, majd lassan, méltóságteljesen
visszakúszott a helyére. Ez a „kalaplevétel” azt jelentette, hogy Rödiger Ernő révkapitány
nem felejtette el a Tegethoff fregattjain töltött éveket…
Késő este indultunk Fiúméból, elpöfögtünk Porto Ré világítótornya előtt, felnéztünk
Dobrigno kivilágított házaira, láttuk a holdfényben Selce viskóit, Növi meredek utcasorait és
a Canale di Maltempo feketén ásító csatornáját. Hűvös szél szállt alá a Kapeláról, átesett a
Velebiten, és a kabinokba űzte az éjszaka hajósait.
Még Cirkvenica magasságában fények villantak a Canale di Maltempo csatornában.
Goszpodin Kaplan, a kormányos, odaszólt a mellette bóbiskoló Bablenák Mihálynak:

– Bablenák, mégysz jelezni, jöszte romboló „Varasdiner”!
Hogy goszpodin Kaplan honnan tudta a „Varasdiner” jöttét, az éppen olyan rejtély volt,
mint, teszem, annak a jóslása, hogy az év, a hónap és a nap melyik órájában lép az első ember
a holdra. A jelzőfény mögött egy jelentékeny fekete folt kivételével nem lehetett semmit sem
látni, de gcszpodin Kaplan mégis tudta, hogy az osztrák-magyar haditengerészet legöregebb
rombolója, a „Varasdiner” küldi felénk fényjelzéseit. A derék Kaplan kettőről volt híres: arról,
hogy még Rödiger révkapitánynál is nagyobb pokróc volt, és arról, hogy kísérteties
pontossággal megmondta a távolból felbukkanó hajó kilétét. És még valamiről: szerette a
tengerért rajongó fiatal gyerekeket. Kaplan eme tulajdonságának köszönhettem, hogy én
akkor az „Előre” utasa voltam.
Valójában életem első „nagy” tengeri útját tettem akkor Kaplan és az „Előre” jóvoltából.
Két nap a tengeren: óriási élmény annak, aki előzőleg csak a budapesti Dunán hajózott a
Vigadó tér és a Döbrentei tér között! De a sors úgy hozta, hogy az első világháború vége előtt
néhány hónappal Fiúméba kerültem, rajongó szívvel és hódolattal a tenger iránt. Felvettek a
Tengerészeti Akadémiára, de mielőtt megkezdődött volna a tanítás, még bőven akadt szabad
idő. Egy ilyen napon ott ténferegtem a rakparton, a Dogána (a vámház) előtt, amikor
megszólított egy borízű hang:

– Jöszte hajón Arbéba?
Mit éreztem e kérdésre? Körülbelül olyasmit, mint Ádám érezhetett a paradicsomban,
amikor meghallotta az Úr hangját, vagy Vadölő, amikor szorongatott helyzetében felhangzott
Csingacsguk bátorító sakálüvöltése.
Akkor már napok óta bámészkodtam a fiumei kikötő mólóin, rakodóin. Bámultam a
hajókat, a tengerészeket s egyben önmagamat, akin tengerész-egyenruha volt, a Nautica
formaruhája. Lenyűgöztek a hatalmas árbocok, a szokatlan méretű hajótestek, a gigantikus
daruk, a ki– és befutó szürkéskék hadihajók, a fegyveres haditengerészek, a szurtos, megannyi
rablóvezérnek beillő halászok s a nem kevésbé szurtos malik, kereskedelmi matrózok. Akkor
már azt is tudtam, miféle hajó az „Előre”, kicsoda Rödiger révkapitány, de azt is, kicsoda
goszpodin Kaplan.
És éppen az a Kaplan szólított meg, akinek nagy volt a híre, de nem jó! Kiderült azonban,
hogy Káplánnak szíve van, hogy akkor boldog, ha egy-két tengerrajongót odacsődíthet a
hajóra. Természetesen csakis abban az esetben, ha nincsen a hajón Rödiger révkapitány.
Így kerültem én goszpodin Kaplan kegyelméből az „Előre” fedélzetére.
És így került sor életem első tengeri útjára, arra a bizonyos felejthetetlen útra. Az első útra!
Gondolhatjátok, micsoda dobpergést vágott ki a szívem, amikor holdfényben, későn este
kikanyarodtunk a Mária Terézia-móló mellett, a kikötőt elzáró védőhajók közelében, ki a
Kvarnero vizére, onnan tovább, egyenesen be a Canale di Maltempóba, a Rossz Időjárás-

csatornába.
Úgy éreztem, részese vagyok a csodának, felfedtem minden földi titkot, és nincsen nálam
boldogabb ember a földön. Azt hiszem, nem is volt! Ott gubbasztottam az „Előre”
horgonydobján, minden bánatos és minden boldog tengerész legkedvesebb tanyahelyén.
Alattam csobbanva, döngve verődtek a hajótesthez a hullámok, mögöttem egyhangúan
dohogott a gép, a kormányházból fény vetődött a fedélzetre: goszpodin Kaplan barnára égett,
kemény arcát világította meg a bussola (az iránytű) lámpása. Azóta is vallom: nincsen
csodálatosabb valami, mint éj időn hajózni az Adria parti zónájában. Az ég és a víz mintha
eggyé válna! Nincsen ég, és nincsen tenger. Csak kékesfekete közelség van, és messzeség,
amiből hajók bukkannak elő és tűnnek el, városkák, hegyi falvak a távolból, egy-egy
magányos világítótorony, sziget, félelmetes sziklaszirt. Mesevilág – mesetengeren!
És ezt a mesét először ott éreztem: az „Előre” horgonydobján, kábult és elképedt
csodálkozással.
Így köszöntött a tenger, az Adria, és egy életre szívébe fogadott.
Hogyne emlékeznék hát az „Előré”-n tett út minden órájára, minden látnivalójára!
Látom goszpodin Kaplan marcona tekintetét. Látom Bablenákot, a kis hajó főmatrózát, aki
szünet nélkül bagót rágott, és oly rettenetes büdösséget árasztott, hogy volt is egy mondás a
parton, amely így hangzott: „Az »Előre« kis hajó, alig lehet meglátni. De annál inkább
megérezni Bablenák bagószagát!” Amikor éjfél felé az öreg matróz mellém telepedett, azt
hittem, menten levág a tengeribetegség. Egyik pofazacskóból a másikba tette át a bagót, és így
szólt:
– Magyar vagy?
– Az.
– Tengerész leszel?
– Az.
– Bolond vagy, fiam! Még van időd meggondolni. Ülj fel a vonatra, és menj vissza,
ahonnan jöttél! Ezt Bablenák Mihály mondja, jegyezd meg.
Ezzel hatalmasat köpött a tengerbe. Majd belenyúlt a zsebébe, kivette a bagórudat, letört
belőle egy darabot, és megelégedetten felnyögött. Várakozva rám tekintett. A hold éles
fényében pompásan láttuk egymást.
– Nincsen ennél okádékabb mesterség, hidd el – folytatta a matróz, és közben élvezettel
csámcsogta a friss bagót. – Nincsen! Tudod, mi a legszebb mesterség a földön? Parasztnak
lenni, fiam, az a valami! Tehenet fejni, lovakat nevelni, szántani és a kaszát fenni! Gondold
meg, fiam, még van időd!
Úgy meredtem Bablenákra, mint aki eszelőst lát. Pontosan akkor mondja mindezt, amikor
elkábít, lenyűgöz, elvarázsol a tenger látványa? Amikor először érzem Nelson mondását:
„Nincsen megrázóbb pillanat, mint amikor elindul a hajó, és távolodik a part…” – akkor
beszél így ez a vén korhely?
Megbántottan, dühösen feleltem:
– Hát akkor maga miért van itt?! Miért nem megy a szárazra, és miért nem dobja el a
tengerészkönyvét?
Bablenák ravaszkásan rám hunyorított:
– Mert az sehogyan sem megy már, fiam! Megszerettem ezt az okádék mesterséget.
Ezzel a bagót a pofazacskóba szorította, átköpött a hajókorláton, majd borízű hangján
énekelni kezdett:
Mamma, mi go vetiti dui, vado su per venitum.
Se ritardo maridarme, no me vol piu nissun …
A dal nagyjából ezt jelenti: „Mama, húszesztendős múltam, huszonegy leszek. Sietnem kell
a férjhezmenéssel, különben mindig pártában leszek …” És ott, első tengeri utam csodájában,
holdfényes hullámok felett, egy igazi tengeri hajócska igazi horgonydobján, igazi tengeren –

elmosolyodtam. Bablenák, a szegedi parasztlegényből lett tengerész, aki éppen úgy látta már
Port Saidot, mint Hong Kongót vagy Singapore-t, olasz dalt énekel, ám ha kell, szerbül éppen
úgy beszédbe elegyedik bárkivel, mint németül.
Mamma, mi go venti dui…
Bablenák valóban elmúlt már húszéves …
Pöfögött, dünnyögött a hajógép.
Elhaladtunk a „Varasdiner” mellett. A romboló feketén, sötéten emelkedett ki a holdfény
előteréből. A partokról rozmaringillat áradt, e táj jellemző illata.
A Rossz Időjárás-csatorna ezúttal rácáfolt a nevére. Még csak a közismert éjszakai szél
sem fütyörészett a hajóárboc kötélzete között.
A „Varasdiner” mögött újabb hajó tűnt fel. Fehér hajó, kéményén piros csíkkal, benne
ötágú fehér csillag. Az akkori magyar-horvát tengerhajózási társaság ötszáz tonnás „Zagreb”
hajója.
– Addsza fényt annak a cibilnek – szólt ki a kormányfülkéből goszpodin Kaplan
Bablenáknak. – Addsza fényt neki, hogy vinné el az ördög! A „Zagreb” az, innen látsz
goszpodin Kaplan.
Bablenák befejezte az elérzékenyült nótázást, felemelte a jelzőlámpát, és közölte a
közeledő hajóval haladásunk irányát. A „Zagreb” visszajelzett.
Amikor egy magasságba értünk, Bablenák tölcsért csinált a tenyeréből, átkiáltott a fehér
hajóra:
– Hé, János, hé, hahó!
A hajóról visszakiáltottak:
– Hahó! Hé, Mihály!
Az öreg matróz a „Zagreb” felé bökött:
– Az öcsém. Kormányos. Ha hiszed, ha nem, még négyen vagyunk Bablenákok. Mind
tengerészek, pedig parasztok szeretnénk lenni! így van ez, fiam… így… Négyen voltunk fiúk
az apánk másfél holdjára!
Ezzel hatalmasat köpött a bagóléből.
Éjszaka volt.
Majd az éjszaka után hajnal következett, mesébe illő, tengeri hajnal s végül nyári reggel,
amikor az „Előre” átvágott a Bocca de Segnán, Veglia és a part közötti, zenggi „torkon”;
Akkor már goszpodin Kaplan jóvoltából a kis hajó kormányházában álltam, s a fényesre
lakkozott mahagóni küllőt markoltam.
Életemben először kormánykereket!
Lehet az ilyesmit elfelejteni? Dehogyis lehet! Sem a hajót, sem goszpodin Káplánt,
Bablenák matrózt, Grigorics gépészt és egy fenemód kormos fűtőt, sem az éjszakát, a hajnalt
Veglia alatt, a reggelt a Bocca de Segnában, de még a dalt sem: „Mamma, mi go venti dui…”
Hányszor énekeltem azóta én is, holott amikor először hallottam Bablenák-tól,
megdöbbentem: tengerész ilyesmit, női sirámot énekel? És állítom nektek: énekel!
Ott járt a hajó a Bocca de Segna közepén, a könnyű libeccio megmozgatta a tengert, és
akkor észleltem elsőnek a tengerészektől ismert jelenséget: a tenger lélegzetét. Megkapó
látvány ez, könnyű szélben, óriási felületen, alig-alig láthatóan, de emelkedik és süllyed a
tenger, vagyis – lélegzik.
És ahogy magamba szívtam ezt a látványt, mintegy igazolva, hogy nagy és örök
szerelmem, a tenger, nemcsak létezik, de él is, megszólal mellettem goszpodin Kaplan:
– Amottan látsza Zengg, haramiák városa. Rödiger nagyságos úr nem szeretni. Rödiger
nagyságos úr mondani: „Adta bandája, tolvaj népség, még az ükapátok is haramia volt!”
A városka, amire Kaplan kormányos úr mutatott, részben a tenger partján lapult, részben
egy hegy szerű domb oldalára kúszott fel. Semmivel sem mutatott többet vagy mást, mint
amilyen a legtöbb város az Északi-Adria partján. Tehát: amfiteátrumszerűleg egymás fölé

sorakozó házak, öreg templomtornyok, köves, karsztos tisztások, több helyen harsogóan zöld
babér-, olajfűz-, tujaerdők, hatalmas, számunkra elképzelhetetlenül nagy, vadon növő
oleanderbokrok. Az előtérben a szokásos „porto”, a kikötő, egy-; kétemeletes házaival,
raktárakkal, halászhajók árbocaival, a kikötőbejárónál délnyugatnak és északkeletnek elnyúló
hullámtörő mólókkal, két világítótoronnyal, a kikötő közepén a partra merőleges
rakodómólóval.
Jóízűen nevettem a marcona tekintetű kormányos szavain, s ha jól emlékszem, az a
pillantás, amit Zengg felé vetettem, semmivel sem lehetett több, mint amivel, mondjuk, első
látásra Növi, Verbenico vagy Selce házait illettem. Dehogyis tudtam, hogy eljő az idő, amikor
megható szeretettel gondolok a hegyre felkapaszkodott városkára.
A kikötőből két brazzera (vitorlás halászbárka) kanyarodott ki. Megdőltek a könnyű
szélben, és uhunkat keresztezve Pervicchío szigetének tartottak. Jó és gazdag szkampilelőhely
található a sziget közelében.
– Vrag te zel, cio an dove? – kiáltott át a brazzerákra a fiumei keverék nyelven goszpodin
Kaplan. – Az ördög vigyen, hová mentek?
Azok visszakiáltottak:
– Da Pervicchio!
Ekkor már nagyobb érdeklődéssel néztem a halászokra. A brazzerak Zenggből jöttek, a
haramiák városából, tehát akik onnan jönnek, azok – haramiák.
A brazzerák egyárbocos, pányvavitorlás, egy orrvitorlával felszerelt, igen széles építésű
bárkák. Egy ember ül a kormánynál, ez a padrone, a gazda; és egy vagy kettő a hajóorrban, az
orrsudár mögött kuporog, s arra vár, hogy kidobja a pannulát, a szkombrihalászat több száz
méteres horgászzsinegét vagy a szkampinak nevezett norvég rákra a kokkia nevű
kosáremelőt. A szkampi, ez a finom rákcsemege, a Kvarnero kincse! Nem is található máshol,
mint Norvégia fjordjaiban és az Északi-Adriában, a Kvarneróban.
A brazzerákban ülő halászok nem voltak semmivel sem haramiább kinézésű emberek,
mint, teszem azt, goszpodin Kaplan, Bablenák matróz vagy a gépész és a fűtő. Pontosan
annyira cserzett képű, barnára égett, inkább szurtos, mint tiszta, gyűrött és foltozott öltözékű
valakik voltak, mint az említettek és az Adria-vidék minden halásza, kishajós tengerésze.
Mondom, a brazzerások nem látszottak különösebben „haramiásoknak”. Mondtam is ezt
goszpodin Káplánnak, aki mérgesen felelte:
– Haramia lenni haramia! Ezt mondani goszpodin Rödiger révkapitány. Hogy te nem hiszel
zsiványokat haramiának, attól azok lenni haramiák! Va fora!
Ezzel, mint az utolsó mondatból sejthetitek, kizavart a kabinházból. „Va fora!”: takarodj!
Üjból a horgonymotollára telepedtem. Elnéztem a tovasuhanó brazzerákat, és akkor
eszembe jutott Robinson Crusoe. Az a könyv tele volt pompás rajzokkal. Többek között a
Robinson hajóját megtámadó kalózok is kitűnően sikerültek, de ugyanígy élvezettel
nézegettem a kalózhajó kapitányáról készült rajzot is. Mint tudjátok: a kalózhajó mór
kapitánya szolgaként tartotta magánál Robinson mestert, elvitte kis vitorlásán halászni. Ez a
vitorlás pontos mása a brazzeráknak! Az árbocra ferdén rácsapott, pányvarudas vitorla, az
elől-hátul magas hajóépítés, a messze előrenyúló orrsudár, a fekete festés – kísértetiesen
emlékeztetett Robinson fogságának vitorlására, aminek a ponyváját így hívta nagy elődünk:
„ürülapocka-vitorla”. Azóta én is így nevezem, holott ez a vitorlatípus nem más, mint az
afrikai partokon is oly népszerű latin vitorla. Nos, a brazzerák látása felidézte bennem
Robinsont meg a mór kapitányt, továbbá a haj ócskát, aminek a segítségével megszökött a
mórok fogságából.
Néztem, néztem a távolodó „haramiák” után, élveztem a tenger látványát, a szélben
megdőlő vitorlásokat, az árbocok felett csapongó sirályokat…
És Zenggről elfeledkeztem. Csak az ember érdekelt. Igen, gondoltam, ha ezeknek olyan
vitorlásuk van, mint a mór kalózkapitánynak, akkor ezek a zenggiek mégiscsak kalózok

lesznek. Igaza lesz Rödiger révkapitánynak és goszpodin Káplánnak. És azokban a percekben
hűtlen voltam az „Előre” hajóhoz. Arra vágytam, hogy bár ott lennék valamelyik brazzerán,
zenggi kalózok között – magam is kalóz!
– Így hallottam először Zenggről, és így láttam meg először azt a várost, ahol máig is egy
régi adriai kalóznép, a félelmetes uszkokok leszármazottai élnek.
Zengget állítólag a jó isten és az ördög együttesen alapították.
A jó isten építette a házakat, a kikötőt és a kikötőmólókat, az ördög rakta össze a hegyeket,
ő tette meg Zengget a bóra szülőföldjének, és ő, mármint az ördög, készítette el a városka
utcáit.
Mindezt nem én mondom, hanem a zenggiek állítják.
És van is a dologban valami. Feltételezhető, hogy a jó isten csakis jót akarhat. Elismerés
illeti tehát a zenggi házakért, a kikötőért és a mólókért. Zengget a múltban hatalmas várfal
ölelte körül. Az északnyugati szögletben, a Nehaj út mellett most is látható, hogy a kalózok
városát elég gyakran fenyegethették különböző veszedelmek, a tengerről éppen úgy, mint a
szárazföldről. A várfal maradványa, valamint a hozzája tartozó két torony mohos repkénnyel
futtatott, mint az illő az öreg holmikhoz. A város igazában a Senjska drágában, vagyis a
zenggi völgyszakadékban fekszik, ami határozottan az ördög munkája. Ez a völgy minden
bajnak az okozója. Ha azok a távoli ősök, akik a jó istenre hallgatva lerakták az első házak és
várfalak alapjait, ugyanakkor nem hallgatnak az ördög súgására is, sok mindentől megóvják
az utódokat. Mert van egy mondás a tengerparton, igaz mondás: „A Fiume la nesce, a Segna
la fiorice, a Trieste la crepa” … a bóra Fiúméban születik, Zenggben virágzik, Triestben hal
meg. Hát bizony az nagy baj, hogy a bóra, az Adria híres szele, Zenggben virágzik. Születési
állapotában Fiúméban sem lehet kisdednek nevezni, de nem ám! De amit fejlődésében művel,
amikor nekidörgölődzik a Kapela oldalának, amikor átvágtat a Canale di Maltempón, a Rossz
Időjárás-csatornán, és végül nekivágódik a Velebit csücskének, Zengg alatt – hát az bizony
férfimunka! Ha a Velebit csúcsa felhőkbe burkolódzik, akkor a zenggiek tudják, mire
várhatnak. Kifeszítik a kapaszkodóköteleket, leszednek minden árnyékolóponyvát,
megerősítik a kikötőben horgonyzó hajókat, az ablaktáblákat behúzzák. Jön a bóra – Fiume la
nasce! … Beszívja a Rossz Időjárás-csatornából a Senjska drága, és úgy csap rá Zengg
házaira, hogy az utcán még a zengg-modrusi püspök is négykézláb mászik át úri lakából a
székesegyházba.
Hogy Zengg ott van, ahol van, az az ördög műve, ehhez nem fér kétség. De hát ezen
változtatni nem lehet. Olyan régen alapították, hogy az kész csoda. Gondoljátok el: Zengg az
Adria északi partjának legrégibb városa! Plinius mester említi már Senija néven. A mohos
falak alatt Attila hadai álltak, ami szintén nem megvetendő valami. Attila nem ment minden
ócska város alá, hogy megfenyegesse lakóit. Zengget megfenyegette, és – legalább így
mondják a krónikák – a várost nem tudta bevenni. Nyilván akkor is bóra volt, és a hun vezér
katonái térdre estek, mert bizony a bóra nincsen tekintettel arra, ki a támadó, ki a védekező.
Hogy felemlegessük, miféle hadakat láttak Zengg falai, szólni kell mindjárt a tatárokról. A
tatárok már szerencsésebbek voltak Attila hadainál. Amikor megjelentek, nem süvített a bóra,
mert bevették a várost, és porig égették! De a jó isten és az ördög újból közbelépett. A jó isten
hitet adott a visszatérő menekülteknek és a tengerpart híres rablólovagjának, Fran-gepán
Dusánnak, hogy Zengg poraiból feléledjen. Az ördög pedig azon volt, hogy az újjáéledő
Zengg megint csak a Senjska drágában épüljön fel. Ebben segítette a magyar király, IV. Béla
is, aki – éppen a Frangepánok segítségével -birodalmához csatolhatta Zengget és a környező
városokat.
Most már itt az ideje, hogy képletesen elmondjuk, mily ejti érdekes helyen is született
Jokkó. Zengg a nagy élmények és nagy kalandok városa. Zengg polgárai egy-két századon át
sohase tudták, ki a gazda: a városra törő normannok, a velenceiek, a Frangepán lovagok vagy
a magyar király? Virágkorát a város Hunyadi Mátyás alatt élte: szabad királyi város lett és

legfőbb magyar kikötő. Tizenkét templomban szóltak a harangok, a várost a zenggi kapitány
és három rektor vezette, akik közül az első a nemesek, a második a polgárok, a harmadik a
kiváltság nélküliek bírája volt. A törököknek több szultánja megkísérelte Zengg elfoglalását.
Szinte hihetetlen, de igaz: 1526-ban, 1557-ben, 1569-ben, 1587-ben és 1592-ben jelentek meg
nagyobb török hadak a város alatt, de a zenggiek visszaverték őket! És ha van egy ellenség,
miért ne legyen kettő? A török mellé felvonult újból a velencei is. A törökök időnként a
szárazföld felől, a velenceiek időnként a tenger irányából kísérelték meg a város elfoglalását.
Még a franciák is megjelentek, mégpedig 1508-ban, amikor is Courbin tengernagy hajóhada
vette ostrom alá a várost. De hát ami nem sikerült a velenceieknek és a törököknek, miért
sikerült volna a franciáknak? Ekkor már olyan védői voltak Zenggnek, amilyenekkel egyetlen
város sem rendelkezett az Adria mentén. Ezek a védők az uszkok népek voltak, Jokkó ősei…
Honnan jöttek, miként alakultak, „formázódtak” és szerveződtek szinte külsőben is
egységes néppé, azt ma már pontosan nehéz kimutatni. Mint ahogyan a hajdúk vagy a
janicsárok nem egy bizonyos néptörzs leszármazottai, úgy az uszkokok sem azok. De az idő, a
közös sors, az együttélés, az összeházasodás kialakította az uszkok emberek külső és belső
jegyeit. Az uszkokok kezdetben a törökök elől menekülő pásztorokból, parasztokból,
szegénylegényekből szerveződő bandák voltak. A mai Jugoszlávia közepe tájáról húzódtak a
tenger mellé, hogy itt, az öblök, a szigetek védelmében, a hegyek barlangjaiban, a tenger
síkján találjanak menedéket. A Frangepán lovagok, mint ahogy rablólovagokhoz méltó, igen
nagy örömmel fogadták a hegyekből felbukkanó, szép szál, erős, harcos kedvű, szörnyű
nélkülözésekhez szokott embereket. Az Északi-Adria mentén minden valamirevaló városban
volt egy Frangepán-vár, várkastély. Fiume, Tersatto, Buccari, Porto Ré, Cirkvenica, Növi,
Veglia-Castelmuschio és Zengg a Frangepánok erősségei voltak.
Az uszkokok, akik örök bosszút esküdtek a törökök ellen, Zenggben kaptak helyet a
letelepülésre. Igazuk volt a Fran-gepánoknak, hogy az akkori főkikötőbe, Zenggbe hívták a
felbukkanó szabadcsapatokat. Később a tengermelléket megszálló osztrákok is rájuk
támaszkodtak. Megvédték a várost, de egyre inkább – maguknak védték. A hosszú hajú, vad
tekintetű, bőrben és darócban járó uszkokok lassanként önállósították magukat. Tanultak a
Frangepánoktól, jó tanítványok voltak – ha nem is rablólovagok, de rablók lettek. Az Adria
rettegett rablói.
Általában az ember nem túlzottan büszke arra, hogy a papája rabló. Még arra sem, ha a
nagypapája az. De a múltat megszépítő messzeség itt is javít a dolgon. Ha a dédpapánk volt
Sobri Jóska, Patkó Bandi vagy Rózsa Sándor, az már igen kedvünkre való valami,
ésdicsekedve meséljük el társainknak.
Jokkó büszke volt arra, hogy leszármazottja az uszkokoknak. Minden zenggi gőgös erre.
Egyszer bementem Burulic Abdon boltjába, amely a város felső részén, a Varos nevű
negyedben található. Burulic Abdon suszter volt és Zengg legkisebb embere. Hangja vékony,
mint a madárcsicsergés, beszéde félénk, óvatos. Úgy gondolom, hogy Burulic az egértől is
megijedt volna, nem pedig az oroszlántól. Elképzelhetetlennek tűnt, hogy Burulic őse uszkok
rabló, a tenger és a hegyek réme lett volna. Pedig az volt. Burulic Kaplanek nevét feljegyezték
a krónikák. Ennek a Kaplaneknek leszármazottja az az Abdon, aki csicseregve, sipítozva
mesélte, hogy ő vérbeli uszkok ivadék. Mintha egy angóranyuszi azt magyarázná, hogy az ő
ükapja nem más, mint Háti, „A dzsungel könyvé”-nek elefántja!
Jokkó nem tartozott a dicsekvő gyerekek közé. De felcsillant a szeme, ha szóba került a
három Danicsics testvér, akik közül az egyik felvette a Turkovich nevet. Azért vette fel a
Török (Turkovich) nevet Danicsics Lázár, mert így hívta őt a nép, híres törökverő
kalandjai nyomán.
– Én a három Danicsics családjából származom – mondta nekem csillogó szemekkel
ismerkedésünk napján Jokkó. – Tudod te, kik voltak a Danicsicsok?
Bevallom: nem tudtam. Igaz, abban az időben arról sem tájékozódtam, kicsoda Abd el

Krim vagy Vittorio Emanuele olasz király.
– Nem tudod? – döbbent meg Jokkó. – Hát az én őseim. Híres, veszedelmes uszkok
kalózok voltak, méghozzá vezérei az uszkok népeknek! Talán azt sem tudod, kik voltak az
uszkokok?
Szégyenkezve bár, de bevallottam, hogy nem tudom.
Jokkó úgy nézett rám, mintha földre szállt Mars-lakó lennék, aki nem ismeri a cipőt, a
fazekat, a poharat és az ilyesféléket.
A barna, majdnem négeresen sötét arc a legteljesebb csodálkozást árulta el.
– Bármerre megyünk az Adrián, a tengeren éppen úgy, mint a partokon, nincsen ember,
aki ne hallott volna az uszkok rablókról – mondta kimérten, majdhogynem sértődve. – Az én
ősöm, Danicsics Lázár támadta meg 1557 karácsony éjszakáján a velencei Contarino óriás
hajóját, a „Bucintor”-t. A Contarino-hajó tele volt selyemmel, értékes szőnyegekkel, drága
kelmékkel, fűszerekkel, hiszen a Levantéról jött. A sok utason és tengerészen-kívül háromszáz
zsoldos is tartózkodott a hajón. Danicsics Lázár és kétszázötven uszkok rabló rajtaütött a
„Bucintor”-on! Sohase látták sem a hajó, sem a zsoldosok Velencét!
… Hát így kezdődött az ismeretségem az uszkok rablókkal.
Azóta én is büszke vagyok arra, hogy tudok az uszkokok-ról, láttam Zengget, a régi
fellegvárat, és hogy gyerekkorom legkedvesebb barátja, Turkovich Jokkó, uszkok származék.
Imponáló erő volt ebben a maroknyi népben. Harcoltak törökkel, velenceivel, de harcoltak
az osztrák császári házzal js. Támadási módszerük a rajtaütés volt. Különleges bárkáikkal
váratlanul bukkantak fel, de ugyanilyen váratlanul tűntek is el, ha kellett.
A bárkákat úgy építették, hogy a fenéken több csap volt, abból a célból, hogy az elrejtés
érdekében bármikor elsüllyeszthessék a hajócskákat.
Megtámadták, kifosztották, elsüllyesztették a hajókat, kalmárokat sarcoltak, hadigályákat
pusztítottak. A zsákmányt egymás között szétosztották, vagy pedig együttesen – Fiúméban –
eladták. Fiume kereskedői, emberhajcsárai századon át a zenggi rablókból éltek. Vagy ők
mentek át Zenggbe, vagy a zenggiek jöttek át Fiúméba, hogy üzletet kössenek egymásai. Volt
egy révház a Fiumara partján, s volt egy kocsma ugyancsak a Fiumara mentén. A kocsmát
századokon át „Osteria degli uscocchi”-nak (uszkok csárdának) hívta a nép. A révház és a
kocsma volt a különös kereskedelem lebonyolítóhelye. Itt találtak gazdára a velencei gályák
selymei, posztói, a vértek, a páncélok, a kardok. S itt kerültek eladásra a rabszolgáknak szánt
török foglyok, akikkel szemben egyedül az volt a kikötés, hogy „ne keresztények de,
pogányok” legyenek, mint azt egy korabeli irat bizonyítja. Volt ennek a passzusnak kiegészítő
része is, „amit az eladó fél köteles igazolni”. Mármint hogy nem keresztény, hanem pogány a
rabsorsra szánt fogoly.
Hogyan folyt le és miként ez a bizonyítás, azt mi ne kutassuk, barátaim!
Kemény, vad, bátor harcosok voltak az uszkokok. Végül „is az történt velük, ami a kisebb
létszámúval történik, ha a .nagyobb erővel harcol. Ügyeskedéseikkel, fondorlataikkal elbírtak
a velencei hajósokkal, a török portyákkal, kapitányokkal. De nem bírtak az osztrák császári
csapatokkal. Előbb megkapták Zenggben a „helyőrségi” rangot, végül – lefegyverezték őket!
Zenggből békés halász- és kereskedelmi kikötő lett.
A várfalak nagy részét széthordták, a tornyokat lebontották, de a lakosság többsége máig is
azokból áll, akiknek ősei az Adria-vidék félelmetes rablói voltak.
Jokkó büszkén hangoztatta, hogy őse az a Danicsics Lázár, aki törökverő híre miatt kapta
meg a Turkovich nevet.
Mielőtt benézünk abba a házba, ahol Jokkóék laktak, nézzünk körül Zenggben.
Azt már tudjuk: a távolból semmiben sem különbözött a többi Adria-parti várostól.
Hanem amikor az utas kiszáll a mólón, és körülnéz, meglepődve tapasztalhatja, hogy
Zengg nemcsak festői, de nagyon szép, csinos város is egyben. Lakói sokat adnak a rendre, a
tisztaságra, házaik, otthonaik gondozottságára. Tiszták az ablakok, épek a házak vakolatai, a

kertecskék rendezettek, a kapukon ragyog a festék. Mindezt bajos elmondani a környező
városkákról. Azok csak festőiek, de nem tiszták, és nem gondozottak. Zengg kivétel.
Az egyedüli szépséghiba a hepehupás utcák macskaköveinek borzalmas döcörészése. Ez
pedig az ördög műve. Ember még nem akadt, aki megoldotta volna a zenggi utcák rendezését.
Tekervényei a fiumei Gomilára, a nápolyi Caesarea zűrzavaraira emlékeztetnek. És a gidresgödrös macskakövek! Ember legyen a talpán, aki nyögés nélkül végigmegy a Székesegyház
teret metsző főutcán, a régi Strada Frangepánon. Hogy a zenggi utcák keskenyek, annak
legelső és nagy oka, hogy századokon át erőd volt a város. A Signoria szűken bánt az utcák
szélességével. A macskakövekre pedig szükség van. A hegyekből időnként lezúduló
víztömegek kimosnák az aszfaltburkolatot, a kőlapokat. A macskakövet nem. A macskakő
csak megsüllyed, meghuppan, de a helyén marad. Legfeljebb az átkozódik, aki éjidőn vagy
fagyban kénytelen valamelyik zenggi utcán végigbotorkálni. És bórában, amikor a házak
oldalán kifeszített kötelekbe kapaszkodva lehet csak egyik utcától a másikig eljutni.
Az előbb említettem a főutcát, a régi Strada Frangepánt.
Egy tekintetre végiglátni rajta lehetetlenség. Úgy tekereg, akár a boa constrictor az
őserdőben. Hol erre, hol amarra szalad, az ember már félti, hogy valamerre elszökik. Mármint
az utca. A főutca közepén van a főtér. A tér keleti oldalán áll egy időette kastély, a XIV. század
végéről, ami annyit is jelent, hogy a kastély látott egyet és mást. Ebben az épületben laktak
Zengg főkapitányai. Itt lakott többek között egy időben Possedariai Márton gróf is, az uszkok
vezér, akit a kastély homlokzatára akasztatott fel 1600 elején Rabattá József osztrák császári
generális. De hát, mint mondani szokták a tengerészek: a kormánykerék forog …, és a helyzet
úgy hozta magával, hogy nem sokkal később ugyanebben a kastélyban az elnyomott és
szabadságra vágyó uszkokok felkoncolták a generálist.
A tér közepén szelídebb emlékű látvány fogadja a nézelődőt. Az egyik egy igen szép kút,
kőszirénekkel, kőkígyókkal, de igen jó ízű vízzel. Mögötte a székesegyház, amely még a
kastélynál is öregebb: a XIII. században építették. Karcsú tornya messzire tekint, el a tengerre,
el a hegyekre. Ha délnek haladunk a főutcán, s a bíróság épülete előtt felnézünk a magasba,
érdekes épület tűnik a szemünkbe. Falai még zordonabbak, még komorabbak, mint a zenggi
kapitányok kastélya. Hivatásra is több: Nehaj, a várkastély. Négy szögletén négy torony. Ezt
az épületet Lenkovics Jován, az első uszkok kapitány, Ronnach utóda építette. A várkastély
feladata az volt, hogy a Nehaj-dombot védje, ami pontosan úgy magasodik a város szívében,
mint nálunk Budán a Gellérthegy. Ha a főtéren levő kastély sokat tud mesélni a múltról, annál
is többet tud a várkastély. Az alapító Lenkovics Jován kezdte a félelmetes történetek sorát:
kiderült, ííogy Lenkovics kapitány megszédült, titokban tárgyalni kezdett a velencésekkel,
hogy kiadós évi sápért a velencei halók nyugodtan vitorlázhatnak az Adrián, és befuthatnak |
fiuméba. Egy napon azután az uszkok századok vajdái éllükön megint csak a három Danicsics
testvérrel – vallatóra lógták Lenkovics Jován kapitányt. A vallatás rövid volt, de eredményes.
Lenkovics Jovánt az egyszerűség kedvéért a déli torony tetejéről lehajították. Hogy a
szerencsétlen kapitány nem állt lábra, azért kezeskedem. Még most is akkora sziklák
éktelenkednek ott, hogy jobb azoktól távol maradni.
A nehaji várkastélynak szelleme is van. Ezt ugyan nem én állítom, hanem a zenggiek.
Különös módon akkor kezdi meg sétáját, amikor kitör a bóra. A bóraüvöltős időben a szellem
bejárja a romokat, kiül a falak tetejére, s mivel fázékony lehet, tüzet gyújt a romok tetején.
Ilyenkor látni, ahogy lenéz a városra, és melegszik a tűznél. Hogy ilyen természetű ez a
szellem, annak az az oka, hogy amikor még élt. és ő volt a várkastély kapitányának felesége,
mindig fázott a nehaji várban. Gyönyörű rabszolgalány volt, egy elfogott török gálya
fedélzetéről került Zenggbe. Annyira szép volt és annyira kedves, hogy az egyik nehaji
kapitány feleségül vette. De az asszony visszavágyott hazájába, az örök napfényes Keletre.
Félt, rettegett a téli hónapoktól, amikor „virágzani kezd” Zenggben a bóra. Végül is
elemésztette a honvágy. Azóta jár a szép Zulejka szelleme éjjel, a bóra süvítésében a

várkastély falai között.
A zenggiek erre is büszkék, mert a környező várakban férfiszellemek járnak; széles
környéken egyedül Zengg dicsekszik női szellemmel. Hozzá még keleti nővel, akit
Zulejkának hívnak.
Vannak, akik azt mondják, hogy látták – említette nekem Jokkó, amikor ismerkedtem a
várossal és a nevezetességekkel. Én nem láttam, pedig jártam én éjszaka is, bórában is a
romok között. Azt hiszem, az egész nagy marhaság, vénasszonyok találták ki, és ők ijesztgetik
egymást Zulejka szellemével.
Hogy ebben a kérdésben kinek van igaza, Jokkónak vagy a zenggi vénasszonyoknak, ne
kutassuk. Mit ér egy ódon, mohalepte, sok évszázados várkastélyrom, ha nincsen szelleme?
És miért vegyük el ezt a szellemet Zenggtől?
Zenggben sok a régiség. A házak többsége igen régi. Az uszkok ősök értették a módját,
miként kell a jövő számára falat rakni. Mivel a kőért nem kell a szomszédba menni, hát nem
takarékoskodtak sem az alapzat szélességével, sem a falak vastagságával. Ennek tudható be,
hogy amikor a már említett francia tengernagy, Courbin admirális hajóhada ágyútűz alá vette
a várost, a házakban komoly kár nem esett
Jokkóék házát az a Danicsics ős építette, akiből törökverő híre miatt Turkovich lett.
Emeletes ház, boltíves kapualjjal, megfeketedett mennyezetgerendákkal, fából készült
recsegő-nyiszogó, tekervényes csigalépcsővel az emeletre. Amikor először álltam meg a ház
előtt, azt hittem, felnyílik az agyonvasalt, sötétzöldre festett ívelt kapu, és megjelenik egy
nagy hajú, bőrzekés, villogó szemű uszkok harcos. Kezében kard vagy dárda, esetleg kovás
puska vagy számszeríj.
A kapu ugyan kinyílt, de az uszkok harcos helyett egy nagyon kedves arcú, mosolygós,
középkorú nő lépett a kapuküszöbre. Kendő fedte a haját, s fekete, fehér kötényes taft-ruha
volt rajta. Zengg polgárasszonyai akkor, de azóta is az egyszerű, dísz nélküli, ősi jellegű ruhát
hordják.
Ez az asszony volt Jokkó édesanyja, Turkovich Vladimírné.
Illedelmesen köszöntem, megmondtam jövetelem célját – hogy új barátomat, Jokkót
keresem –; és máris döngött a bakancsom alatt a kapualj több évszázados padozata.
– Kerülj beljebb – mondta félig szerbül, félig magyarul Turkovichné. – Már tudok rólad.
Jokkó itt van, hazajött a tengerről.
Hazajött a tengerről. Ezt így, ezzel a hangsúllyal csak a tengerészanyák és a
tengerészfeleségek tudják mondani. Mint (ahogy a parasztfeleség, parasztanya így említi:
megjött a férjem, a fiam a földekről…
Turkovichék háza nem volt rangos épület. A földszinten nem is akadt más, mint a
hodálynak beillő konyha, ahol a család étkezett, néhány kamra, mellékhelyiség, a többit
elfoglalta Verancsics Jován vegyeskereskedése. „Vegyeskereskedés a Bolygó Hollandihoz” –
ez volt egy pléhlapra kipingálva. A cégér vasrúdon függött, és bórában, sirokkóban,
tramontánában fékevesztetten pörgött, pattogott, ijesztgette az alatta elmenőket.
A tulajdonképpeni lakást az emeleten lehetett megtalálni. Három akkora szobát, hogy akár
a nehaji várkastélyban hihetted magadat.
A sarokszoba ablakából elláttunk a tengerre, a háztetők sora alatt látszó kikötőre s a kékes
párázatban elvesző Veglia-sziget óriás gránittömbjeire meg Pervicchio halászsziget
bálnahátára. A sarokszoba másik ablakából napestig lehetett gyönyörködni a magasból
letekintő várkastély romjaiban.
A tengerre néző ablaknál állt századokon át minden Turkovich-asszony, vizsgálva a Rossz
Időjárás-csatorna torkát, a Pervicchio és Gregorio közötti Kvarnero-átjárót: mikor bukkan fel
a várva várt hajó!
Turkovich mama akkor már csak a „Ragusá”-t várta, Szevér háromárbocos barkját, amely
persze nem tartozott Turkovich Szevér személyes tulajdonai közé. De kapitány volt rajta,

vitorlás barkhajó parancsnoka. Ezen a hajón szolgált Jokkó is, az én barátom, részben
hajósinasként, részben könnyűmatrózként.
Az apa, Turkovich Vladimír, akkor már nem élt. Magához hívta a tenger, 1908 őszén, a
híres orkánban, Cap Matapan alatt, amikor a „Velebit” gőzös elsüllyedt. Ezen a hajón szolgált
Jokkó apja mint hajómester. Turkovich Vladimír, mint tudjátok, bátyja volt a leghíresebb
vitorláskapitányok egyikének, sőt az Adrián a leghíresebb vitorláskapitánynak, Turkovich
Danilónak, a közismert Daniló bácsinak.
A Danicsics őstől épített ház, füstös gerendáival, otromba falaival, nyikorgó lépcsőjével
természetesen máig is ott látható a Nehaj utat és a főutcát keresztező Kikötő utca sarkán, a
Nehaj tövében. Aki arra jár, nézze majd meg, még a cégér is ott fityeg, hirdetve a zenggi
vaskovács kitűnőségét, valamint azt, hogy a Verancsics fiú nem tagadta meg apja mesterségét.
A „Vegyeskereskedés a Bolygó Hollandihoz” helyiségében most is azok a csábító, orrfacsaró
és szívet-torkot derítő illatok terjengenék, mint évtizedekkel ezelőtt.
Ebben a házban született Jokkó és a bátyja, Szevér, valamint sok Turkovich, közöttük
mesterem és atyai barátom, a legendás „Jadran” tulajdonos-kapitánya, Daniló bácsi is.
Jó helyen születtek, néhai kalózok és a jelen idők pompás tengerészeinek városában. Hogy
őszinte legyek, nem is tudom elképzelni, mi egyebet csinálhat a zenggi születésű legény, mint
azt, hogy tengerész lesz, vagy olyan szakmát választ, aminek erős köze van a tengerhez. Nem
lehet sem kertész, sem szőlőtermelő, sem földműves, mert Zengg körül egyszerűen nem lehet
földet művelni. A bóra elvisz innen minden termőtalajt. Csak néhol zöldell egy-egy erdőcske
– a védettebb völgyekben – vagy kert, több méter magas kőfallal körülvett gyűrű közepén.
Akinek kecskéje van, sohasem tudja, mikor látja viszont. A Kvarnero cápái ettek már bórától
elfújt zenggi kecskét, nem egyet!
Zenggben úgy beszélnek a tengerről, mint Mezőtúron a gabonaföldekről, Csepelen a
martinkemencékről, Salgótarjánban a bányáról. Tengerészek, halászok, kikötői alkalmazottak,
raktárosok vagy a távolabbi hajógyárak és hajófelszerelő üzemek munkásai a zenggiek.
A teljesség kedvéért kell hogy elmondjam: a zenggi kikötő már akkor sem volt jelentős
kirakodóhely, amikor én megismertem. Naponta befutottak a helyi hajók, Fiúméból,
Lussinból jövet és menet. Jutott a rakodópartnak is egy-egy nagyobb lehorgonyzó gőzös,
amely árut hozott a város vagy & környék – Jezerana, Brinje, Zutalowka, Lukovo és San
Giorgio – lakosai számára. Inkább a halászhajók, a brazzerák, a kétárbocos bragozzók és
brogagnák jelentenek a zenggi kikötő számára mozgalmasságot. Ha Szevér hajója, a „Ragusa”
csökkentett vitorlákkal bekanyarodott a két móló közt, hogy a rakparthoz álljon, a
bámészkodók sokasága lepte el a rivát.
Az óriási bark, mint hatalmas fekete kolosszus, simult a délnyugati móló falához. A
távírópóznának beillő keresztrudak, a sokaktól megcsodált orrsudár, az idő- és viharette
vitorlák méltán kivívták az emberek elismerését.
– Hé, Szevér, honnan jöttetek? – kiáltottak fel a halászok a fedélzetre.
– Teodóból. Gránitot viszünk Fiúménak – hangzott a válasz.
– Zengget csak nem hagyjátok ki?!
– Nem hát. Sottomarina látni akarja a családját!
Erre olyan hahota támadt, hogy elhallatszott a székesegyházig. Sottomarina, hiszen
ismeritek, abban az időben a „Ragusa” fedélzetmestere volt. Mindenki tudta a
tengermelléken; hogy házsártos feleségével inkább levelez, mintsem a közelében tartózkodik.
A tengerészek híres óriása, a félelmetes birkózó, a pólai tengerészviadalok hőse félt egy
aprócska asszonytól, akinek azonban – bocsánat az árulkodásért – félelmetesen nagy szája
volt. És Sottomarina, a mi drága Sottónk, az égvilágon csak egyvalamitől félt ~ a felesége
szájától. így inkább azon volt, hogy messze tengereken hajózzék, s a szeretet érzéseit az
együttlétnél biztosabb levélben öntötte ki.
Maga a kikötő nem túlzottan nagy. A tengerről már láttuk, hogy két móló védi a partnak

törő hullámoktól, és egy középső móló, a Marina, a postahajókat és az utasszállítókat hívja a
kikötőducokhoz. A két világítótorony semmiféle büszkélkedésre nem alkalmas. Nem olyan
sudárak, égre törők, mint amilyeneket talán a filmeken láttok. Még csak akkorák sem, mint a
fiumei. Valójában magasabb építményre erősített „lanternák”, ami ugyan semmit nem von le
abból, hogy a hivatásukat betöltik. Egyszerre villannak, öt másodpercig világítanak, majd
ugyanennyi időre kihunynak. Ebből a taktusos elsötétedésből és világításból tudja a
hajósember, hogy Zengg közelébe ért. Persze előfordult már olyan eset is, hogy a hajósember
tévedett, és a tévedés csak akkor derült ki, amikor már a móló oldalfalán recsegett-ropogott a
hajó. Ilyen eset történt a lussini Goszpics borszállító „Buon Padre” nevű, alig hatszáz tonnás
gőzösével. Igaz, sohase lehetett tudni, hogy a szép nevű „Buon Padre„ az örökös részeg vagy
a kapitány és az emberei. A kapitány a szárazföldön, a Buon Padre” a tengeren dülöngélt.
És dülöngélt volna még tovább, ha a kapitány a zenggi kikötőt nem nézi tévedésből az arbei
kikötőnek. Ebből származott a baj. A „Buon Padré”-t Sansego szigetén megrakták borral, via
Fiume. Annyi teli boroshordó került a kis hajóra, hogy még a fedélzetre is jutott
(szabályellenesen!), és felért a parancsnoki hídig. (Hogy arányítani tudjatok: a mi régi Dunatengerjáró hajónkkal, a „Budapest”-tel volt nagyjából azonos a „Buon Padre” tonnatartalma.)
A lussini hajótulajdonos, Goszpics, nem ismerhette eléggé kapitányát, hogy megengedte a
rakodásnak ezt a formáját. Akik szárazra jutottak, elmondták: a kapitány nem tett mást, mint
üldögélt a hajóhídon, és egy gumicsövet tartott a szájában. A gumicső az egyik hordóba
vezetett. Az útirányra szóló rendelkezés úgy szólt, hogy Sansegóról a hajó Arbéba megy, ott
lead néhány hordót az arbei szomjú-hozóknak, majd továbbindul. De hát Amancsics kapitány
elvétette az irányt, s az arbei kikötő bejárata helyett az éjszakában nekifutott a zenggi kikötő
délkeleti mólójának.
– Még a cápák is tökrészegek voltak! – mesélték az eset után a zenggiek.
Igaz-e, nem-e, nem tudom, de tény, hogy a cápaveszéllyel nem törődve, a zenggiek aprajanagyja napokon át boroshordóra vadászott a mólóknál. A „Buon Padre” roncsait még évek
múlva is lehetett látni, riasztó példaként arra vonatkozólag, hogy nem okos dolog
boroshordókat feltornyozni a parancsnoki híd magasságáig.
Most, hogy így nagyjából megismertétek Zengget, az uszítok rablók városát, ami egyben
Jokkó szülővárosa is, térjünk rá magára az elbeszélésre, felejthetetlen barátom életének
felentősebb eseményeire.
Ha valaki olyan városban születik és él, mint amilyen Zengg, azzal történik egy és más.
Nos, történt is.

Második fejezet
A FRATERNITÁS VAGY A HETEK TANÁCSA ÉS A HALÁLFEJES LOBOGÓ
Minden valamirevaló városnak, ha az városnak számít, megvan a maga helyi híressége.
Legénykorom idején hírességnek számított itt Jonni Farramatta, az órás. Farramattáék a
halpiac szélén laktak, közvetlenül ott, ahol a trabakkolók, a brazzerák és a bragozzók
kikötöttek. Az órás, ha munkájából feltekintett és kinézett az ablakon, pontosan a kikötő
bejáratát láthatta. Olyan hajó nem jött be a zenggi kikötőbe, vagy nem távozott onnan,
amelyikről Jonni Farramatta ne tudott volna. Volt egy hatalmas könyve, attól nem vált volna
meg a fél világ kincséért sem. A könyvre Farramatta ráírta: „Hajónapló”. Ebbe jegyezte be
évek óta a ki– és befutó hajók nevét, tonnatartalmát, nacionáléját, így: „Reggel 8 óra 7 perc,
befut a »Budapest« postahajó, tonna 509, tulajdonos Magyar-Horvát Hajózás, Fiume …
Délelőtt 11 óra 12 perc, befut a »Cyclops«, tonna 447, tulajdonos Ditta Tripovich, Triest…
Délelőtt 11 óra 18 perc, kifut őfelsége rombolója, a »Blitz«, tonna 360, őrhajóként három
napot tartózkodott a kikötőben …”
Farramatta feljegyzései olyan pontosak voltak, hogy megtörtént: a kikötőfelügyelő hozzá
fordult adatokért. Mert bizony Zgurics felügyelő úr olykor elmulasztotta beírni az érkező vagy
a távozó hajókat. Ilyesmi kiváltképpen akkor történt meg, ha valamelyik kapitány az „Albergo
al Maré”-ba meghívta Zgurics urat, mint mondani szokás, egy pohár borra.
De hát miért pont Zengg egyetlen órása az, aki ilyen feljegyzést vezetett? Elvégre mi köze
van egy órásnak a hajókhoz?
Mondhatnám talán, hogy már azzal is köze volt, mert messze földön híres
kronométer]avító hírében állt a derék Jonni Farramatta. A kronométer pedig abban az
időben, de még most is, első számú szívbillentyűje a tengeri hajónak. Ha nincsen kronométer
– nincsen tengeri hajózás. A kronométer adja a pontos időt, ami nélkül nem lehet sem a
csillagok között, sem a térképen „olvasni”, vagyis meghatározni a hajó „pozícióját”,
tartózkodási helyét. A kronométer a világ legpontosabb, legbiztonságosabb órája, mint
mondani szokás: hajóóra. Éppen kétszáz évvel ezelőtt készítette el regényes körülmények
között az elsőt John Harrison angol órás. Ez az óceáni hajózás időszámításának kezdete.
Jonni Farramatta mestere volt a kronométerek javításának, sőt készítésének is. Szerette az
órákat, de csak a hajóórákat. Főleg azért, mert rettenetesen szerette a hajót, a hajózást. Alig
néhány évvel ismeretségünk előtt Farramattán; a zenggi születésű tengerészen még a White
Star kék, aranyzsinóros egyenruhája feszült. Csónakmesteri rangban úgynevezett mérőaltiszt
volt, a térképszoba beosztottja, munkatársa a navigációs tisztnek. Aki hajózott, tudja, milyen
megtisztelő feladat a navigációs tiszt jobb kezének lenni. Itt tanulta meg a hajózási
mérőműszerek, a szextáns, a kronométer, a mélységmérők, a barométerek kezelését, sőt
javítását is. A zenggiek ezermesterek, Farramatta is az volt. 1912 márciusában a „Titanic”
óriás gőzösre helyezték. Végigélte a világ egyik legszörnyűbb tengeri katasztrófáját, de .attól
kezdve Farramatta búcsút mondott a tengernek. Egyik piába megbénult, és mit tehet ilyenkor
a tengerész? Visszatér a családjához, valami mesterséget választ, s fájó szívvel nézi ,a messze
földről érkező hajókat. Hogy mégis tartsa kapcsolatát a hajózással, megcsinálta a maga
„Hajónapló”-ját, és hogy kenyeret keressen, megnyitotta órásboltját, ezzel a cégérrel:
„Farramatta csónakmester órásboltja a Titanichoz”.
Oly nagy hírre tett szert a fiumei és a dalmáciai partokon, hogy még az Ungaro-Croata
(magyar-horvát) hajózás kapitányai is hozzá fordultak, ha hibásan működött valamelyik
kronométer. Természetesen külön vonzerőt jelentett az, hogy Jonni Farramatta a „Titanic”
menekültjei közé tartozik. Nem mindennapi eset olyan emberrel találkozni, aki átvészelte
1912. április 14-e éjszakájának szörnyű drámáját! Azóta se akadt olyan hajókatasztrófa,
amelyik úgy megrázta volna a világ emberiségét, mint a „Titanic” elsüllyedése.

Képzelhetitek, mit éreztem, alig néhány évvel a katasztrófa után, amikor megismertem
Farramattát: íme, egy ember, aki megmenekült a jéghegybe ütközött óriás hajó
katasztrófájából! Hozzá még kezet is fogott velem a hős zenggi tengerész, ami nagy szó volt:
abban az időben sem a szolgáló, sem a szolgálaton kívüli csónakmesterek nem ismerték a
kezelést süvölvény gyerekekkel. Hogy az órás kezet fogott velem, annak feltétlenül egyetlen
oka tengerészakadémiai egyenruhám volt.
– Csak a White Starhoz ne menj, ha végeztél – mondta, és megvetően legyintett. – Pocsék
banda van ottan! Kapzsi gazemberek vállalata. Ezt jól jegyezd meg.
Megígértem, hogy megjegyzem, és nem megyek a White Starhoz.
– Még Pavlicsek az igazgatótok? – kérdezte ezután Farramatta, ami egyben azt is
bizonyította, hogy szereti, ha tájékozott embernek hiszik. Tájékozottnak és világlátottnak.
– Igen – bólintottam –; Pavlicsek Rezső úr. A kalauz-hajózástant is ő adja elő.
Farramatta belenézett egy óraszerkezetbe, majd feltekintett.
– Tudom. Valamikor szolgáltam vele a „Stefániá”-n. Barátok vagyunk. No és az öreg
signore Gallon jól van?
Signore Gallon! Csak a beavatottak ismerték ezen a néven Garády Viktor bácsit, a tenger
életének nagy tudóját, legkedvesebb tanáraink egyikét. Volt egy szirt Veglia alatt, Gallonnak
hívták; itt gyülekezett össze a környék összes halászkája. Garády bácsi erre a szigetecskére
evezett ki gyakorta, s itt elmélkedett – szépséges kékségben, delfincsobbanásos
hullámzúgásban – a tengerfenék csodáiról. Ezzel a kérdésével Farramatta végleg
bebizonyította előttem, hogy jól tájékozott a tengerészakadémia világában is.
– Ő is a barátom – tette még hozzá. – Ha Zenggbe jön, mindig meglátogat. Pedig ez nagy
szó. Signore Gallon inkább ül naphosszat egy scoglión, mint hogy bemenjen egy házba!
Hát így kerültem barátságba Farramattával, s így nyertem előjogot arra, hogy bármikor,
kronométer nélkül, belépjek a boltjába. Pedig az ő boltja látványosságnak is beillett, órák
ketyegtek a falakon vagy a falakra erősített polcokon. Mint minden órásnak, Farramattának is
az volt a rögeszméje, hogy az órák egyszerre, egyidőben mutassák az időt. (Úgy hiszem, ez
neki sem sikerült, mint ahogy nem sikerült a világ egyetlen órásának sem.) Az órákon kívül
hatalmas tengeri térképek, folyóiratokból kivágott hajóképek, kipreparált tengeri állatok,
csillagok, kunkori csikóhalak, homárok, languszták, tengeri sünök függtek. De a fénypont egy
festmény Volt, deszkalapra festett óriási kép: a „Titanic” félredűlésének szörnyű pillanatát
ábrázolta. A hajó közepe lángol, a kísérteties fény megvilágítja a süllyedő hajót, a távolba
elúszó jéghegyet, a hajón rekedt szerencsétleneket és a gyerekekkel, asszonyokkal menekülő
mentőcsónakokat. Most már a világért sem állítom, hogy a képen művészileg minden rendben
lett volna. Nem is lehetett. Egy zárai cégérfestő készítette, ami persze semmit sem vont le a
kép értékéből.
– Az ottan én vagyok – figyelmeztetett az órás a sétafedélzetről leintegető emberszerű
foltra. – Nehéz pillanatban állok ottan. Akkor még nem hittem, hogy valaha is meglátom
Zengget, a feleségemet, Jonni fiamat. Tudod, a becsületem nem engedte, hogy beugorjak egy
csónakba.
A kis Jonni Farramatta velem egyidős fiú volt. Apja bánatára nem annyira tengerésznek
készült, hanem inkább halásznak. Ebben azután nagymesternek számított már kisgyerek
korában. Ő fogta – nem lehetett akkor több tizenegy esztendősnél – a zenggi gimnázium
szertárában máig is látható legnagyobb adriai ráját.
A kis Jonni Jokkóval együtt nőtt fel. Kebelbarátok voltak. Hát én most erről az időről
akarok nektek egyet s mást elmondani.
A falusi gyerekek a libalegelőn, a városiak a grundon nőnek fel. A tenger melletti gyerekek
többnyire a kikötőkben s a kikötők mögötti elhagyott területeken fejlődnek emberré.
A kikötő számtalan olyasmivel csábítja magánoz a gyereket, amit – hitem szerint –
semmiféle más része a földnek nem tud nyújtani. A kikötő a mozgás, az esemény, az élmény

és a látnivaló színhelye. Elég, ha befut egy hajó, és máris felbolydul minden, esetleg az egész
város. Olykor olyasmi történik, amiről álmában sem hinne az ember. A kikötő a váratlan
meglepetések színhelye. Képzelhetitek; micsoda élményt jelentett Jokkó és társai számára,
amikor egy szép napon szájról szájra járt a hír, hogy tengeralattjáró látható a kikötőben!
Abban az időben a tengeralattjáró volt az a csodamasina, amit ma a holdrakétával lehetne
párhuzamba hozni.
A gimnáziumban abbamaradt a tanítás, és aki csak tehette, rohant le a kikötőbe. Ugyan mi
üthetett a tengeralattjáróba, hogy befutott a zenggi kikötőbe? Erre gondolhatott minden
épeszű ember, ami érthető is. A tengeralattjárók a féltett fegyvernemhez tartoztak, Póla és
Cattaro hadikikötők védelmében vonták meg magukat. Polgári szemtől láthatatlanul.
De hát megtörtént a csoda, és a zenggiek valódi tengeralattjárót bámulhattak a Marina
tövében. Mivel a kikötőfelügyelő, Zgurics úr, éppen felöntött a garatra, nem akarta elhinni a
nagy eseményt, és egyedül üldögélt az „Uszkok Kapitány” söntésében. Teljesen egyedül, mert
még a csapos is elhagyta helyét, és levágtatott a kikötőbe. Így esett azután, hogy mindenki
látta az „U-4” nevű tengeralattjárót, csak a kikötőfelügyelő nem!
Ott horgonyzott a zöldesszürke hajócska a Marina falának védelmében. Hát bizony az
akkori tengeralattjáró csak hajócska volt a maiakhoz képest. A 150-200 tonnás búvárnaszádon
15-18 ember szolgált, szemben a mai 3000 tonnással, amin száznál is több tengerész látja el a
munkafeladatokat. De azért ezek az acélhalacskák is veszélyesek voltak. Az „U-4” is azzá
vált két évvel később: 1015. június 9-én San Giovanni de Medua előtt elsüllyesztette az
angolok egyik Liverpool típusú cirkálóját!
Az „U-4” azért futott be a zenggi kikötőbe, mert a merülési gyakorlaton klórgázmérgezés
történt. Az akkori idők egyszerű védőeszközei, a kálipatronok nem működtek megfelelően, és
a személyzet többsége rosszul lett, köztük a parancsnok, Singule sorhajóhadnagy is. A
kikötőben bent állt a haditengerészet „Panther” nevű kis cirkálója, amelyen orvos
tartózkodott. Ő vette kezelésbe a félholt tengerészeket,
Farramatta ezt írta akkor naplójába:
1913. március 7., reggel 6 óra: befut őfelsége „Panther cirkálója, tonna 1553, épült 1885
… A »Panther” élelmiszert és vizet vesz fel… Délután 2 óra: nyitott toronnyal befut az „U-4”
tengeralattjáró. Az első búvárhajó Zenggben. A hajó személyzetét klórgázmérgezés érte. Amíg
Cattaróból a váltásszemélyzet megérkezik, az „U-4” a kikötőben marad.
A Fraternitás is ott volt a bámészkodók között, méghozzá a Marina legszélső kősávján.
Persze, most veszem csak észre, hogy nem is tudjátok, mi volt, kikből állt a Fraternitás
vagy másik nevén a Hetek Tanácsa.
Állt pedig ez a társaság hét fiúból, Zengg hét válogatott legénykéjéből, akik vendettát
fogadtak egymásnak, vagyis életre-halálra szóló hűséget.
A kompánia feje Turkovich Jokkó volt, feltétlenül a legügyesebb, a legéletrevalóbb
mindannyiunk között. Bár a többieknek sem kellett bátorságért, ügyességért a szomszédba
menni, de amikor sor került arra, hogy vezért válasszanak, egybehangzóan mondta mind a
hat:
– Legyen Turkovich Jokkó a kapitány!
Ez a nagy horderejű döntés egy igen felhős napon, tábortűz fénye mellett, a Nehaj
várfalának tövében játszódott le, a Búvárhajó Érkezésének Évében. Tíz-tizenegy éves fiúk
voltak mind, Jokkó cimborái, többségükben uszkok származék, így a tűz fényében inkább
indiánoknak látszottak, mint európai sápadt arcúaknak. Természetesen ott kuporgott a
„Titanic” hajósának fia, a kis Jonni Farramatta, mellette az apróra maradt, koromfekete Marás
Dragutin ült egy szikladarabon. Jokkó fatönköt húzott maga alá, mint az eljövendő vezérhez
illik. Tőle jobbra Zgurics Tóni, a kikötőfelügyelő fia várta a nagy horderejű szövetség
megalakulását. Mellette egy lányos képű, igazi sápadt arcú fiúcska tördelte a rőzsét: Berezina
Jakab, apátlan-anyátlan árva, akit a nagymamája nevelt. A nagymama halárus volt, igen

harcias néni, de imádta az unokáját. Volt egy magyar gyerek is a kompániában, Kuruc Jóska, a
kikötői vámtiszt fia. A társaságot kiegészítette a Jokkóék házában levő kereskedés
tulajdonosának fia, Verancsics Taddeus, a mókás Tádé.
Az ünnepélyes aktus azzal kezdődött, hogy a kis Jonni Farramatta kinyitotta a magával
hozott iskolatáskát, amit abban az időben úgy hordtak a gyerekek, mint a hátizsákot, s kivett
belőle több tárgyat. Ezeket a tárgyakat Jonni közvetlenül a tűz előtt elhelyezett nagyobb
kődarabra tette. Általános elismerő sóhaj fogadta a szertartás ennyire ünnepélyes bevezetését.
Egy aranyragyogásúra fényezett, igen régi iránytű, egy csuda helyes, alig öklömnyi horgony s
egy vastagon bordázott, időette, fényes bőrbe kötött, több százados könyv alkotta a szent
szövetség létrehozásának külső jeleit.
Különösen a könyv okozott nagy izgalmat, mert az iránytűt mindnyájan ismerték
Jokkóéktól, ahol is „emlék a papától” címen őrizték. A mókás, asztaldísznek használt horgony
pedig Farramattáéktól került a Nehaj tövébe. De az időette könyv felcsigázta a képzeletet.
A nyugtalan, kíváncsi Berezina Jakab nem állta meg, és feltette a kérdést:
– Ugyan miféle könyvet tettél ki. Jonni? Biblia vagy misekönyv?
– A kíváncsiság nem lesz tulajdonsága a Fraternitásnak! – jelentette ki Jokkó, és ezzel
elérkezettnek látta a pillanatot, hogy szóljon az egybegyűltekhez.
Ezért felállt, előkotort egy papírlapot, és mint ahogy ilyenkor szokás, köhögve, dadogva
belefogott a megnyitóba:
– A mi szent szövetségünk, amit Fraternitásnak hívunk majd, teljes nevén a Hetek
Tanácsának, azért jött össze a sok harcot látott várkastély alatt, e falaknál, hogy …
Itt elakadt, belepislogott a papírba, ahol is a lángok tetszése szerint úgy ugráltak a betűk,
mint az esti lepkék a lámpafényben.
– –megalakuljunk – súgta a kis Jonni Farramatta.
– Igen, hogy megalakuljunk – bólintott Jokkó, és máris bátrabban folytatta: – Az
előkészítő bizottság ezért javasolja, hogy Jonni Farramatta ismertesse az alapszabályt. Ha az
alapszabályt a jelenlevők elfogadják, következzen az eskü.
Mindenki helyeselt, és érdeklődéssel tekintettek Jonni Farramattára, aki kihúzott a táskából
egy irkát, belelapozott, – majd meghatott hangon olvasni kezdte:
1. A Hetek Tanácsa – vagy rövidítve Fraternitás – véd- és dacszövetséget jelent.
2. Tehát abból a célból alakult, hogy annak tagjai megvédjék egymást, ha kell, az életük
árán is.
3. A Hetek Tanácsába más személy csak üresedés (elhalálozás) esetében vehető fel.
4. Ha a Hetek Tanácsának valamelyik tagja bajba kerül, minden tagnak kötelessége a
bajba jutott segítségére sietni, még abban az esetben is, ha a bajba jutott Amerikában vagy
Grönlandban tartózkodik.
5. A Hetek Tanácsa minden héten köteles ülésezni. Kivételt képez az az eset, ha a tagok
távol vannak egymástól, de az ilyen eset kerülendő.
6. A Hetek Tanácsa csak akkor ülésezhet, ha a felségjeleket a kapitány felmutatta.
7. A Hetek Tanácsának felségjelei: rézdobozban, üvegfedéllel iránytű, kovácsolt vasból
készült horgony, az Uszkok Kalózok Titkos Könyve, amit mi őrzünk, de kinyitni senkinek
sem szabad. Az iránytű jelzi a helyes utat, amerre a Hetek Tanácsa halad. A horgony az
egymás iránti szilárdságunkat bizonyítja. A régi könyv az őseink iránti tiszteletet jelenti,
egyben azt is, hogy a titkot megőrizzük, és megvédjük a kíváncsiságtól.
8. A felségjeleket a kapitány őrzi. Ha veszedelembe kerül, akkor köteles eljuttatni a
hadnagynak.
9. Minden ülés előtt és után esküt kell tenni.
10. Az eskü szövege: „Esküszöm az Iránytűre, a Horgonyra és őseink, az Uszkok Kalózok
Titkos Könyvére, hogy híven kitartok az általam ismert alapszabály mellett, követem annak
utasításait, mert életem célja a Hetek Tanácsa mellett jóban-rosszban kitartani.”

11. A Hetek Tanácsát a kapitány vezeti. A kapitány csakis az lehet, akit közös felkiáltással
választanak meg. A kapitány helyettese a hadnagy, akit ugyancsak közös felkiáltással kell
megválasztani.
12. A Hetek Tanácsának létezését a legmélységesebb titok övezze. A külvilág számára
szent szövetségünket Fraternitásnak hívjuk.
Jonni Farramatta elhallgatott. Behajtotta a füzetet, és Jokkóra tekintett.
Jokkó, mielőtt szólt volna, több marék rőzsét és száraz husángot dobott a tűzre. Percegve
lobbantak a lángok, és ropogni kezdett a száraz fa. A tenger felől hűvös szellő támadt. A
mélyből kutyaugatás hallatszott. A távolban, a kikötő védgátjainak végén egyenletesen
villogtak a lanternák fényei.
Fekete folt surrant el a fiúk arca előtt. Denevér volt. Kétszer-háromszor is körülszáguldott
a tűz szélén.
– Jó jel – állapította meg Kuruc Jóska.
Égett a tűz, és Jokkó megkérdezte:
– Elfogadjátok az alapszabályt?
Mindenki bólintott, egyedül a koromfekete Marás Dragutin kért szót:
– Az alapszabályt elfogadom. De hiányolom, hogy nincsen benne: ha valaki bármelyikünk
ellen fegyverrel támad, az halállal lakoljon!
A fiúk nagyot nyeltek, de helyeslően bólogattak.
Letették az esküt, de Jokkó kívánságára külön-külön; egyik kezüket a szívükre, a másikat
az Uszkok Kalózok Titkos Könyvére téve.
Végül sor került a tisztségek betöltésére. Jokkó lett a kapitány. Jonni Farramatta a hadnagy.
Időközben felmerült, hogy kellene egy kincstartói tisztség is.
– Elvégre találhatunk kincset, és azt valakinek őriznie kell – állapította meg igen helyesen
a sápadt képű Berezina Jakab.
Így lett Marás Dragutin a kincstárnok és Zgurics Tóni az alkincstárnok.
Bizony, késő este volt már, amikor széttiporták a tüzet, és megindultak az elhagyott Nehajdombról lefelé, köveken, sziklákon, bozótokon keresztül.
– A legnagyobb titoktartás – mondta Jokkó többször. – Erre vigyázzatok! Nem szabad,
hogy bárki is megtudja, milyen hatalmas erőt képviselünk.
Tehát mikor a búvárhajó a zenggi kikötő mólója mellett pihent, a Fraternitás már élt és
létezett.
És mivel a Fraternitás tagjai az élmények, események és a kalandok gyűjtői voltak, érthető,
hogy az „U-4” jötte a lelkük mélyéig megrázta a Hetek Tanácsát, kivéve Jokkót.
– Csoda mókás hajó! – állapította meg a kis Jonni Farramatta. – Mint egy nagy hal, mint
egy cápa, pontosan olyan!
– Én már döntöttem – jelentette ki Verancsics Tádé. – Búvárhajós leszek! Apám azt akarja,
hogy fűszeres legyek. Akar a fene fűszeres lenni! Még ma megmondom odahaza, hogy
elmegyek búvárhajósnak!
– Nekem az tetszik, hogy lezárják a vasfedőt, és máris mehetnek a tenger alá – mondta
Marás Dragutin. – Gondoljátok el, ha nekünk lenne egy ilyen tengeralattjárónk, mi mindent
csinálhatnánk vele!
– Mint Nemo kapitány! – sóhajtotta Kuruc Jóska.
– Felhajóznánk a Kongón, de a víz alatt, és megmentenénk Livingstone-t – ábrándozott a
tejfölösképű Berezina Jakab.
– Marha, Livingstone-t már régen megmentette Stanley! -hördült fel Jokkó. – Nekem is
tetszik a tengeralattjáró, de nem adnám egy barkért! Inkább azon legyünk, hogy szerezzünk
egy háromárbocost, azzal többre mennénk. Gondoljátok el, oda hajóznánk, ahová akarunk. A
búvárhajóval meg mindig baj van. Mondta a bátyám is, aki pedig tengerész hadnagy, hogy
gyerekcipőben jár még a búvárhajó-tudomány. Egy igazi uszkok háromárbocosra vágyik!

Úgy nézett körül, mint aki válaszra vár. Partra húzott bárkában ültek mind a heten, az öreg
raktárépület előtt.
– Igazad van, Jokkó – jelentette ki Marás Dragutin. – A legrendesebb hajó a bark.
– Hát akkor szerezzünk egy barkot! – lelkesedett Berezina Jakab. – Menjünk azzal a
Kongóra!
– Mindig az a Kongó! – hördült fel Jokkó. – Még Cattaróban sem voltál!
A kövér, sápadt arcú Berezina Jakab elpirult. Nem, nem volt még Cattaróban. De amikor
annyira szeretné látni a Kongót!
– A nagymamám mondta – dadogta Berezina –; hogy akik a Kongón hajóznak, azok
gazdag emberek. A Kongó a jövő folyója, azt mondta a nagymamám.
Általános röhögés fogadta Berezina közlését.
A tengeralattjáró nimbusza töredezni kezdett. Egyedül az egyébként vidám, tréfacsináló
Verancsics Tádé tartott ki elhatározása mellett. Komolyan, elszántan mondta:
–
Azt gondolom, azért nem baj, ha nem akarok fűszeres lenni, és inkább a
tengeralattjárósokhoz jelentkezem.
– Nem baj – mondta zordonan Jokkó. – Helyzetedet megértem. Inkább azt mondd: végső
kétségbeesésedben jelentkezel búvárhajósnak! De még ez sem igaz. Az Iránytűre, a
Horgonyra és az Uszkok Kalózok Titkos Könyvére esküszöm: nem engedjük meg, hogy
fűszeres légy!
Nem engedjük meg! – bólintott a kis Jonni Farramatta is. – Még ha a papád fegyverrel
támad rád … akkor sem!
Erre ugyancsak ját nevettek. Aki ismerte a méltóságteljes Verancsics bácsit, s látta őt
kövéren és szuszogva, de mindig szolgálatkészen a pult mögött szorgoskodni, bajosan hihette
el, hogy fegyvert fog a fiára. Bár az is igaz, hogy vevői előtt többször kijelentette:
– Lenni apám vegyeskereskedése Cetinjében, nagyapámé Antivariban, enyém lenni
Zenggben. Fiam, Tádé, lenni vegyeskereskedés Zenggben.
Verancsics bácsi montenegrói volt, ami azt jelentelte, hogy egyformán kerékbe törte a
szerbet, a magyart és az olaszt. De azt is jelentette, hogy kitartott elvei mellett. így hát joggal
félt Tádé az apjától. Tádé tizedik születésnapján az öreg bejelentette, hogy nyáron a fiú
kiszolgál a boltban. Ezért is rettegett Tádé annyira a kereskedői pályától. Nyáron, a
vakációban, az első gimnázium után – kiszolgálni a „Vegyeskereskedés a Bolygó
Hollandihoz” boltocskában! Ez már mégiscsak szörnyű feladat, ha valaki tagja a
Fraternitásnak, és jön a nyár, ami mindenütt szép, de a legszebb a világon mégiscsak a tenger
mellett.
Ott, a partra húzott bárkában talán tovább folyt volna a beszélgetés, ha nem közeledik
valaki a macskaköves parton.
Ez a valaki Dóbiás tanár úr volt, a zenggi gimnázium biológus professzora. Dóbiás külsőre
pontosan olyan volt, mint ahogyan a korabeli tréfálkozások a természetrajz tanárát lefestették.
Magas, sovány, nagy orrú, szemüveges és olyan szórakozott, hogy az már valóban Verne
hőséhez, Paganel mesterhez volt hasonlítható. Soha mást, mint térdnadrágot, nem hordott, s
különös szokásként szalmakalapot – még télen is! Bámulatosan értett a tudományához,
legalább annyira, mint a mi signore Gallonunk (Garády Viktor bácsi) és Matisz János a fiumei
gimnáziumból, ami igen nagy szó ám. Garády, Matisz és Dóbiás neve átcsapott az Adria túlsó
partjára, Olaszországba is, s ha a tengerek biológusai ott összegyűltek, meghívták őket a
kongresszusokra. Dóbiás tanár úr különösen a korallkutatás körül szerzett nagy nevet
magának. Ő fedezte fel Jablanacnál a híres koralltelepet, ami busás hasznot hozott az
államnak és a kitermelőknek.
Általában a tenger alsóbbrendű élőlényeit kutatta, azokért rajongott, azokért élt és
dolgozott. Korallgyűjteménye, tengeri csillagainak százai, formalinban, szeszben,
kanadabalzsamban preparált virágállatai, tengeri sünök és tengeri uborkák, aktíniák, szépiák

és polipok – bámulatot váltottak ki még az avatatlan szemlélő előtt is. A ragusai múzeumnak
máig látványossága a másfél méteres, kérges teknős, amelyet Dóbiás tanár ellenőrzése mellett
készítettek ki.
Nos hát ez a kiváló férfiú volt az, aki felbukkant a raktár ósdi hombárja mögül, és a csónak
felé közeledett.
Igazságot mondunk, ha bevalljuk: Dóbiás tanár úr a legnépszerűbb professzorok közé
tartozott a zenggi gimnáziumban. Csodálatos módon nem a tanárok, hanem a diákok előtt. Ma
már elmondhatjuk: a tanárkollégák nem szerették, bogaras bolondnak tartották. De a diákok
rajongtak érte. Különös kalandjai hol felderítették a kopott gimnázium falait, hol a szenzáció
erejével hatottak a diákságra. Egyszer a Szporádokon kutatott a koralltelepek után. Egy görög
rablóbanda gazdag ángliusnak hitte, és hónapokig fogságban tartotta. Más alkalommal hajóra
ült, és újból hónapokra eltűnt a zenggiek szeme elől. Tripoli előtt kutatta a tenger életét,
amikor összeismerkedett valami tuareg karavánbasival (karavánvezetővel), aki szentnek hitte
Dóbiás tanárt, és elvitte magával a Hamada el-Hamra sivatagba, mohamedán papnak. Nem
hitték el neki, hogy nem tudja a Koránt olvasni, és hogy nem mohamedán. Szakállasán,
szemüveggel, török kaftánban és mekkai dervishez illő igénytelenségében Dóbiás tanár úr
valóban könnyen megzavarhatta a karavánbasit, aki boldog volt, hogy végre papot talált
sivatagi népe számára.
Az ilyen esetek harsány derűt váltottak ki a vaskalapos tanárkollégák előtt, de az ifjúság
lelkesen bámult a különös, egyik kalandból a másikba pottyanó biológus tanárra. Az ő óráin
csak az nem figyelt, aki olyan buta volt, mint egy sörösüveg. A bolondos Dóbiás nem beszélt,
hanem mesélt, és ezek a mesék színesek voltak, akár Cooper, Verne vagy Marryat kapitány
elbeszélései.
A csónakban ülők közül hárman voltak tanítványai. Jokkó, Verancsics Tádé és Jonni Farramatta járt a Fraternitás tagjai közül az első gimnáziumba. (Abban az időben a gimnázium
nyolc osztályból állt, és az első a mai ötödik általánosnak felelt meg.) De volt még egy
különös szokása Dóbiásnak: amennyire észrevette a korallok, tömlőállatok, tengeri csillagok
között a legcsekélyebb színárnyalatot, elrajzolást vagy formakülönbséget, annyira rosszul
emlékezett az arcokra. Nagy kitüntetésnek számított, ha valakit névleg megszólított az utcán
vagy az iskolafolyosón.
Amikor a csónakhoz lépett, a gyerekek kórusban, megilletődötten mondták:
– Jó napot, tanár úr!
Dóbiás mosolyogva felnézett, mert valójában csak most vette észre, hogy egy szárazra
húzott bárka és benne hét gyerek látható.

– Jó napot, tanár úr! – ismételték a fiúk, és Marás Dragutin kivételével felálltak.
Dóbiás feltolta a szemüvegét, és megnézte a gyerekeket.
– Á, persze, persze – motyogta, és ránézett Jokkóra: – Te vagy a …?
– Turkovich Jokkó, első osztály.
– Á, persze, persze – nevetett különös, nyerítő hangon a tanár úr. – Te vagy az, aki a
múltkor azt a szép piros Astropectent hozta?
– Igenis, én vagyok az.
– Á, persze, persze! – veregette meg Jokkó vállát a tanár úr, és azzal már be is mászott a
bárkába, s letelepedett az árbocpadra.
Jonni Farramatta nem állta meg:
– Én fogtam tavaly szeptemberben az óriás ráját, ha tetszik emlékezni.
– Á, persze, persze, te vagy a Farramatta! Nagyszerű, nagyszerű! Mindig mondom, hogy
az igazi gyűjtők az ifjúságból kerülnek ki!
Az „á, persze, persze” úgy hozzátartozott Zengg nagy biológusának lényéhez, mint mindig
derűt sugárzó, gyermekesen csillogó szeme, a csapzott, gondozatlan szakáll, a nyerítésnek
beillő nevetés. Ezzel az örökös „persze, perszé”-vel nyilván állandó mélázását, elkalandozó
gondolatait takargatta a tanár úr.
– Téged hogy hívnak? – bökött Dóbiás a kormos képű Dragutinra. – Te is hozzánk jársz?
Dragutin, aki másodszor járta a negyedik elemit, annyira meghökkent a váratlan
megszólítástól, hogy néma maradt.
Farramatta volt a legbeszédesebb, ő mutatta be a halászfiút:
– Nem jár velünk, ismétel. A negyedik elemibe jár. Marás Dragutinnak hívják.
– Á, persze, persze – nevetett Dóbiás tanár úr. – Ismételsz, de akkor tudjál többet is!
Marás Dragutin? Talán apád a halász, Marás Matthias?
Így, ilyen barátságos légkörben indult meg a beszélgetés.
A fiúk elmondták, miről tanakodtak.
Hogy a Verancsics tengeralattjárós akar lenni, s nem fűszeres. De azt is elmondták, hogy a
többiek a barkhajóra készülnek.
– Pihá, tengeralattjáró! – morgott megvetően Dóbiás, és a Marina felé intett, ahol még

mindig nagy embercsoport állt, bámulva az „U-4”-et. – Én igazán szeretem a tengerfenék
életét, de nem szeretnék egy olyan vaskazettával a fenékre merülni. Miféle fegyvernem az,
amikből az első példányokat, köztük ezt a masinát is, 1908-ban építették, és most 1913 van!
Hol lesüllyednek, és nem jönnek vissza, hol feljönnek, és úgy hánynak, mint az igazgató úr,
ha Zenggből Fiúméba hajózik a „Pannóniá”-n!
Még Marás Dragutin is elvigyorodott, pedig fenemód szégyellte, hogy a nagyszájú
Farramatta elmondta az ismétlés ügyét. Dóbiás úgy kacagott, mint egy gyerek, és majd
lefordult az árbocpadról. Hát ami igaz, az igaz: a biológus és az igazgató nem bírták egymást.
Az igazgató alázatos császárpárti volt, és a Habsburg-ház tagjainak születésnapján misét
mondatott a székesegyházban,– ezzel szemben Dóbiás tanár úr, délszláv létére, vad
negyvennyolcas és császárgyűlölő! Szabadelvű, mint abban az időben mondták.
– Kossuth nagy ember volt! – lelkesedett az óráin. – Abból is látszik, hogy nagy ember
volt, mert szerette a tengeri állatokat! A rendes emberek mind szeretik – és most felemelte a
hangját: – Vannak itt az iskolában felnőtt emberek, akik nem szeretik a természet világát!
Vannak többen! És Kossuthot sem szeretik!
Így azután elképzelhető, hogy Dóbiás tanár úr szívesen idézte az igazgatót, de az
igazságnak tartozunk azzal, hogy megmondjuk: bizony az igazgató úr is megragadott minden
alkalmat, hogy lerántsa Dóbiást a ifjúság előtt. Csak éppen siker nélkül. Hol „gügyének”, hol
„császári árulónak”, hol a „tengeri kukacok szentjének” nevezte, de persze mindig név nélkül.
– Tanár úr is a vitorlások barátja? – tette fel a kérdést repeső szívvel Jokkó.
– Mi ugyanis itt mind a vitorlás hajók hívei vagyunk – szólt hozzá Jonni Farramatta.
– Kivéve Verancsicsot – mutatott Tádéra Kuruc Jóska.
– Nem szeretnék fűszeres lenni – dadogta Tádé.
– Annak is kell lenni, fiam! – mondta Dóbiás. – Mi volna; ha nem akadna fűszeres, akinél
friss kenyeret vagy szafaládét vehetünk? Én ugyanis nagyon szívelem a friss kenyeret és a
szafaládét. Mit is mondtál az előbb, Turkovich? Á, persze, persze, a vitorlás hajók! Hát engem
nem kell lelkesíteni. Apám trabakkolós volt Ragusában, ott nőttem fel árbocok és hálók
között!
– Es ott tetszett megszeretni a korallt, Ragusában – bólongatott a kis Jonni Farramatta,
mintha felelt volna.
– Te tudod, hogy Ragusánál korallpadok vannak? – csillant meg a tanár szeme. Jonni
Farramatta az a gyerektípus volt, akit manapság jó pestiesen „schlagfertig”-nek neveznek.
Azonnal feltalálta magát, azonnal „kapcsolt”, és többnyire szerencsésen is. Pontosan Dóbiás
gyöngéjére tapintott.
– Hogyne tudnám, de a többiek is tudják, az Adria legszebb korallpadjai Premuda szigete
és Ragusa között feküsz-nek. Zlarin sziget környékén és Isola di Zűri közelében, Lu-cietta,
Canzo, Versatz, ahol a legszebb korallok találhatók!
A többiek elképedve bámultak Farramattára. Mit tud a vicekapitány! Hogy darál!
Becsületére válik a Fraternitásnak.
– Á, persze, persze – lelkesedett a tanár úr –; pompásan tudod! Hol hallottad?
– A tanár úr mondta. Pontosan négy héttel ezelőtt. A tanár úrtól tudom.
Jokkó és Kuruc Jóska bólogatott. így van.
– Még azt is tetszett mondani – folytatta Jonni –; hogy a nemes korall Cherso és Ulbo
mellett is előfordul. Buccari és Jablanac előtti korálltelepeket a tanár úr találta meg!
A siker meglepő volt. Még Marás Dragutin is megbocsátotta a baráthoz nem méltó
kisiklást.
Dóbiás tanár úr valósággal elérzékenyedett.
– Pompás, pompás, nagyszerű gyerekek vagytok! Örülök, hogy összetalálkoztam veletek.
Á, persze, persze, te vagy a Turkovich gyerek!
Berezina Jakab nevetni kezdett. De mókás ember a tanár úr! És mekkorákat nyerít.

– Tévedni tetszik, tanár úr, én Jonni Farramatta vagyok.
– Á, persze, persze, az órás fia vagy – kacagott jóízűen Dóbiás. – Te meg a Marás fiú
vagy, s te vagy Turkovich Jokkó … Hát persze, persze, most már emlékszem a fizimiskátokra!
De hát nálam az ilyesmit nem szabad komolyan venni. Már bölcsész koromban szórakozott
ember voltam. Egyszer hazamentem Ragusába. Az volt a szokásom, hogy az utcákon
sétálgattam, és közben tanultam. Időnként beültem a kávéházba, és megittam egy feketét. Az
egyik alkalommal is beültem, és vártam, hogy hozzák a feketét. De nem hozták. Néha
felkiáltottam: kávét! De csak nem hozták. Én meg tanultam tovább. Végre valaki a fülemhez
hajolt, és azt mondta: „Uram, zárunk.” „Mit – mondtam én –; zárnak? Hát még a feketémet
sem kaptam meg!” Megdöbbentő volt a válasz: „Itt az egyház igéit adják, maga részeg, mert
ha nem tudná, tudja meg, a Szent Salvatora-templomban ül már reggel óta!”
Félek, ahogy leírom ezt a jelenetet, nem hat úgy, mint ahogyan szeretném. Ebben az
esetben ugyanis nem a humor a döntő, barátaim, bizony nem. Egy nagyszerű embert akarok
jellemezni, akire bizonyára még sokan emlékeznek, érzékeny áhítattal és hódoló szeretettel.
Dóbiás tanárra bátran mondhatjuk, hivatásának rajongója, fanatikusa volt, akit elfogott a
mámor, ha gyűjtőútjain valami rendkívülit, valami jelentőset talált vagy felfedezett. Egyenes
szívű, egyenes szavú ember lévén, nem rejtette el önmagát; azt adta, azt mutatta be, ami volt,
sem többet, sem kevesebbet. Kalandjaival nem hencegett, hiszen éppen a hencegés volt tőle a
legtávolabb.
„Inkább maga is bölcs vidámsággal derült mesébe illő esetein. És szerette az ifjúságot. A
gyerekarc mosolyra derítette, barátságra, baráti szavakra ösztökélte. És különös: amíg az
idősebbek, főleg a tanártársak részéről sok lekicsinylésben volt része, az ifjúság hősnek
tartotta a szakállas Dóbiást. Hősnek, aki nem ismerte a félelmet. Rá valóban illett az, hogy
még a borsón is szépet álmodott.
– Jaj, de muris! – kacagott a többiekkel együtt a kis Jonni Farramatta. – Tanár úr,
igazándiból nem vette észre, hogy templomban van?
Dóbiás megrázta busa fejét:
– Nem én, fiam! Pontosan akkor, azokban az órákban történt meg velem, hogy
elhatároztam: kutatója leszek a koralloknak! Hát észrevehettem akkor, hol vagyok?!
A kis kövér Berezina Jakab valósággal rákvörös lett a gyönyörűségtől, hogy milyen mókás
ember a tanár úr. El is határozta, hogy megkéri a nagymamát: az elemi után ne a polgáriba,
hanem a gimnáziumba írassa be. (Még a jó öreg Neptunus se gondolta volna, hogy alig másfél
évtizeddel később Berezina Jakab, tanárjelölt a természetrajzból, bevonul a zenggi
gimnáziumba!)
Jokkó belenyúlt a nadrágzsebébe, és kimarkolt onnan egy csomó holmit. Akkora zsebe
volt, hogy tarisznyának is beillett. Gyerekkoromban még nem csináltak nagy dolgot abból,
hogy van új ruhája valakinek vagy nincsen, átszabták-e a papa ruháját vagy sem, örököltünk
az idős testvértől vagy sem. Jokkó a bátyjától, Szevértől örökítette a ruhákat. Mivel Szevér
tizenhárom évvel volt idősebb, Jokkóról lepottyantak a ruhadarabok. Turkovich néni leült hát
a varrógép mellé, és a nagyfiú ruháját átszabta a kisfiú ruhájának. De hát Szevér tengerész
volt, vitorláshajó-hadnagy, és így Jokkó ruhái soha mások nem voltak, mint tengerészgúnyák.
Nyári vitorlavászonból készült fehérek vagy téli posztó sötétkékek. Akkora nadrágzsebekkel,
hogy egy-két kölyökkutya elfért bennük. Persze Jokkó zsebében nem kölyökkutyák lapultak.
De nem ám! Jokkó zsebében például, amikor Dóbiás tanár úr előtt kikotorta a tartalmát,
többek között volt egy köteg horgászzsineg, gyufaskatulya horgokkal, egy kőkeményre
kiszikkadt csikóhal (mint a sakkfigurák lovacskái), három bíborcsigának a háza, egy
ezüstveretű montenegrói bicska, bőrtokban vitorlavarró készlet, egy haditengerészeti tiszti
sapkajelvény, több aranyozott horgonnyal díszített tengerészgomb, barackmagba faragott,
halászbárka, néhány szög és facsavar, egy összerakható zsebkalapács és végül – egy
csudamódon jó kinézésű korallfácska.

Alig négy-öt centiméter magas lehetett, de vérvörös, hófehér kagylótalapzaton. Ágai, mint
a karos gyertyatartók, jobbra és balra íveltek.
Dóbiás szeme felcsillant:
– Honnan szerezted? Igen szép színű bíborkorall! Jokkó mosolygott.
– Egy págói embertől kaptam. De csak a korállt. Én csináltam belőle fácskát.
Dóbiás elkomolyodott:
– Págói embertől? . Jokkó bólintott:
– Úgy igaz, ahogy mondom, tanár úr. A págói ember a bátyám hajójára, a „Ragusa” barkra
hozott kötelet. És akkor adta ezt a korallt.
Dóbiás elmélyedve nézegette Jokkó zsákmányát, forgatta, csodálgatta, végül felnézett:
– Tudnál te szerezni még néhány darabot? Ennél nagyobbakat?
Jokkó megrázta a fejét:
– Azt már bajosan, tanár úr, mivelhogy a págói ember tnár nem él. Elvitte a legutóbbi
bóra, hiszen tetszik tudni…Macsács Vladimírnak hívták.
Dóbiás újból elgondolkozva nézegette a korallfácskát. Forgatta, szinte játszott vele.
– Csodálatos, csodálatos! Szinte hihetetlen, de ez az! Ez! És mint aki álomból ébred, lassan
körültekintett. Gyerekes zavar volt az arcán.
– Megválnál ettől a koralldarabkától? – kérdezte. Jokkó némileg elszontyolodva bámult
Dóbiás markába.
Ott feküdt a fácska, csillogva a napsütésben.
– Hát…
– Adok helyette mást – mondta szívszorongva a tanár. – Adok ennél sokkal nagyobbat,
mutatósabbat. Csak add nekem …
Jokkó latolgatta a helyzetet. A többiek figyelték. Marás Dragutin már rabja volt a tanárnak,
és pártjára kelt:
– Add oda, Jokkó! Add oda! Van nálunk is korall, szerzek én neked.
– Tudományos szempontból kell – dünnyögte a tanár, és úgy tekintett a markában levő
semmiségre, mintha az valódi kincs lett volna. Nem koralldarab, hanem aranyrög.
Jokkó egy mozdulattal zsebre vágta a csikóhalat, a kalapácsot, a bicskát, a bíborcsigákat és
a többi holmit.
– Az más – mondta meggyőződéssel. – Tessék eltenni a korallt.
Mindenki fellélegzett. A tanár is.
– A talapzatát visszaadom – szólt, és megveregette Jokkó vállát. – Derék gyerek vagy.
A haditengerészet kétkéményes (méghozzá egymás mellé helyezett kéményű) gőzbárkája
pöfögött el előttük. Egy szénszállító uszályt vontatott a „Pather” kis cirkáló felé.
Amikor a koromfekete füstöt kibocsátó, dübörgő hajócska tovatűnt, megszólalt a tanár:
– Hogy megértsétek, fiúk, miért kértem el Turkovichtól a korallt, tudnotok kell, hogy az
Adria minden létező korall-padjáról gyűjtöm a bizonyító példányokat. Ez a jelentéktelennek
tűnő ágacska igazolja azt a feltevésemet, hogy Págónál is létezik korallpad, csak éppen nem
tudunk róla. Vagy ha tudnak róla az olyan emberek, mint a megboldogult–
– Macsács Vladimír – segített Jokkó.
– A, persze, persze, Macsács Vladimír … azok titokban tartják! Ilyen gyönyörű színű
korallt csak Tunisz partjainál láttam, de az Adriában soha! Macsács mondta neked, hogy
honnan szerezte ezt az ágat?
Jokkó elgondolkozott. Értelmes, okos, kisfiús, de már mégis felnőttesen komoly
tekintete messze nézett. Maga elé idézte Macsács Vladimírt, a págói kötélverőt, akit elvitt a
bóra. Ugyan mit is mondott neki akkor, amikor átadta ezt a koralldarabkát?
Ott álltak a Turkovich-ház udvarán, a págói kötélverő ledobta a bálákat a taligáról, és azt
mondta a lelkesen segédkező Jokkónak:
„No, öcsém, Jokkó, ezt ládd-e, neked adom! – és átnyújtotta a koralldarabot. – Ennél

különbet bajosan találsz, ne is keresgéljél. Hogy hol találtam, ne kutasd, mert rátenné a kezét
a finánc. De azért annyit elárulok, hogy Maón közelében.”
Ezzel Macsács, akit nem sokkal később elvitt a bóra, elköszönt Turkovichéktól. Többet
Zenggben nem látták.
– Azt mondta a págói ember, hogy Maón közelében találta – emlékezett hát Jokkó.
A tanár derűsen füttyentett:
– Maón közelében? Pompás! Ki tudja, hol van Maón?
A hét gyerek összenézett. Nevettek. A legjobban, legfel-szabadultabban Marás Dragutin.
Végre egy tanár – s hozzá híres tanár –; aki nem azt mondja neki, a bukott elemistának, hogy
buta tök, pokolba való szamár és ilyesféléket. Ne tudnák, hogy hol található Maón? Van az
Adriának, de főleg a Fiúmétól Cattaróig elhúzódó partsávnak, ennek a 300 tengeri mérföld
hosszú, de igazában 800 tengeri mérföldnél is nagyobb területnek olyan része, amiről ne
tudnának a Fraternités tagjai? Legkedvesebb időtöltésük az a „Császári és Királyi
Haditengerészet Térképészete, Póla” jelzésű térképsorozat volt, amit Jokkó a bátyjától,
Szevértől könyörgött ki. Ezt bújták, ezt csemegézték gyakorta, pompás képzeletbeli utakat
téve és tervezve a térképek segítségével.
– Maón Págó és Ulbó között található – mondták a fiúk szinte kórusban.
Itt már Jokkó beszédesebb lett, és megmutatta, hogy ennél is többet tud:
– Pontadurától északnak, tanár úr.
Dóbiás tanár úr kedvtelve nézett végig a fiúkon:
– Derék fickók vagytok! Valóban arra van Maón, Ulbó és Págó között, Pontadurától
északra. Még ott nem kutattam. Á, persze, persze, ez kimaradt!
Megsimogatta kuszált szakállát, ujjaival végigszántott csapzott haján.
– Hamarjában nincs is hajó, amin oda eljuthatnék – tette hozzá – ezzel felállt. Bólintott: –
Megyek. Örülök, hogy érdekes korall-leletre bukkantam itt, a Marinán.
Kimászott a bárkából. Tekintetéből látszott, hogy már messze jár, talán Maonon, a
távoli szigeten. Talán máshol. A fiúk kórusban kiáltották:
– Alázatos szolgája, tanár úr!
A hosszú, sovány ember, Zengg legkülönösebb alakjainak egyike, eltűnt a raktárházak
szélén, a kocsirakodó rámpájánál.
– Megkérem a nagymamámat, hogy ne polgárista, de gimnazista lehessek – sóhajtotta a
sápadt képű Berezina Jakab.
– Hallottátok – mélázott Marás Dragutin –; nem is tolt le, hogy miért buktam meg! – és
vádlólag nézett a kis Jonni Farramattára: – Bemártottál.
Jokkó elmerengve nézte a bárka agyonfoltozott, tengervíz marta, repedezett bókonyú
fenekét. Majd hirtelen felkiáltott:
– Micsoda nagy tett lenne! Micsoda nagy tett!
És erős, tizenegy éves fiúhoz szokatlanul nagy öklével rávágott az ülésdeszkára.
A Fraternitás tagjai rámeredtek a kapitányra, mintha hirtelen megbolondult volna.
– Mi lenne nagy tett? – csodálkozott Farramatta.
A barna arcból előcsillantak a hófehér fogak. Jokkó nevetett:
– Aki kitalálja, annak odaadom a késemet. Senki sem találta ki.
Jokkó intett:
– Üljetek ide, közelebb.
A fiúk összebújtak.
– Mondd már! – idegeskedett Kuruc Jóska. Jokkó diadalmasan nézett a rá meredő
arcokba.
– Nem sejtitek?
– Nem.
– Hát akkor ide figyeljetek! A Hetek Tanácsa akkor teljesíti leghívebben feladatát, ha az

összefogáson kívül nagy tetteket is végrehajt.
– Ez igaz – helyeselt Jonni Farramatta. – Kolumbusz is azért lett nagy, mert nagy tettet
hajtott végre.
– Fedezzünk fel valamit? – fontoskodott a fűszeres fia.
– Igen – mondta komolyan Jokkó –; fedezzünk fel valamit. Méghozzá a maoni
korallpadot! Tegyük meg Dóbiás tanár úrnak, hogy kikutatjuk a korallpad hollétét…, és
esetleg még gazdagok is lehetünk, ha megtaláljuk.
– Rácsap a finánc – intett csüggedten Marás Dragutin. -Ha az apám több halat fog az
előírtnál, máris ott terem a finánc.
– A fináncot én elintézem – jelentette ki gőgös felsőbb-seggel Kuruc Jóska. – Ne féljetek,
srácok! Az apám is finánc.
– No lám – bólintott Jokkó. – Nem kell mindjárt berezelni. Meg azután titokban is lehet
tartani a korallpad hollétét. A tanár urat megesketjük, hogy nem árulja el a felfedezést.
– Gondoljátok, hogy esküt tenne a Hetek Tanácsa előtt? – bámult Marás Dragutin.
– Mi az, hogy esküt tenne! – hősködött Jonni Farramatta. – A korallért mindent megtesz.
– Jó, helyes, tegyük fel, hogy a tanár úr megesküszik a Hetek Tanácsa előtt, és meg is
lelnék a korallpadot – okoskodott nem is helytelenül Zgurics Tóni, a kikötőfelügyelő fia. – De
mikor juthatunk oda el és min?
Jokkó kacagni kezdett. Benne már kialakult a terv, tudta tehát, mit akar, és mit ajánl a
Hetek Tanácsának.
– Húsvéti szünidő talán nincsen? Méghozzá rövidesen? Zgurics egy kicsit visszakozott.
– Van, de …
– Egyheti szünet alatt talán nem jutnánk el Págóig és vissza? – vigyorgott Jokkó.
Zgurics hősi pózba vágta magát:
– Uram, uram, kapitány uram, szállok az úrhoz. Ön nem értette jól a kérdést. Min jutunk
el Págóig? Talán elkérjük Farramatta bácsi horgászladikját?
Jokkó latolgatta a helyzetet. Mondja már most meg, mit eszelt ki abból a célból, hogy
eljussanak Págóig, felleljék Maont, és megtalálják a korallpadot, aminek létezéséről esetleg
senki más nem tudott, mint a bórában elveszett kötélverő Macsács Vladimír? Úgy lehet, hogy
sírba vitte, hullámsírba a korallpad helyének titkát! Ez lenne a legjobb megoldás. Ebben az
esetben a korallpad most pihen, s pihen mindaddig, amíg a Hetek Tanácsa nem kezdi meg a
kitermelést.
A kis Jonni elröhögte magát:
– Apám horgászladikját?! No, azzal ugyan sokra mennénk! Köpetnyi gigg az, a
hullámtörön túl már elsüllyednénk vele!
Zgurics, aki szeretett gúnyolódni, megjegyezte:
– Tudom, azért is mondtam.
Jokkó csendesen, magabiztosan mosolygott. Megszólalt:
– Uszkok harcoshoz nem illő kétségbevonni a kapitány tervének helyességét! Ha nincs
hajónk, szerzünk. Ha kell rabolni fogunk!
Jokkó kijelentése annyira meglepte a fiúkat, hogy Verancsics csodálkozva megjegyezte:
– A tengeralattjárót?!
– Hülye – mondta ki véleményét nyugodtan Jokkó –; az hadihajó! Kell is nekünk
hadihajó! Nekünk expedícióshajó kell, amin eljutunk Págóig, felfedezzük a korallpadot, és
visszajövünk!
– Hurrá! – lelkesedett Farramatta, Kuruc Jóska, Berezina Jakab és a leintett Verancsics
Tádé is.
– Ma már a hajórablás várfogsággal jár! – okoskodott Zgurics Tóni. – Tudom az apámtól.
Jokkó hidegen tekintett a kikötőfelügyelő fiára:
– És te nem szenvednél el várfogságot az ügyért? Igenis, az ügyért! A tudományos célért.

Dóbiás tanár úr is elszenved mindent. Volt már kalózok fogságában, tuareg rablók szíjat
akartak hasítani a bőréből! Talán várfogságban is volt már! Mégis dicsőség övezi a nevét. A
mi nevünket is dicsőség övezi majd, ha hazatérünk.
Jonni Farramatta kiugrott a bárkából, s rohanni kezdett körös-körül, közben ezt üvöltötte.
– Éljen a Hetek Tanácsa! Éljenek az uszkokok! Jokkó büszkén nézett körül:
– A Hetek Tanácsa megszavazza az expedíciót?
– Úgy hiszem, az lenne a legokosabb, ha megkérdezném a papámat – dünnyögte Zgurics.
– Le vele! – kiáltotta Marás Dragutin. – Áruló akarsz lenni?! A Hetek Tanácsának minden
határozata titkos, és az is, hogy egymáshoz tartozunk!
Jonni Farramatta közben bemászott a bárkába. Rávetette magát Zguricsra. A fiú lecsúszott
az evezőpadról, le a fenékdeszkára.
– Hagyd – lépett közbe Jokkó, és lerántotta Jonnit a kétségbeesetten kapálódzó gyerekről.
– Hagyd, Jonni!
Farramatta dühös arccal a bárka szélére ült. Ökle Zgurics Tóni torka helyett a csónak
peremlécét szorította. Farramatta az a típus volt, aki pillanatok alatt dühbe tudott gurulni.
Ebben méltó társa volt Marás Dragutin és Verancsics Tádé is.
– Ülj fel – intett Jokkó a megszeppent Zguricsnak. – És figyelj rám.
A felügyelő fia visszatelepedett a padra. Mindegyiküknél jobban öltözködött,
majdhogynem úriasan. A kikötőfelügyelő úrnak tartotta magát, és akivel szóba ereszkedett,
attól megkívánta, hogy kapitány urazza. Az igazi kapitányok „hé, Zgurics”-nak szólították, de
ez nem vont le semmit abból, hogy ő valódi révkapitánynak hitte magát. És egy révkapitány
fia mégsem járhat úgy, mint a zenggi gyerekek többsége.
Ezért Zgurics Tóni stájer nadrágot, gyopáros nadrágtartót, zergetollas kalpagot, barna
düftinzekét hordott, ami abban az időben szokatlan valaminek számított a tengerparton.
Ilyesmiben csak az osztrák uraságok parádéztak Abbázia és Laurana sétányain. Ez a
különleges öltözködés a kikötőfelügyelő fiát elválasztotta a többiektől. Arra buzdította, hogy
másnak, sőt különbnek higgye magát, és ezért vele született gúnyolódó hajlama néha túlzásra
ragadtatta. Pedig Zgurics Tóni derék cimbora volt, jó barát, büszke arra, hogy Jokkó és
Farramatta bevette a kompániába.
– Figyelj, amit mondok – kezdte Jokkó. – Tagja vagy a Hetek Tanácsának, a
Fraternitásnak. Életre-halálra. Amit a többség dönt, azt fogadja el az egyén. Megértetted?
Zgurics Tóni megbántva, sértődötten kuporgott a csónakpadon. Féltett zekéje könyökben
felszakadt, és a gyopáros nadrágtartó bepiszkolódott.
Jokkó előtte állt.
Valódi uszkokhoz méltóan viselkedett.
– Megértetted?
Zgurics intett, hogy igen, megértette.
– A Hetek Tanácsa tagjának lenni megtiszteltetés – folytatta Jokkó. – Légy nyugodt,
akadna jelentkező bőven, ha bárkit befogadnánk. De mert titkos társaság vagyunk, nem.
fogadunk be senkit, csak akkor, ha valaki közülünk meghal. Meg akarsz halni?
Tóni elvigyorodott:
– Nem akarok.
Jokkó komolyan folytatta:
– Mi sem akarjuk. Mi azt akarjuk, hogy igazi uszkok légy. Az uszkok nem árulja el a
társait, és harcba megy a kapitányok parancsára. Megfogadod, hogy ezentúl így cselekszel?
Zgurics hangja ünnepélyesen csengett:
– Megfogadom.
– Akár várfogságot is elszenvednél az ügyéri? Tóni bólintott:
– Akár azt is. Jokkó kezet nyújtott.
– Lázadók mindig akadnak a Nagy Tettek Ösvényén – mondta. – Kolumbusz ellen is

fellázadtak, Magellán ellen is. De a lázadást mindig leverték. Mi is leverjük! Még az egyszer
elnézzük, hogy gúnyolódtál… Többé ne tedd!
Zgurics mosolygott.
– Ha azt mondjátok, raboljak hajót, azt is megteszem! Jokkó intett:
– Az igazi uszkok így beszél. Mielőtt rátérnék tervem ismertetésére, kibontjuk a Hetek
Tanácsának lobogóját. Ezt a lobogót tűzzük ki a hajóra, amit, ha kell, erőszakkal szerzünk
meg, hogy eljussunk a titkos koralltelepre!
Ezzel Jokkó, a többiek nagy ámulatára, számtalan zsebének rejtekéből előhúzott egy
csomagocskát. Egyetlen mozdulattal kibomlott a selyempapírból a Hetek Tanácsának
lobogója.
Általános „ah” és „ó” volt a válasz.
A lobogó fekete selyemből készült, közepén halálfej és két keresztbe fektetett lábszárcsont
díszelgett. A lobogó négv szögletében hetes szám fehérlett.
~ Természetesen kalózlobogó – mondta Jokkó, és élvezte a sikert. – Őseink kalózok voltak,
így jogosan mondhatjuk magunkénak a zászlót.
~ Te csináltad? – hüledezett Dragutin. – Te?
– Nem, a mamám. De nem tudja, milyen célból kell. Farramatta közbeszólt:
– Minden lobogót fel kell avatni. Esküdjünk meg ebben az ócska bárkában, kezűnket
rátéve a halálfejre, hogy hűek leszünk a zászlóhoz.
Farramatta ajánlatát tett követte.
A kikötőnek ezen az elhagyott területén senki nem látta, hogy hét fiú ünnepélyesen
körülállja a bárka középső padját, jobb kezét a szívére teszi, a balt pedig ráhelyezi a halálfejes
kalózlobogóra.
– Esküszöm, hogy jóban-rosszban megvédelmezem a Hetek Tanácsának lobogóját! A
zászlót nem hagyom el, és azon leszek, hogy büszkén lobogtassa a legnagyobb vihar is!
Az ünnepélyes szöveget Farramatta rögtönözte, mint ahogy az illő egy alkapitányhoz.
– Talán meg a Kongón is meglobogtatjuk – jelentette ki meghatódva Berezina Jakab.
Jokkó intett:
– Lehet. De az biztos, hogy az óceánokon mindenütt, amerre csak elhajózunk. Először a
Págóhoz vezető hajó-úton.
– Azt mondtad, ismerteted a tervedet – szólt Kuruc Jóska. – Most már van lobogónk, csak
hajó kell hozzá.
Jokkó összehajtogatta a halálfejes kalózzászlót, beletette a selyempapírba, és zsebre vágta.
– Igen, ismertetem. Űjbói megkérdem: a Hetek Tanácsa megszavazza az expedíciót?
A fiúk kórusban felelték:
– Megszavazzuk!
Jokkó legalább olyan határozottan nézett társaira, mint annak idején Magellán Sanlúcar
kikötőjében, amikor kiadta indulási parancsát.
– Megkezdjük az előkészületeket – jelentette ki a Hetek Tanácsának kapitánya. –
Megalakítjuk az expedíciótanácsot, amelynek tagja a Hetek Tanácsának kapitánya,
alkapitánya és egyik tagja …
– Marás Dragutin! – kiáltotta Kuruc Jóska.
– Helyes, legyen Marás Dragutin – mondta Jokkó. – Az expedíciótanács minden héten
köteles beszámolni a végzett munkáról a Hetek Tanácsának.
Berezina Jakabot hirtelen csüggedés fogta el. A szeplős, kövér, őszinte szívű legénykét
rossz sejtelmek kínozták, mert hirtelen közbeszólt:
– Attól félek, a nagymamám nem enged majd el az expedícióra!
Szinte már a sírás folytogatta a torkát.
A többiek megdöbbenve meredtek Berezinára.
– Aki azzal törődik, hogy a nagymamája mit enged meg, az nem méltó arra, hogy

uszkoknak vallja magát! – kiáltotta felháborodva Verancsics Tádé.
Zgurics tele szájjal kezdett röhögni. A hasát fogta, úgy kacagott.
– A nagymama! Már megint a nagymama!
– És a Kongó! – vihogott Kuruc Jósjta.
Jokkó röstelkedve nézett a szeplős, kövér gyerekre. A fiú az ő „btlne” volt. Unokaöccse, és
a többiekkel együtt kicsi kora óta játszópajtása. De a hangsúly azon volt, hogy Berezina Jakab
unokaöcs volt. „Félénk, de jó gyerek – hangoztatta Turkovich mama. – Majd Jokkó mellett
élénkebb lesz. Jokkó túl élénk, a kis Jakab nyugtatólag hat rá. Különben is árva gyerek,
kötelessége vele játszani.” Ezek voltak a fő szempontok, amik Jokkóhoz kötötték a kis
Jakabot. Az igazságnak tartozunk, ha megmondjuk: Jokkó szerette Jakabot, és kedvére való
volt, hogy az egy esztendővel fiatalabb gyerek úgy néz rá, mintha ő lenne Nyegován
admirális, a pólai hadikikötő parancsnoka.
De a fiúnak ez a kijelentése kihozta sodrából.
Jokkó erős ökle belekapott az unokaöcs flanellingébe. Két gyöngyházgomb azonmód
lepattant, és belepottyant az öböl vizébe.
– Esküt tettél a halálfejes lobogóra! – kiáltotta Jokkó. – Jóban-rosszban velünk tartasz!
Ezzel kiadós pofont mért le Berezina Jakabnak.
Azt hiszem, ha ezt a dicsőséges ős, a híres nagy kapitány, Danicsics Lázár látja,
megelégedetten bólogat a legifjabb uszkok kapitány gyors intézkedésén. A határozott
közbelépés jellemzi az igazi parancsnokot. Így tett Magellán is, amikor a San Julián-öbölben,
közel Patagóniához, fellázadtak a spanyol kapitányok. Villant egy tőr, és vége lett a
lázadásnak!
Pedig Jokkó nem volt verekedős természetű. Sőt mindig figyelemmel volt a gyengébbekre.
Márpedig Berezina Jakab jóval gyengébb volt Jokkónál, aki tizenegy éves korában legalább
tizennégy évest mutatott. De úgy érezte, hogy cselekednie kell. Cselekedni baráti és rokoni
becsületből, nem is szólva az uszkokok becsületéről. Mi lenne a Hetek Tanácsából, mi lenne a
Fraternitásból, ha a tagok ténykedését befolyásolhatnák a nagymamák?!
Berezina Jakab előtt két lehetőség volt. Vagy kiugrik a bárkából és sírva elrohan, ami
feltétlenül méltatlan egy uszkokhoz, és még méltatlanabb a titkos társaság, a Hetek Tanácsa
tagjához. Vagy marad, visszafojtja könnyeit, belátja férfiúhoz nem méltó kijelentését, és
elnézést kér a kapitánytól.
A kis Berezina Jakab az utóbbit választotta. Rajongása Jokkó iránt legyőzte benne a
megbántást, a sértődöttséget, ráadásul a gyerek okos kis fickó volt, tehát a történtek után
belátta: nagy kitüntetés Jokkó baráti köréhez tartozni, és ha megfutamodik, Jokkó szeretetét
veszti el.
A pofon helye ott égett, lángolt az arcán. És mivel még az Adria-parton is eléggé sápadt
volt a bőre, Jokkó ujjainak nyoma letagadhatatlanul piroslott. Ha a sírást nem is tudta teljes
mértékben visszafojtani, a szavaknak mégis komoly hangsúlya volt:
– Bocsáss meg, kapitány … Követlek, bármerre mégy … Ha kell, a Kongóra is …, de
Maonra is.
És ezzel Berezina Jakab ráborult a csónakpadra. Hiába, egy uszkoknak is akadhatnak
gyenge pillanatai.
Jokkó mosolygott. Melléje lépett. Rátette az unokaöcs hátára a kezét. Talán így tett
Kolumbus, amikor eléje térdelt az első indián.
– Jól van, Jakab. A Hetek Tanácsa megfontolja, mikor indulunk majd a Kongóra is!

Harmadik fejezet
AZ ADMIRÁLIS KORMÁNYOSA ÉS A TANÁR ÚR ESKÜJE
Gondolom, akadnak néhányan, akik felszisszentek, amikor olvasták: az Adriában korall
található, méghozzá nemes korall. Ki hallott már olyat – mondhatták –; hogy az Adriában
korall tenyészik, amikor a korall hazája a trópusi tengerek meleg-langyos vize! Ilyen hely a
Vörös-tengernél a Sinai-félsziget partvonulata, a kelet-indiai terület, Afrikánál Zanzibar
zátonyai s természetesen a Csendes-óceán korallszigeteinek ezrei.
Általában így tanuljuk, s helyesen tanuljuk. A korallok, a sugaras virágállatok rendjei, az
Astraeák, a Madreporák, a Maeandrinák, a Pritesek és a Pocillaporák, Monoxeniák, a
Flabellumok, Leptopenusok – és még igen sokféle fajta – valóban a meleg, de még inkább a
trópusi tengerek lakói. Belőlük kerülnek ki a „nagy építők”, az Indiai–; de főleg a Csendesóceán szigetbirodalmának alkotói. Mert bizonyára mindenki tudja, hogy a Csendes-óceán sok
ezernyi szigetének egy részét a tengeri vuklánok, többségét pedig a korallok hozták létre. Volt
nekem egy öreg barátom, nagy tudós, Raoul Francénak hívták. Ragusában élt, ott látogattam
meg a harmincas évek közepén. De magyar földben pihen, mert valójában magyar volt, és
amikor a náci gépek gyönyörű ragusai otthonát lebombázták, s az otthonnal együtt kincset érő
korallgyűjteményét is, hazajött meghalni. Ott Ragusában, az öreg tudós festői otthonában
ismertem meg a korall rengeteg fajtáját, elképesztően sokféle al-, fő- és középcsaládját. A jó
öreg Raul Francé talán még Dóbiásnál is nagyobb tudója volt a korallok életének, a korallok
természetátalakító és -formázó jelentőségének.
Tőle tudtam meg a titkot: a korall szeszélyesebb minden más alsóbbrendű féregállatnál
vagy virágállatnál. Megtelepül ott, ahol minden adottság megvan, és nem települ meg ott, ahol
véleményünk szerint ezek az adottságok – ugyancsak léteznek. Magam is láttam a húszas
években egy korall-padot Tunisz előtt, a Gabési-öbölben, a Kerkenna-szigeteknél, úgy hívták,
hogy Souk el-Hammamet A korallpad egy részén, legalább akkora területen, mint a budapesti
Körtér, aranylott, zöldellt, piroslott a legszebb korallmezők egyike, amit valaha láttam. Alig
két-három méteres víz borította apály idején ezt a mesébe illő tengeri akváriumot. Ettől a
területtől alig néhány méterre másik „korallmezőt” láthattunk. Fekete, sárgásbarna terület
volt, amit elszennyezett a tenger és az elpusztult virágállatok tömege. Itt már meghall a korall.
Rejtélyes módon megszűnt az élet, s az okára az ottani korallszakértők közül senki sem tudott
választ adni. Egyszerűen elpusztult, mintha leégett volna, s nyilván azóta sem támadt fel
többé. A korallmező pusztulásának titkát némán őrizte a Souk el-Hammamet, sok korallhalász
kedvelt vadászterülete.
Gyerekkoromban, amikor lekerültem Fiúméba, magammal vittem a család üzenetét: aztán
korallt hozzál ám! … Abban az időben a tengerésznek illett papagájt, óriási tritoncsigát,
gyöngykagylót, japáni és kínai lakkdobozokat hazahoznia, hogy bizonyítsa: járt a messze
Keleten, a távoli Ázsiában és az óceánokon. Ha nem jutott el messze tájakra, hanem az Adria
és a Földközi-tenger hullámain ringott a hajója, akkor legalább cápafogat, színpompás
kagylókat és vérpiros korallból készült nyakláncot, karperecet, fülönfüggőt kellett
hazaérkeztekor a tengerészládából előszednie. Emlékszem, én is hoztam édesanyámnak
csodás piros korall nyakláncot, amit Pólában vettem az Olivi-sziget egyik árusánál.
Akkor még nem tudtam, hogy az a korall, amiből az Adria menti népek paprikaszínű talmi
ékszere készül – nem a Csendes-óceán és az Indiai-óceán vagy a Vörös-tenger híres
korallpadjain található, hanem jó részben a Földközi-tengeren, az észak-afrikai partoknál és az
Adriában.
Ez a korallféleség a nemes korall, az Isis-nembe tartozó Corallium rubrum, amely nem a
távoli óceánokban, hanem a szelídebb és a közelebbi Földközi-tengerben és az Adriában
tenyészik. Ezek a legjobban faragható, legszebb színű korall-ékességek.

Íme, ez is egy bizonyíték a korallok szeszélyességére, különleges letelepülésére.
Amikor – később – nekem Jokkó elmesélte híres korall-kalandjukat, nem voltam tisztában
tettük gyakorlati értékével. Akkor ifjú szívvel a sportteljesítményt ünnepeltem, nem a
tudományos és gazdasági eredményt. Bevallom: a nemes korallnak ezt az igen korlátozott
elterjedtségét csak Ragusában tudtam meg, Raoul Francénál, a tudósnál. Jelentőségéről
Dóbiás is tájékoztatott. Ő mondta el nekem, hogy bizony hosszú időn át a korallt növényként
tartotta számon a tudomány, és az első, aki világgá akarta kiáltani, hogy az ágas-bogas korall
nem növény, hanem állattelep, egy Peysonnel nevű francia orvos volt. Peysonnel kutatásainak
eredményét (hogy a korall mészvázát aprócska polipok termelik ki, és a virágnak hitt fehér
pöttyöcskék maguk a polipocskák, tehát állatok) beküldte a francia akadémiához. Az
akadémikusok azonban növénynek tartották a korallt, közöttük a biológiával is foglalkozó
Reaumur, aki igen becsülte Peysonnelt: ő volt az, aki felszólította: ne tegye magát
nevetségessé, és vegye le nevét a beadványról…
Pedig a korall valóban nem növény, hanem állat, és a régiek által bokroknak, fatörzseknek
vélt külső váz a korall mészből készült, „önellátó” háza. Ε parányi lények, az alig néhány
milliméter nagyságú korallpolipocskák építményeiből hatalmas szigetek, valóságos
szárazföldek születnek.
A nemes korallt éppen nem nevezhetjük szigetépítőnek. Talán azért, mert igen ritka, talán
azért, mert az ember állandóan töri, zúzza, pusztítja telepeit, arra már nem jut ideje, hogy
szigeteket építsen. A „padoknak” nevezett koralltelepeket állandóan kutatják, keresik, figyelik
és ellenőrzik a korallhalászok.
Persze, akadnak ismeretlen korallpadok. Az ismeretlenség oka rendszerint a lassú fejlődés,
sőt a még lassúbb szaporodás, terjeszkedés.
Ha Maonnál volt korallpad, s azt a págói kötélverő titokban tudta tartani, annak
ismeretlenségét éppen a fenti okokban kell keresni.
Ha ugyan volt korallpad Maonnál…
Akkor hát kanyarodjunk vissza – e rövid eszmecsere után, amire hitem szerint szükség volt
–; kanyarodjunk vissza a további eseményekhez.
Azt már tudjuk, hogy a Marinára kihúzott bárkában elcsattant egy pofon, és ez
helyrebillentette a Hetek Tanácsában az egységet. Azt is tudjuk, hogy a Fraternitáson belül
megalakult az expedícióbizottság, Turkovicli Jokkó, Jonni Farramatta és Marás Dragutin
részvételével.
Örömmel jelenthetem, hogy a bizottság igen tettre készen, igen lelkesen fogott a
munkához.
Közelgett a húsvéti szünet. Igyekezni kellett, hogy megvalósuljon a szép terv. Eljutni
Maonra, vagyis előbb Págóra, onnan tovább, hogy felfedezzék a vélt korallpadot.
A feladat nem volt könnyű, és egyszerű sem.
Hogyan lehet eljutni egy szigetre vagy netán több szigetre az Adrián? Csakis hajóval. A
tengerparti ember számára a hajó, vagyis annak különböző változata, mint a csónak, a bárka, a
vitorlás, a kicsi és a nagy gőzös legalább annyira természetes valami, mint a ti számotokra, ha
falun éltek, a szekér, a traktor, vagy ha városon, akkor az autó, a busz, a troli… Vegyünk csak
elő egy példát. Teszem azt: együtt jártok az iskolába Kovács Pistivel, akinek az édesapja
teherautósofőr, s együtt Nagy Balázskával, aki arra büszke, hogy az ő édesapja vízibuszos a
Dunán. Mármost egy pillanatig sem kétséges: Kovács Pisti feltétlenül többet tud a teherautó
vezetéséről, mint bármelyiktek, és ugyanez áll Nagy Balázs esetében is a vízibuszra. Sőt nagy
a gyanúm, Pisti is, Balázs is szabad időben, amikor kevesen látják, már vezette a teherautót,
sőt a vízibuszt is. Ez azért érthető, mert -magunkról tudjuk – a papák szakmaszeretetből,
„utódlási” vágyból szívesen átadják tapasztalatukat fiaiknak, ha azok már legalább az első
általánost járják.
Nos, ha így van a szárazon, mennyivel inkább így a tengeren!

A zenggi gyerekek a bórával és a tengerrel nőnek fel. Már igen korán megtanulják, mit
jelent a szél, s mit jelent a tenger, ha a hullámok felett bóra, sirokkó, paestro, tramontána,
ponente süvölt. Márpedig ha valaki a tengernél tudja, mit jelent a szél, és azt is, mit jelentenek
a hullámok, tudja azt is, mi a hajó, a csónak, a bárka, a vitorlás, a gőzös. Ez olyan
természetes, mint az, hogy nyáron melegebb van, mint télen.
Jokkó apja tengerész-hajómester volt, a bátyja – Szevér – tengerésztiszt, nagybátyja, a
híres Turkovich Daniló, hosszújáratú tengerészkapitány, a nagynevű „Jadran” sóner
tulajdonosa. A családban más sem akadt, mint tengerész. A kis Marás Dragutin apja
halászattal szerezte meg a család számára a mindennapit. Volt egy jófajta, fürge brazzerája,
ami Dragutin második otthonának számított. Dragutin a negyedik elemibe járt (immár
másodszor), és nem lehetett vitás, hogy örökli apja mesterségét. Jonni Farramatta vérbeli
tengerészgyereknek számított. Apja a „Titanic” menekültje, aki apró giggjén álmodta tovább a
tengert. Ezen a giggen a kis Jonni is elkalandozott az öbölben, sőt kievezett vagy kivitorlázott
a hullámtörőn túlra is. Egyedül – az apja tudtával –; dentáléra és makrélára horgászni. És
ugyanezt mondhattuk a többiekre, a Hetek Tanácsa tagjaira. Verancsics Tádé apja ugyan
fűszeres, de a fiú Jokkónak kebelbarátja, és ez mindent megmond. Ha a többieket nézzük, ott
sincsen ám baj, bizony nincsen. Zgurics Tóni előbb ismerte meg a hajókat, mint a polgári
lakást. Apja, a kikötőfelügyelő, első otthonnak egy kiérdemesült barkót (háromárbocost)
választott. Ezen született Tóni és még két testvére, ezen a hajón tette első lépéseit, amit a
kötélhágcsón való mászás követett. Kuruc Jóska sem pottyant messze a tengertől. Apja finánc,
pénzügyőr volt, de tengeri finánc, hol a fiumei „Lajos” nevű finánchajón járt, hol nagy utakat
tett különféle leplombált árut szállító teherhajókon. Így Jóska már odahaza is sokat felszedett
a hajózás tudományából. De még többet a kikötőben, ahol Jokkóékkal a szabad időt töltötte.
Most már csak Berezina Jakab van hátra, a Hetek Tanácsának legfiatalabb, legkevésbé
„marcona” tagja. A kis Jakab árva gyerek, de – tengerészárva! Édesapja a cattarói postahajón
szolgált mint első gépész. A kis postahajón, a Dalmácia Hajóstársaság „Makarska” nevű 266
tonnás gőzösén robbanás történt. Berezina gépész felesége is a hajón volt, együtt veszett el
férj és feleség! Mindez csendes vízen, Teodo és Zelenika között történt. Így hát Berezina
Jakabot is nyugodtan említhetjük a tengerészgyerekek között. Ezután talán érthető, hogy a
nagymama miért féltette annyira unokáját. Főleg a tengertől óvta, s mindennap megfogadtatta
Jakabkával, hogy a kikötőn túl még hadihajón sem hagyja el Zengg partjait. S eddig a
fogadalommal nem volt baj.
Nos, az elmondottakból látható, hogy a hét fiú – a legnagyobbak alig többek tizenegy
évesnél – nem éppen vakon akart beugrani a korallkeresési kalandba.
Különösen nem Jokkó, aki korát és fizikumát meghaladóan rajongója volt a tengernek, a
hajónak és a földrajznak. Amikor először írtam Turkovich Jokkóról – a „Matrózok, hajók,
kapitányok” könyvemben –; megemlítettem, hogy nem tartozott a jó tanulók közé, és nem
szeretett még a tájára sem menni a fiumei tengerészakadémiának, ahonnan őt a sors kizárta.
Kár lenne és igen helytelen, ha Jokkónál eltagadnám ezt a sajnálatos tényt. Vajon ő volt-e itt a
hibás? Azt hiszem, a hiba abban volt, hogy hiányzott odahaza az erős férfikéz, aki ezt az igen
okos, értelmes, de tanulni valóban nem szerető fiút a tankönyvek elé kényszeríti. Az apa,
Turkovich hajómester elveszett a „Velebit” gőzössel. Szevér, a bátyja, akkor már elvégezte a
tengerészakadémiát, és hajózott. Turkovich mama gyönge szívű volt. így Jokkó nehezen
döcögött a gimnázium első osztályán keresztül.
Jokkó vérbeli tengerész. Élénk tekintete mindent meglátott, mindent észrevett, ami a hajóra
és a hajózásra vonatkozott. A negyedik elemiben azzal lepte meg tanítóját, hogy kapásból
lerajzolt vitorlás háromárbocosokat, návékat és barkókat, borszállító trabakkolókat,
brazzerákat és sónereket. De ugyanakkor képtelen volt lerajzolni egy körtét vagy almát,
széket vagy asztalt!
– Talány ez a gyerek – mérgelődött a jó öreg Stipics, a tanító. – Talány!

Pedig nem is volt talány. Csak az történt vele is – igen, igen, valljuk csak be! –; ami a
gyermek Mozartnál a zenével, a gyermek Petőfinél a ritmussal s dallammal, a gyermek
Munkácsynál a rajzkészséggel, a színek nagy szeretetével: hogy a gyerekszív előremutatott az
elhivatottság korára, a felnőtt időkre. Ami a hajót jelentette, és a hajóval összefüggött, azt
Jokkó kapásból sajátította el. Sajnos, a többivel baj volt. De a hajó – a hajó! –; az egyet
jelentett a testével, a lelkével. A vitorlás hajózás zsenije volt már tizenegy éves korában!
Odahaza mindössze akkor volt, ha aludni vagy tanulni kellett. Az otthonon és az iskolán
kívüli időt a kikötőben töltötte. Ha nagy néha befutott a zenggi kikötőbe Szevér háromárbocos
barkja, a „Ragusa” vagy Daniló bácsi pompás sónerje, a „Jadran”, akkor Jokkóval sem az
iskolában, sem otthon nem lehetett bírni. Ez a két hajó, a „Ragusa” és a „Jadran”, volt Jokkó
szeme fénye. És ennek a rajongásnak tudható be, hogy mielőtt ezek a hajók elhagyták a
zenggi kikötőt, a tengerészek átvizsgálták a rejtekhelyeket, mert bizony Jokkó nem egy
alkalommal megtette, hogy elbújt a figyelő szemek elől!
Ha az órás Farramatta beírta „Hajónapló”-jába a zenggi kikötőbe érkező hajók nevét,
Jokkó kerek koponyájának agytekervényében rögzítette le a látott hajókat s a hajókról hallott
tengerésztörténeteket.
… Alighogy elcsattant Berezina Jakab arcán a pofon, s helyreállt a Hetek Tanácsában a
nyugalom, Jokkó a következőket mondta:
– Kérdeztétek, miféle hajón megyünk el Págóba, s onnan Maonra? Mint a Hetek
Tanácsának kapitánya közlöm, hogy ez a hajó Nazarió bácsi brazzerája, a „Mária”.
Ha Jokkó azt mondja, hogy a „Titanic” testvérhajóján, az „OÍympic”-on vagy a németek
óriás hajóján, a „Bremen”-en mennek, az sem okozott volna nagyobb meglepetést.
– Hö-hö! – röhögtek fel többen. – Nazárió bácsi hajóján?! Hö-hö!
– Kapitány úr, szállok az úrhoz – szólt közbe Verancsics Tádé, illően gondolva az előző
jelenetre –; kapitány uram, úgy hiszem, mégiscsak hajót kell rabolnunk!
Jokkó magabiztosan mosolygott:
– Én azt hiszem, nem kell. A „Mária” megfelel erre a célra.
Marás Dragutin a fejét csóválta:
– Öreg hajó az. Tudom az apámtól.
Farramatta mint másodkapitány elérkezettnek látta az időt, hogy megszólaljon:
– Tegyük fel, hogy nem ócska. De Nazárió bácsi fenéken billent, ha eléje állsz, hogy
elkérd a hajót!
Berezina Jakab, hogy megmutassa, mennyire becsüli unokabátyja felsőbbségét, melléje
állt:
– Jokkó tudja, miért mondja.
Erre Kuruc Jóska, Zgurics és most Verancsics is érezte, hogy igen, Jokkó valóban mindig
tudja, mit akar.
– Hátha nem is olyan ócska – dünnyögte Zgurics.
– És hátha Nazárió bácsi ideadja – egészítette ki Kuruc.
– Az lenne a legjobb, ha nem kellene hajót rabolni – mosolygott Verancsics.
Jokkó ránézett:
– Félsz a várfogságtól, mi?! Ne félj, nem rablunk. Vállalom a „Mária” megszerzését!
Másnap, iskola után, a Hetek Tanácsa együttesen vonult le a nagy kikötő elé, a Porto
Piccolóba, ahol Zengg halászbárkái horgonyoznak.
Itt lakik a legtöbb halászcsalád, kőházakban, közel a parthoz…
A legszélső házban lakott akkor Nazárió, a legöregebb halász.
Nazárióról tudnotok kell, hogy amikor jó harminc évvel ezelőtt legutóbb Zenggben jártam,
Nazárió élt, és túl volt a száz esztendőn!
– Én még Tegethoff zászlóshajóján, a „Ferdinánd Max”-on szolgáltam – szokta volt
mondani nem minden büszkeség nélkül Nazárió. – Kormányos matróz voltam. Én forgattam a

kormánykereket akkor, amikor a lissai csatában a „Ferdinand Max” nekiment az olasz
tengernagyi hajónak, a „Ré d’Italiá”-nak, és elsüllyesztette! Ha nem hiszitek, nézzétek meg a
képet a pólai múzeumban. Ott állok elöl, forgatom a kereket három társammal, és fölöttünk a
hídon ott a tengernagy, zászlóstisztjeivel!
Hát bizony az régen volt, 1866-ban. Nazárió már akkor sem volt gyerekember. Három
csillag díszítette hátra-vetős gallérját. Jelentős altiszti rang volt ez Lissa idejében! Történetünk
idején pedig Nazárió közel járt a nyolcvanadik évhez, és Zengg legbarátságtalanabb
emberének hírében állt.
Nem minden ok nélkül. Magánakvaló vén bolondnak tartották, akit senki sem szeretett. .
Elég gyakran, ha jó fogásra tett szert, leitta magát. Ilyenkor nem akadt ember, aki házának
tájára mert menni. Az a mondás járta Zenggben a vén Nazárióról: „Ha egy oroszlán
megtámadná, széttépné és megenné, akkor az az oroszlán alkoholmérgezésben kimúlna!”
Bizony senki se tagadhatja, Nazárió megrögzött alkoholista volt. Még a hajósnép előtt is
csodának számított, mit bírt lehajtani a torkán.
Jokkó egész tervét erre, Nazárió alkoholimádatára alapította.
Amikor a Hetek Tanácsa leért a főutcán a Porto Piccolóba, a társaság elszakadt Jokkótól.
– Maradjatok hátra – szólt rájuk a kapitány. – Ha mindnyájunkat észrevesz, zrít csinál!
Így azután Jokkó elvált a többiektől, akik felkapaszkodtak a házak mögötti kis
dombocskára, a Gomilára, ahová a szemetet hordták.
Innen a dombról, a mirtusz- és oleanderbokrok mögül leláttak Nazárió házára.
– Most ért ki a partra! – mutatott a parti házikókra Farramatta. – Nézzétek!
– Megállt, beijedt! – rémüldözött Zgurics.
Nem, Jokkó nem ijedt meg. Valóban megállt, de nem a Zguricstól megállapított okból.
Az történt: Jokkó, ahogy az öreg halász kőházikójának kerítéséhez ért, észrevette, hogy
Nazárió kilép házának ajtaján, és a tenger felé néz.
A gyereket nem vette észre, legalábbis semmi jel nem mutatott erre.
Nazárió a gyerekeket nem szokta észrevenni.
– Jó napot, Nazárió bácsi! – mondta Jokkó, és a szíjjal átvetett könyveit még jobban
szorította a hóna alatt.
Nazárió megfordult, lenézően tekintett a fiúra, és ennyit mondott:
– No, né, a bolha köhög!
Nazáriónál az ilyesmi üdvözlésszámba ment. Jokkó viszont önérzetes gyerek volt, és így
szólt:
– Nem vagyok bolha. Turkovich Daniló tengerészkapitány öccse vagyok, a bátyám
Turkovich Szevér, a „Ragusa” bark hadnagya. Turkovich Jokkónak hívnak.
Hogy Nazáriónál számítottak valamit vagy sem a fenti mondatok, nehéz lenne eldönteni.
Mindenesetre újból ránézett a fiúra, és harag nélkül szólt:
– Ki vele, mit akarsz!
Nazárió még közel a nyolcvanhoz is megkapó jelenségnek számított. Bocskort hordott,
tekert lábvédőt és ócska ingén még ócskább kecskebőr mellényt. Bozontos fehér haja a vállára
hullott. Tulajdon édesanyja sem ismerte volna fel ebben a vén uszkok zsiványban a Tegethoffképen látható háromcsillagos kormányost!

Jokkó kimondta, amiért jött:
– Én és a társaim szeretnénk a „Mária” brazzerát kibérelni.
A hatás nem maradt el. A hatás meglepő volt.
A Fraternitás, akik a Gomila bokrai mögött lapultak, először azt látták, hogy Nazárió bácsi
kacagni kezd, azután mond valamit, és dühösen bemegy a házba.
Jokkó utána néz … Néz, gondolkodik, végül fogja magát, és az öreg után megy!
– Agyonveri! – rémüldözött Berezina Jakab. – Megöli!
– Gyerünk, s rontsunk rájuk! – esett kétségbe Verancsics Tádé is. – Hívjunk segítséget!
– Nem, maradjunk – intette csöndre a társait Marás Dra-gutin. – Hallani, hogy beszélnek.
Figyeljetek csak!
– Igen, figyeljetek! – szólt Jonni Farramatta. – Valóban beszélnek.
Hogy ki mit mondott, nem lehetett meghallani. Időnként feldörrent az öreg hangja. És
Jokkó elég erős gyerekhangja válaszolt.
Nem telt bele négy-öt perc, Nazárió és Jokkó megjelent a tenyérnyi udvaron.
– Nem ölte meg! – állapította meg boldogan Berezina Jakab. – Él!
– Te Kongó-barom! – mérgelődött Farramatta. – Figyeljünk!
A vén Nazárió valamit beszélt, mutogatott, Jokkó is beszélt, ugyancsak mutogatott.
Néhány perc telt el így. Mutogatás, beszéd, beszéd, mutogatás.
És ekkor jött a meglepetés.
Nazárió bácsi ráveregetett Jokkó vállára. Pontosan úgyj mint amikor a felnőtt ember azt
mondja egy gyereknek: no; öcsém, pompás fickó vagy, az én emberem!
Nazárió bácsi szavával élve: a bolha megszelídítette az oroszlánt!
– Az árgyélusát! – tátotta el a száját Farramatta.
– Nem ölte meg – dünnyögte egyre Jakab.
– Én naponta elmegyek a háza mellett – vigyorgott Marás Dragutin –; de még sohase
veregetett a vállamra! Pedig az apám is halász!
De ez még nem volt minden. Jött a további meglepetés. Nazárió – esküszöm, így igaz! –
kezet fogott Jokkóval! Úgy rázták meg egymás kezét, mint amikor háromnaponként a fiumei
postahajó kapitánya megrázza induláskor Zgurics kikötőfelügyelő kezét.
– O, ah! – sóhajtott elképedve a Fraternitás. – Ő, Ó Jokkó felvette a küszöbről szíjjal
átkötött tankönyveit, és rohanni kezdett a macskaköves kikötői utcán, fel a Gomilára.
– Uram, uram, kapitány uram, szállok az úrhoz! – állt a felérkező, lihegő, nevető arcú

fiú elé Jonni Farramatta és a Hetek Tanácsa többi tagja. – Csoda történt?
– Csoda! – vigyorgott Jokkó, és boldogan széttárta karját. – Jelentem, hogy a hajót
megszereztem! Az expedíció felkészülhet nagy feladatára!
Így történt. Bizony csoda volt, amit Jokkó elért! Megszerezte a „Mária” brazzerát! Az eset
semmivel sem volt lebecsülendőbb, mint Kolumbusz tette a „Santa Mariá”-val, a Pintá”-val és
a „Niná”-val vagy Magelláné a „Victoriá”-val, a „Trinidad”-del és a többi hajóval. Nagy
kérdés, mit tett volna a világ legnagyobb két hajósa, ha Nazárió bácsival kellett volna
megalkudni a hajókra vonatkozólag. Lehet, hogy azt, amit Jokkó. Amikor Jokkó utána ment a
házikóba, valójában nem tett mást, mint az Afrika-vadász, ha bemászik a bozótba az oroszlán
után. Ez pedig köztudomásúlag életveszélyes feladat! De Jokkó megtette, és ezzel a tettével
máris bebizonyította, hogy méltó az uszkok névre.
Nazárió bácsi éppen megtömte cseréppipáját, amikor váratlanul eléje állt Jokkó. Az öreg
eltátotta a száját. Egy ember, gyerekember áll előtte! Akik ismerték, tudták, hogy senkit nem
enged be a házba, még az orvost sem! (Igaz, erre volt a legkevesebb szüksége.)
Jokkónak ez az előbukkanása megzavarta az öreget, aki valósággal dadogni kezdett:
– Mit… mit… mit akarsz?! Hogyan … hogyan kerülsz ide?!… Te!
Jokkó a „tettek mezején” nevelődött, és azonmód a „tettek mezejére” lépett. Bátran
Nazárió szemébe nézett, és ezt mondta:
– Nazárió bácsi, a maga brazzerája olyan ócskaság, hogy rövidesen széthull!
– Mit? Mit? – hüledezett az öreg. – Ócskaság?! Jokkó kertelés nélkül folytatta:
– Az, Nazárió bácsi, ócskaság. Maga Tegethoff alatt szolgált, nem méltó, hogy ilyen
ócskaság legyen a halászbárkája!
– Micsoda, te tudod, ki volt Tegethoff? – bámult az öreg.– Tudom – bólintott Jokkó. –
Minden admirálisról tudok, aki csatát nyert. Tegethoff Lissánál verte el az olasz hajóhadat.
Nazárió méltóságteljesen felemelte mutatóujját: – Az admirálisi hajó kormányosa én voltam!
Én, Nazárió Sauró.
Jokkó újból bólintott:
– Ezt is tudom. Pólában van egy festmény, azon látni ÍSJ Az öreg megelégedetten gyújtotta
meg a pipáját. Egyet-kettőt szippantott, majd így szólt:
– Okos gyerek vagy, látom, Turkovich. Azt mondod, hogy a bárkám ócskaság?
Jokkó, aki érezte, hogy csatát nyert, bátran megismételte:
– Azt mondom. De azt is, hogy a bárka így nem méltó Tegethoff kormányosához!
Nazárió (Jokkó így mesélte később) letelepedett viharvert és időette fekhelyére,
megvakarta feje búbját, és ezt mondta:
– Igazad van, fiam. De mit tegyek? Régen csináltattam a „Máriá”-t, velem együtt
megöregedett.
És akkora füstöt fújt a pipájából, mint egy gőzhajó induláskor.
Jokkó meglepődés nélkül felelte:
– Semmit se tegyen, Nazárió bácsi. Bízza rám a brazzerát Az öreg felkapta a fejét:
– Rád? Azt mondod … rád?
– Igenis, rám – mosolygott Jokkó. – Tudom én jól, mi a „Mária” hibája. Ócska a kötélzete,
korhad az árboca, megereszkedtek a palánkok, eresztenek a fedélzet deszkái. Ha Nazárió
bácsi megengedi, hogy a húsvéti iskolai szünetben kimehessek a „Máriá”-val, barátaimmal
együtt a tengerre, akkor mi a brazzerát helyrehozzuk. Tipp-topp lesz, Nazárió bácsi, tipp-topp.
Az Öreg nem nyilatkozott azonnal. Maga elé meredt, látszott: latolgatja az ajánlatot.
Kétszer is Jokkóra nézett, felmérte a gyereket. Méltán meglephette az a bátorság, amivel a fiú
eléje állt, és a határozottság, amivel elmondta tervét meg a haj ócska hibáit. Nem kétséges, ez
a kölyök úgy beszélt, mintha felnőtt lenne!
– Hm, hm – dünnyögte Nazárió bácsi. – Hm, hm… Jokkó – üsd a vasat alapon – bedobta
a nagy kártyát is. Lassan, szótagolva mondta:

– Értem én a vitorlás kezelését, attól ne féljen, hogy baja lesz a hajónak. Meg azután
Nazárió bácsi velünk jön, s mi tudunk olyan halászhelyet, amilyet maga sem ismer. És ne
higgye, hogy csak javítás fejében akarjuk a hajót! Kap harminc liter bort is, szavamra
mondom!
Itt az öreg úgy felkapta a fejét, mint a házőrző kutya, ha idegent lát.
– Bort? Harminc litert?!
Szinte a levegő után kezdett kapkodni.
– Annyit, harminc litert!
Hogy Jokkó honnan vette a bátorságot, hogy bort, hozzá még harminc liter bort ajánljon
Nazáriónak, az máig sincsen tisztázva. De megtette, és – mint később láthatjátok -állta is a
szavát. A fő indíték természetesen az lehetett, hogy tudta, mennyire rajong Tegethoff volt
kormányosa az italért. Azt is tudta, hogy ha egy ilyen, két lábon járó boroshordónak italt
ajánlanak, akkor minden könnyebben lódul. És ebben nem is csalódott.
– Most adod a bort? – meredt Nazárió a gyerekre. Jokkó, felelőssége és ajánlatának
nagysága tudatában, komolyan mondta:
– Most nem. Ha kijavítottuk a hajót, és elindulunk. Nazárió felmordult:
– Most nem tudnál legalább két litert adni? Nincsen semmi borom, jól jönne. Napok óta
rossz a halfogás.
Jokkó bólintott.
– Jól van. Este hozok két litert. De állja az alkut, Nazárió bácsi?
Nazárió Sauró – képzeljétek! – mosolygott. Elmosolyodott.
– Állom – mondta ünnepélyesen. – De a bort még ma este elhozod?
– Elhozom – intett Jokkó, és egy kicsit vegyes érzelmekkel gondolt az estére. – Ha én
valamit mondok, megteszem, ha belepusztulok is. Uszkok vagyok!
Az öreg nevetett.
– Miattam lehetsz akár hottentotta, bánom is én! De a bor kell! Különben hajó nincs.
– Holnap szombat van, délután dolgozunk majd a hajón – mondta ünnepélyesen Jokkó. –
Vasárnap egész nap.
Nazárió rekedten nevetett:
– Ha rossz munkát végzel, leütöm a fejedet! Jokkó büszkén nézett az öregemberre:
– Mi ugyan nem, uram! A munkánkat majd megnézheti;
így történt azután, hogy amikor Jokkó elköszönt, természetesnek tűnt, hogy az osztrákmagyar flotta volt kormányosa kezet nyújtott Jokkónak. És ráveregetett a vállára:
– De a bort hozzad ám!
– Megígértem, Nazárió bácsi.
Amikor pedig összetalálkozott a társaival, legelső szava Verancsics Tádénak szólt:
– Estére két liter bor kell, Tádé. Ha a pokolból is, de előkeríted!
A pokol alatt Jokkó ebben az esetben a „Vegyeskereskedés a Bolygó Hollandihoz” üzletet
értette. Tádé megvakarta a feje búbját. De Jokkó csak erre hagyott időt, a válaszra már nem:
– Az expedíció sorsa függ a két litertől! A kapitány parancsolja: szerezzed meg!
Tádé, bár montenegrói volt, és nem uszkok, de uszkokhoz méltóan jelentette:
– Uram, uram, kapitány uram, szállok az úrhoz – megszerzem!
… Ezzel az epizóddal kezdődött el egy nem mindennapi kaland legfontosabb szakasza, a
„Mária” nevű halászbárka megszerzése. Ettől a naptól kezdve a Fratemitás tagjai nem a
raktáraknál vagy a Marinán, a kikötőben, esetleg a Nehaj vár falai között tartózkodtak, hanem
a halászkikötőben, a „Mária” brazzerán.
Hogy mindenki számára tudott legyen milyen szerszám a brazzera, íme, nézzük csak meg:
Ha megnézzük a rajzot, valami feltűnik. A bárka régies formája, majdhogynem Kolumbusz
hajóira emlékeztető ki-nézése. És nem is tévedünk: az Adria és a Földközi-tenger őrzi
manapság legjobban az európai tengerek közül a régi hajóformákat. A görög, a latin, a

spanyol, a portugál, az arab és általában a levantei (közel-keleti) hajóformák innen indultak
hódító útra, itt keveredtek össze, hogy tudós legyen a talpán az a hajószakértő, aki eligazodik
a zűrzavarban.

Az én gyerekkoromban, Jokkó idejében, az Adria tengerparti népei, halászok,
borkereskedők, teherszállítók, homár- és szivacshalászok a következő kisebb
vitorlásegységeket használták: i. a teljes fedélzettel ellátott, négy rekeszre osztott, egyárbocos
gaetát; 2. a hozzá hasonlító, de nagyobb és egy orrvitorlával ellátott leutót; 3. az egyárbocos,
de orrvi-tcrlával ellátott tartanát; 4. a hozzá hasonlító, de nagyobb és orrsudárral ellátott
brazzerát; 5. a teljesen fedett, 10-12 méter hosszú, kétárbocos bragozzót; és végül 6. a
bragozzóhoz hasonlító, de annál jóval nagyobb, ugyancsak kétárbocos trabakkolót Ezek azok
a kisebb vitorlástípusok, amelyek akkortájt az Adrián és a szigetek között használatban voltak.
Természetesen akadt még – mint ahogy most is így van – a főbb típusokon kívül különböző
másféle haj ócska, átformázás, „öszvér”.
Nazárió halászbárkája brazzera volt. „Máriá”-nak hívták.
Az orrsudár messzire előrenyúlik, hogy az orrvitorla minél nagyobb lehessen, és minél
több szelet fogjon. A pány-varudas nagyvitorla erősen túlnyúlik az árbocon, és hátra a
kormánylapáton is. A kormánylapát mélyen merül a vízbe, ami a brazzera perdülékenységét,
gyors fordulatait biztosítja. (Van a brazzerának kétárbocos változata is, ezt brogagnának hívja
az adriai halásznép.) Az erősen felemelkedő hajóorr, a hátul ugyancsak magas tat biztosítja a
brazzera nyugodt haladását hullámzásban. Ha vallanom kellene, val-lanék: igen kedvemre
való hajócska a brazzera. Csodálkozom, hogy a tengerek nagy, magányos vándorai, mint
Slocum kapitány, Alain Gerbault barátom, Fred Bretonnère, a festő, Detlef Peiser német
vitorlázó vagy az angol Ann Davidson, amikor a föld körüli úthoz hajótípuson törték a
fejüket, nem brazzerát választottak. Ha ifjú lennék és rajtam állna: menjek világgá a tengeren,
akkor – egy kis módosítással – a brazzera vagy a hollandus boyer mellett döntenék. Hitem
szerint a legdühösebb hullámokat is leráznák, nem buknának, nem borulnának, az
oldalhullámokon való csúszásnál nem vesztenék el egyensúlyukat. Olyan ez a két hajótípus,
mint a hullámoktól elborított fóka; felbukkan, és prüszkölve lerázza a vizet.
Nos, ilyen hajócskával rendelkezett Nazárió bácsi. És ezt a haj ócskát szemelték ki
Jokkóék a koralltelep felkutatására.
Jokkónak teljesen igaza volt, hogy a „Máriá”-t előbb rendbe kellett hozni. Ez is bizonyítja
Jokkó meggondoltságát, okosságát.

Nem akarok túl sokat időzni a tény mellett, hogyan sikerült rendbe hozni a hajót, s még
előbb: megszerezni a javításhoz, pótlásokhoz szükséges anyagot. Ezt bizony jobb, ha felleg
borítja. Minden, ami kellett „megszerezték” – mesélte ismeretségünk idején Jokkó. A
Fraternitás hét tagja „munkába” állt, hiszen rengeteg kötélről, gerendáról és más faanyagról
kellett gondoskodniuk. Még szerencse, hogy a elég különös – a vitorlák épek voltak.
– A kikötőraktárakban bőven porosodott kötél – nevetett Jokkó, amikor elmondta az
előkészületek izgalmát. – Palánknak való deszka is akadt. Valójában segítettünk egy szegény
öregemberen, aki ott volt Lissánál, és Tegethoff kormányosa volt! Nem igaz?
Igaz. Így igaz. Akkortájt nem sokat törődtek a hősökkel; ha nem aranygomb ékesítette
zubbonyukat.
A hét gyerek pedig nekilátott a munkának, és a „Mária” szépült. Nazárió Sauró pedig
időnként odaállt Jokkó elé, és azt mondta:
– Adhatnál egy liter borocskát, Jokkó. Szomjazom; Verancsics Tádét nevezték ki
„borfelelősnek”. Ha Nazárió nagyon lázadozott, Tádé lemászott a „Bolygó Hollandi”
raktárpincéjébe, és dobogó szívvel, de az ügy iránti elszántsággal megtöltötte Nazárió
butéliáját.
– Jobb is volt így – emlékezett Jokkó az öregre. A szösz tudott volna egyszerre harminc
liter bort előszivattyúzni! Végül már annyira összezavarodtunk, hogy majd ölre mentünk. Az
öreg azt állította, hogy messze vagyunk a harminc litertől, mi azt, hogy már túl is jutottunk.
De azért jó barátok lettünk. Főleg azért, mert mi Tádéval pontosan tudtuk, mennyi bort
csentünk el Verancsics papától.
De hát, tudod, egy olyan hősnek szereztük, aki Lissánál harcolt, és a „Ferdinand Max”-on
szolgált, amelyik felnyársalta az olasz admirális hajóját!
És a brazzera készült, javult, szépült. Maga Nazárió is hozzálátott a munkához, sőt
időnként odajött egy-egy halász, és segített a nehezebb eseteknél. Így például Dragutin apja.
Marás halászmester több órát töltött azzal, hogy beigazította, leszegecselte azt a
palánkdeszkát, amivel a fiúk nem boldogultak.
A legtöbb bajt az árboc okozta. A régi annyira elkorhadt, hogy pótolni kellett. Űj pedig
sehogyan sem akadt. Végül is Szevér, Jokkó bátyja jött segítségül. Amikor az öcs elmondta
tervét, megértően bólintott:
– Hozok én neked árbocot, Jokkó. Egy hét múlva újból itt vagyok a „Ragusá”-val, és
mivel útba ejtjük Novigradot, ott majd kerítek árbocnakvalót.
A halászkikötőnek volt egy látogatója, aki legalább olyan repeső izgalommal várta a
„Mária” indulását, mint a Fraternitás.
És ez a valaki Dóbiás tanár úr volt.
A Hetek Tanácsában nehezen született döntés arra vonatkozólag, hogy meghívják-e vagy
sem a természetrajztanárt. Igaz, elsősorban Dóbiás számára akarták kikutatni a korall-telepet
és megszerezni számára a dicsőséget is, s csak másodsorban gondoltak a „gazdagodásra”,
mégis, ellentét támadt a fiúk között. Dóbiást tisztelték, sőt felnéztek rá. Csodálták mint nagy
tudóst és a kalandok emberét. De ahhoz nem fért kétség, hogy a tanár – ha csatlakozik az
expedícióhoz – az esküt nem teszi le. Miféle esküt? Megesküdni a halálfejes lobogó előtt az
Iránytűre, a Horgonyra, az Uszkok Kalózok Titkos Könyvére, hogy mindent titokban tart,
amit lát, hall, tapasztal.
– Márpedig csak akkor jöhet velünk, ha megesküszik – jelentette ki a kis Jonni Farramatta.
– Csakis akkor – toldotta meg Kuruc Jóska.
– Szerintem– leteszi az esküt – állította Marás Dragutin.
– Aki kalózok fogságában volt, az tudja, hogy minden rendes dolog esküvel kezdődik.
Jokkó nem mondott se igent, se nemet, hanem hozzá illő módon cselekedett.
Tudta, hogy Dóbiás késő estig a gimnázium első emeleti szertárában dolgozik. Még azon
az estén, amikor Nazárió Saurónak elvitte az első boradagot, visszafelé jövet beállított a

gimnáziumba. Ez csak látszólag volt könnyű feladat. De akik ismerték a pedellust, Kriscsák
Jákobot, azok igen jól tudják, Jokkónak igazában a hétfejű sárkánnyal kellett megvívnia, hogy
bejusson a barlangba, vagyis a gimnázium épületébe.
Kriscsák bácsi azt vallotta, hogy tanítás után diáknak nincsen keresnivalója az épületben.
Pontosan egy óra tíz perckor kiürült a gimnázium, s attól kezdve másnap reggel nyolcig diák
oda nem tehette be a lábát.
– Leszel bolond, Kriscsák, beengedni piszkos kölyket! morgott a félelmetes pedellus. –
Kitisztítsz folyosó, tanterem, jön diák, és koszolsz? Ollyan nincs, diák maradsz, ahol vagy,
adta kölyke!
Így azután érthető, hogy még Dóbiás is meglepődött, amikor kopogtak a szertár ajtaján, és
a küszöbön egy kisdiák; Turkovich Jokkó jelent meg.
– A, persze, persze – nézett fel a tanár a preparálóasztal mellől, ahol éppen egy polipot
készített ki –; á, persze, persze, mit akarsz, Turkovich?
Ezúttal Dóbiás csodálatos módon megismerte Jokkót.
Este volt, lámpafény. A nyitott ablakon beáramlott a tengeri szél. De még így is érezni
lehetett a karból, a formalin; a benzin, a tiszta szesz szagát. Jokkó tüsszentett.
Az üvegablakos szekrényekből üvegszemű madarak, emlősök meredtek az érkezőre.
– A, persze, persze – nevetett a tanár –; bemásztál, mi? A kertfalon?
Jokkó bólintott, hogy igen.
– A tanár úrral szeretnék beszélni
Dóbiás érdeklődéssel felhúzta szemöldökét.
– Tessék, Turkovich, beszélj. Jokkó nagy lélegzetet vett, kinyögte
– Megvan a hajó, tanár úr!
Dóbiás most még inkább csodálkozott.
– Hajó? Miféle hajó?
– Amivel kikutatjuk a korallpadot Maonnál – mondta Jokkó.
Dóbiás letette a preparálószerszámokat.
– Á, persze, persze, te vagy az, aki a págói embertől szerezted azt a szép nemes korallt.
Intett. A kopott íróasztalon, a lámpa fénykörében ott pihent a koralltörzs, amit Jokkó adott
a tanárnak.
– Én – bólintott Jokkó, és hirtelen nagy bátran kimondta: – Tanár úr, kérem, a tanár úr
hajlandó esküt tenni?
Dóbiás hátratámaszkodott a széken. A szék megreccsent, majdnem kettétört. Nemhiába
volt a zenggi gimnázium tanára egyesek szerint gyermeteg lélek, megérezte, hogy a kérdés
mögött fontos, komoly dolog lappang.
Ezért minden nevetés, sőt mosoly nélkül, igen ünnepélyesen bólintott:
– Miért ne, ha fontos?! Az eskü helytállás, igazságtétel. Gyerekkoromban megesküdtem,
hogy utálni fogom Ferenc Józsefet. Utálom most is!
Ekkor már nevetett. Magához húzta a fiút. Az élénk szemekben szeretet csillogott.
– És mire kellene esküt tennem?
– Arra, hogy nem árulja el a tervünket – nyögte Jokkó. – Ha pedig velünk jön, hogy
együtt kutassuk fel Maonnál a telepet, akkor arra is, hogy kitart velünk jóban-rosszban.
Nem szeretném a régi tanárokat megbántani. Van nekem is jó egynéhány igen kedves
tanárom az emlékezet tárházában, akire nemcsak szeretettel, de hódolattal gondolok. Ilyen
Garády Viktor, akit játékosan signore Gallonnak hívtunk, és akit imádtunk. Vagy Matisz
János, Hankó Márton, Schwalm Amadé – pompás emberek, jó, megértő tanárok voltak.
Csak hát – kevesen voltak! A legtöbb tanár abban az időben valami furcsa, nádpálcás
gőggel és igen lenéző fölénnyel kezelte a diákot, főleg az olyan intézményben, mint amilyen a
gimnázium. „Főgymnázium” – ez valami ünnepélyesen hangzott, és akik ott hatalmaskodtak,
éltek is a hatalommal; Ismétlem, nem szeretném a régi tanárokat megbántani, de százat egy

ellen: nem hinném, hogy akadt volna még egy tanár abban az időben, aki olyan választ adott
volna, mint a zenggi gimnázium sokaktól lenézett, bolondnak tartott tanára.
Dóbiás ugyanis rövid gondolkodás után megsimogatta szakállát, s ezt mondta:
– Esküszöm, hogy nem árulom el a terveteket, és esküszöm, hogy ha Veletek mennék,
jóban-rosszban kitartanék;
A hosszú, sovány ember – aki az ernyős petróleumlámpa fényében kísértetiesen hasonlított
Don Quijote de la Mancha lovagra – ezzel a kijelentésével valójában felborította Jok-kóék
tervét. Ilyen gyors „behódolásra” Jokkó nem számított. Ezek után miként lehet a tanár úrtól
kérni, hogy esküt tegyen a halálfejes lobogóra és a Hetek Tanácsa jelképes tárgyaira? Jokkó
gyorsan úgy döntött magában, hogy majd ő esküszik meg az Iránytűre, a Horgonyra, az
Uszkok Kalózok Titkos Könyvére, hogy – a tanár úr megesküdött.
Dóbiás felkiáltott:
– De hát halljam a tervet, Turkovich, halljam! Mi van a hajóval? És mikor indulunk?
Az asztali petróleumlámpa hirtelen lobbot vetett. Fekete füst szállt ki a füttyös üvegen. „Jó
jel – gondolta Jokkó –; a füst mindig jól jel!” – és derűsen nézett Dóbiásra, aki csöndes
káromkodások között hozta helyre a lámpát.
– A terv, tanár úr, az, hogy a húsvéti szünetben azok a fiúk, akikkel a bárkában tetszett
találkozni, velem együtt -és most már a tanár úrral együtt – elhajóznak Págóra, onnan Maonra.
Megkeressük ott a korallpadot. Már megbeszéltem Nazárió Sauróval, hogy ideadja a brazzerát
Tetszik tudni, mi a brazzera?
Dóbiás jóízűen felnevetett:
– Én ne tudnám?! Hajósgyerek vagyok, fiam! Hát nem mondtam, hogy trabakkolós volt az
apám Ragusában? Nazáriót is ismerem. Tegethoff kormányosa volt Lissánál, de az is lehet,
hogy ebből egy szó sem igaz, és inkább csaposlegény volt a fiumei „Hét Horgony”-ban!
Odaadja a brazzerát? Nazárió Sauró?
Közel tíz óra volt már, amikor a tanár és a diák végigballagott a gimnázium folyosóján,
lementek a kopott lépcsőn, és a még ébren levő pedellus legnagyobb ámulatára kiléptek az
iskola kapuján.
– Szervusz, Turkovich – búcsúzott a hosszú ember a gyerektől. – Majd néha én is segítek a
munkánál.
És mivel Dóbiásnak elég erős volt a hangja, Jokkó riadtan suttogta:
– Teljes titoktartás, tanár úr!
– A legteljesebb, fiam, a legteljesebb! – harsogta az esti csendben Dóbiás. – Ébredj,
Magellán, és hódítsd meg a Földet!
Ezzel az idézettel vállára lendítette felleghajtóját, és megindult a székesegyház felé, neki a
meredek, macskaköves utcának. Felleghajtós, szalmakalapos, lengő szakállas Don Quijote a
zenggi éjszakában.
Jokkó pedig rohanni kezdett a másik irányba, hazafelé. Tudta, hogy nem kap ki az
édesmamától, de azt is tudta, hogy aggódik érte. Hiszen megígérte, hogy vacsorára odahaza
lesz. Csakhogy akkor még nem tudta, hogy megkeresi Dóbiást a gimnáziumban.
Így hát igen eredményes napra tekinthetett vissza: megállapodott Nazárió Sauróval, és
esküt vett ki Dóbiás tanár úrtól. Kell ennél több egy uszkok kapitány számára, aki felfedező
útra készül cimboráival a tengeren?
Így történt azután, hogy a halászkikötőben olykor-olykor megjelent Dóbiás tanár, és –
sokak ámulatára – segített a fiúknak.
– Milyen derék gyerekek és milyen derék tanár – mondták az emberek –; segítenek azon a
vén csirkefogó Nazárió Saurón!
Senki sem sejtette, mire készülnek a fiúk. Dóbiás ígéretében nem csalódtak, Nazárió Sauró
pedig sokkal zordonabb volt annál, hogy csak egy szóval is elmondta volna bárkinek; mi
Jokkóék célja. Különben sem tudott többet annál, mint hogy a fiúk a húsvéti iskolaszünetben

kirándulnak.
A fiúk természetesen nemcsak a hajójavítással törődtek;
Az ódon Turkovich-ház padlásszobájában vagy a nehaji vár tövében időnként összeültek
tanulmányozni a térképet vagy megtárgyalni a teendőket, valahányszor szakadt az eső;
szélvihar tutult, és nem lehetett dolgozni a hajócskán.
– Alaposan felkészülni! – hallották a mi hőseink kicsiny koruk óta környezetüktől.
– Alaposan felkészülni! – mondta a halász, ha elkötötte a bárkáját, amikor kiment a
tengerre, vagy a tengerész, amikor elindult útjára a zenggi kikötőből az olasz partok felé;
esetleg még messzebb, a Levantéra.
A vízen járó ember jól tudja, hogy minden eredménye attól függ, mint készül fel az útra.
Mert a tenger nagy ravasz, a meglepetések és a váratlan támadások birodalma; ahol csak a
körültekintő, magabiztos, minden részletre gondoló ember győzhet. Még így is sok a
veszedelem, gyors és nem várt esemény.
Jokkóék – bár kisgyerekek voltak – tudták, mi a kötelességük. Számításba vették, hogy két
felnőtt is lesz velük, Dóbiás és Nazárió – de ösztönösen érezték, hogy egyikkel sem mennek
majd sokra.
– Nappal hajózunk, éjjel pihenünk – mondta a tanácskozáson Jokkó. – Úgy érzem, két nap
alatt kényelmesen leérünk Págóra, onnan ki Maonra. Az első éjszakát Arbén töltjük.
A kis Berezina Jakab fontoskodva, de a lelkében nagy szorongással megszólalt:
– Senkinek semmit sem mondhatunk, igaz-e? Jokkó határozottan mondta:
– Senkinek! Ami titok, az titok! A kalózok sem mondták meg soha a mamájuknak vagy a
feleségüknek, hogy mikor indulnak zsákmányolni és hová?
– A nagymamájuknak sem? – óvatoskodott Jakabka. Jokkó elvörösödött:
– Már megint kezded, Jakab?! A nagymamájuknak sem, sőt a dédmamájuknak sem
mondták meg!
– Jól van – bólintott Jakabka –; ezt nem tudtam.
– Hát most tudd meg! – mérgelődött Jokkó, és körülnézett.
Petróleumlámpa fényében, az asztalra kiterített térkép előtt ültek Jokkó szobájában. Az
asztal közepén ott volt a halálfejes lobogó, az Iránytű, a Horgony, az Uszkck Kalózok Titkos
Könyve. Így ülhetett annak idején Sanlúcar kikötőjének vendégfogadójában spanyol és
portugál kapitányaival az indulás előtt Magellán. De Magellán arcán se lehetett több
határozottság, amikor az örökösen okvetetlenkedő Juan de Cartagena szavát letorkolta, mint
amikor Jokkó végigtekintett társain.
– Hitem szerint diadalmas út előtt állunk – szólt határozottan, – Lehet, hogy még századok
múlva is emlékeznek tettünkre. Éppen ezért a legnagyobb körültekintést kérem a Hetek
Tanácsától. A legteljesebb titoktartást. És felnőtthöz méltó viselkedést.
Itt újból Jakabkára tekintett.
Berezina Jakab lesütötte a szemét. Kerek, pufók arcán elkeseredés, szomorúság ült.
– Jakab, hozzád beszélek!
A tengerészárva felnézett. Csupa könny volt a szeme.
– Tudom, hogy bután … hogy nagyon bután …férfihoz nem méltóan viselkedek … –
dadogta, szepegte. – De ígérem …ígérem, Jokkó, mire elindulunk …, meglásd …, férfi
leszek!
Ezzel felugrott, kirohant a szobából, s néhány másodperc múlva hallani lehetett
jancsiszöges cipőjének csattogását a köves udvaron.
– Buta tökfej! – állapította meg Farramatta.
Ez a kijelentés feloldotta a dermedt csöndet. Jokkó, mint Magellán, szégyent vallott Juan
de Cartagenával, vagyis Jakabkával.
De hát Magellan nagysága éppen abban volt, hogy higgadtan tudta mérlegelni a
legnehezebb helyzeteket is.

Így szólt tehát Jokkó:
– A feladat nagysága lenyűgözi. De én kezeskedem, hogy amikor tettre kerül a dolog,
velünk lesz, és méltó lesz a Hetek Tanácsa tagságára – és mintha mi sem történt volna,
rámutatott a térképre: – Pervicchiónál kimegyünk a Kvarneróra, levitorlázunk Loparóig, majd
átcsapunk az Arbe-foknál.
– Nem a Morlaccán megyünk? – szólt közbe Zgurics Tóni. Jokkó megrázta bozontos
üstökét:
– Nem. Azt mondta a bátyám, a Morlaccán húsvét táján sok az ellenszél. A bátyám
semmiről nem tud, csak annyit, hogy kijavítjuk Nazárió bácsi hajóját. Többet nem tud. De
azért kérdezősködöm tőle, és így tudom, hogy jobb, ha kimegyünk a Kvarneróra.
Határozottan, komolyan beszélt. Becsületére vált volna egy tizenöt éves fiúnak is, ahogy
felépítette a hajóutat, ahogy mindenre körültekintően kidolgozta az expedíció tervét. A motor,
a szív, az agyközpont Turkovich Jokkó volt. Ő számította ki, hány liter ivóvízre, hány kiló
kenyérre, mennyi szalonnára, kávéra, cukorra lesz szükség, és hogyan szerzik be mindezt.
– Olaj is kell – jelentette ki Jonni Farramatta. – Mi ketten Dragutinnal ellátjuk a hajót
hallal. Hej, fiúk, olyan zabákat csapunk makrélából, dentáléból, szépiából, hogy örökre
emlékezni fogunk rá! Igaz-e, Dragutin? Kifogjuk mi még a makrélák királyát is!
A hat gyerek, mert hiszen Berezina Jakab ekkor már hiányzott, összenevetett. A kaland
varázsának láza remegtette őket, és már szájukban érezték a vastepsiben sült olajos hal ízét…
– Huh, de éhes lettem! – fakadt ki Verancsics Tádé. – Holnap fogjatok halat. Jonni, és
süssük meg a kikötőben!
– Éljen, éljen! – kiáltották a többiek. – Süssünk halat! Jokkó mint házigazda és mint
kapitány helyeselt:
– Igen, süssünk. De azt hiszem, ünnepélyessé kellene tenni a halsütést. Szombat lesz, s az
árboc kivételével a bárka teljesen kész. Mi a véleménye a Hetek Tanácsának, ha meghívnánk
a halsütésre Nazárió bácsit és Dóbiás tanár urat?
– Éljen, éljen, hívjuk meg őket!
Csak Verancsics szólt közbe, érthető riadtsággal:
– Nazáriónak bor is kell! Éppen ma mondta az apám, hogy mintha jobban fogyna a bor a
kelleténél! Huszonöt litert kapott eddig az öreg.
– Már ennyit kapott? – hüledezett Jokkó. – Miért csak most mondod?!
Verancsics kuncogott:
– Mert a tigrist etetni kell, hogy megnyalja a kezedet!

Negyedik fejezet
ELŐKÉSZÜLETEK ÉS SZÖKÉS ZENGGBÖL
Ha ránézek a térképre, eszembe jut egy emlék.
Nézzétek csak, barátaim, nézzétek az Adriai-tenger északi részét, Vegliától le, egészen
Cattaróig.
Ugyancsak dolgozhatott az öreg Föld, amíg ezt a különös szigetvilágot létrehozta!
Szörnyű eróziók, rázkódások, földlökések, pokoli dübörgések között születhetett meg
Európa egyik legfestőibb, vadregényes tája.
Jó néhány évtizede annak, hogy a „Jadran” sónerrel kikötöttünk Makarskában. Felnéztünk
a városka mögötti hatalmas hegyre, s azt mondtuk: ez igen, ez hegy, ez a közel 1800 méteres
Biokovo! És alighogy ezt megállapítottuk, alig tettük lábunkat a sóner kikötése után a gazzal
benőtt mólóra, egyszerre csak azt éreztük, hogy kiszalad alólunk a talaj, megbillenünk, a
kikötött hajók – a sóner, egy gőzös, több bárka és trabakkoló – veszekedett táncba kezdenek a
horgonyon, az öböl vize felduzzad, és csak annyi időnk marad, hogy megkapaszkodjunk a
móló vaskorlátjában – a víz összecsapott a fejünk felett!
Földrengéssel köszöntött minket Makarska városa!
Igaz, amolyan fiókföldrengés volt, de elég arra, hogy összeomoljon néhány ház, bedőljön
egy raktárépület, partra vetődjön és ízzé-porrá zúzódjék két trabakkoló, eltűnjön egy
öregember, több kecske, továbbá romhalmazzá váljon a parti kocsma berendezése, ledőljön a
templomtorony, és a kikötőtől jobbra, Podgora mellett, szülessen egy sziget! A sziget úgy
bukkant elő a mélyből, mint Nyegován admirális tengeralattjárója, azzal a különbséggel, hogy
nem süllyedt vissza a mélybe.
Az Adria szigetvilágát a földrengések teremtették meg.
Vad, lenyűgözően szép, fantasztikus alakzatú szigetek láthatók itten. Mögöttük pedig, a
partok vonulatán, égnek meredő hegyóriások, havas tetőkkel, jeges csúcsokkal.
A megelevenedett meseországban hihetitek magatokat, ha eljuttok ide, az Adria
szigetbirodalmába! Meseország, ahol a tenger, a szárazföld, az ég lenyűgözi az embert, és
nem tud szabadulni a bámulat varázsától. Régi várak mohosodnak a partokon, Buccari, Porto
Ré, Növi, Tersatto, Lesina, a Risanói-öböl, Cirkvenica szikláin. Hatalmas várfalak hirdetik a
középkort Ragusánál, Arbénál, Záránál, Traunál. Spalatóban még most is megtalálható a
római idők legnagyobb épülete: Diocletianus császár palotája, ami közel egy kilométer hosszú
volt, és udvarára a tengerről, különleges alagúton jártak be a gályák.
Vannak szigetek, melyeken ciprus-, naracsfa-, babérerdők díszlenek, és agavék,
oleanderek, rozmaringok illatoznak.
Ezek a szigetek zöldek, örökzöldek. A lombok között ódon épületek, még ódonabb
kolostorok, váracskák rejtőznek.
Vannak azután olyan szigetek, amelyeken legjobb esetben csak gaz, perjefű, iglicetüsök,
fehér üröm, zsálya, akantusz virágzik. Ezeken a szigeteken kecskék legelnek. Nagy urak ezek
a kecskék! Reggel csónakon viszik őket a szigetre, este elhozzák aludni rendes, védettebb
otthonukba. Azért ez a gondosság, mert ha nem így lenne, baj történhetne a szegény
szigetlakók tehenével. Vagy lefújná a kecskéket a sziklaszigetről a hirtelen támadt vihar, vagy
a gazda nem tudná megközelíteni napokig, sőt hetekig a szigetet.
Akadnak végül olyanféle szigetek, amelyeken se gaz, se iglice, se perjefű nem terem.
Minden csak szikla, szikla, egyedül csak szikla!
Bevallom, az ilyenféle szigetek látványa mindig lenyűgözött.
Mint bálnaszörnyek, emelkednek ki a tengerből, partjaikat egyre mossák, morogva, bőgve,
a tarajos hullámok. Feketék, akár a szén, ha gránitból valók; szürkék, barnaszürkék, ha bazalt
a sziklájuk.

Ilyen szigetből találtok alig néhány négyzetméternyit, s találtok a mi Margitszigetünknél
is nagyobbat. Ezeken a szigeteken is van élet: ezernyi madár kedvenc tanyahelye, halászkák,
sirályfélék, vészmadarak, kormoránok fészkelőtelepei. Néha az ember is tanyát üt a sziklákon.
Vagy úgy; mint Pelagosán, ahonnan világítótorony inti az Adria közepén meredő
sziklaveszedelemre a hajózókat, vagy úgy, mint San Andreán, amit ma Svetacnak hívnak, és
ahol a közelben sem illik elhajózni: erődök vannak ott.
Az a szigetség, ahová hőseink készültek, még ma is romantikus tája az Adriának.
Págó szigete (most Pagnak nevezik) nagyjából Arbe alatt kezdődik, s vonul délnek,
hosszan, közel hatvan kilométeren elnyúlva a zárai földnyelvig, Nonanin fölé. Págó egyik
oldalát az Adria Kvarnero nevű része mossa, a másik oldalán a Canale délia Morlacca, a
Morlák-csatorna hulláMalt borzolja a hegyekből lezúduló szél.
Págó nem lakatlan sziget. Van rajta egy városka, Págó, s több község, falu. Az északi
csúcson Punta Lőni, lejjebb Novaglia, Kolone, Povljana s végül Vlasio. Szegény emberek
lakják, főleg halászok, kecsketenyésztők, akik bizony nehezen keresik a kenyerüket. Itt lakott,
Págó városkában, Jokkó ismerőse is, Macsács Vladimír, a kötélverő.
Págó kvarnerói oldalán lelhetők fel azok a szigetek, amelyeknek közelében hol itt, hol ott
tűnik fel egy-egy korallpad.
Págó és Ulbó között helyezkedik el Maón szigete.
Bizony, barátaim, akad itt egynéhány sziget. Ha megszámoljátok őket a haditérképen – már
úgy értem, hogy a tengerészet haditérképén –; Fiúmétól le Cattaróig találtok 61 igen nagy
szigetet, 542 kisebb és közepes szigetet, továbbá több száz olyan szirtnek, scogliónak nevezett
sziklatömböt, amely nálunk bátran elmenne szigetnek!
És mindezeken kívül tudni kell azt is, hogy a szigetekhez és a szigetek körül nem olyan
egyszerű a közlekedés, mint azt a szárazföldi emberek hiszik. Rengeteg (dagálynál, apálynál,
széljárasnál változó) szirt, alattomos sziklapad teszi próbára a hajósok képességét, tudását,
idegzetét és – szerencséjét. Az első világháború idején az osztrák-magyar haditengerészet a
szigetrengetegre, de még inkább a hullámokban meglapuló szirtekre építette fel a dalmáciai
partok védelmét. Nem minden ok nélkül. Megtörtént, hogy az ellenséges tengeralattjáró,
romboló, kis cirkáló úgy elkeveredett a szirtek között, mint a pók a hálóban.
Ilyen labirintusban pompásan tenyészik a homár, a polip, a különféle tömlősállatok, a
languszta, a halak milliója, a cápa, néhol a nemes korall és a szivacs is. Sőt még fókák is
akadnak, igaz, nem hidegvíziek, hanem barátfókák. De hát minderről majd később beszélünk.
Jokkóék ide készülődtek, Págó szigetvilágába.
A Hetek Tanácsa minden elismerést megérdemel.
Tudtak titkot tartani. Dóbiás tanár úr ugyanígy.
Nazárió bácsi nem tartott titkot, mert őt egyáltalában nem érdekelte, mit is akarnak a fiúk.
Nazáriót nem érdekelte sem az ősz, sem a tél, sem a nyár, sem tavasz. De az sem, ki mire
készül. Ő egyszerűen csak élt, és ha meggondolom: jól élt. A tenger adta( neki az ennivalót.
Degeszre ette magát szardellával, szkampival, dentáléval (az ehető halak királyával!) és
mindenféle tengeri gezemicével. Erre aztán csúszott a bor. Öt csak az érdekelte, hol lehet jó
fogásra szert tenni, mert ebben az esetben kenyeret vehetett s – bort. Sok-sok bort. S mivel
Jokkó azt mondta, tud olyan helyet, ahol jó fogás adódik, Nazárió bácsi elfogadta azt a
gondolatot, hogy húsvétkor elhajózik a fiúkkal.
– Azután legyen ám ott hal, ahová megyünk, mert leharapom a fejedet! – hördült
nemegyszer Jokkóra, ahogy közeledett az indulás ideje. – Van arra homár is, te fülesbéka?
– Van – mondta Jokkó. – Akkora homárok találhatók, amilyeneket errefelé nem is látni.
– Jól van – intett Nazárió. – Szeretem a homárt. Jó pénz az. A városi nép minden pénzt
megad érte! Úri gyomornak való. Én már inkább lefalok egy tepsi kalamarettit, arra csúszik a
bor, az árgyélusát!
Jokkó szájában összeszaladt a nyál. Fenemód szerette a szabad tűzön sült, pirított tengeri

zsákmányt, de különösen a füstölt makrélát, a szkampit (ami Norvégián kívül csak az
Adriában található), de mindenekfelett ő is – a kis polipot: a kalamarettit vagy a még kisebb
szépiát: a szepát.
– Nazárió bácsi – lelkesedett Jokkó –; már alig várom; hogy kiadják a húsvéti szünidőt.
Mindennap fogunk kalamarettit, és megsütjük.
– Én nem bánom, fiam. De akkor adjál hozzá bőven bort is. Sok kalamaretti – sok bor!
Közeledett a húsvéti szünet ideje.
A Hetek Tanácsa előtt nem lebegett más álom, mint a korallexpedíció. Mindegyikük csak
erre gondolt, csak ennek élt. Attól kezdve, hogy Jokkó kiadta a rendelkezést: mindenki
gondoskodjék személyi felszereléséről, még izgalmasabbá váltak az előkészületek. Jokkó
szerint a személyi felszerelés a következőkből áll: két pokróc, valamiféle kisebb fejpárna,
hiszen a brazzera tatrészében fognak aludni, ahol ugyan szalmával igyekeznek puhítani a
fenékdeszkák keménységét, de főúri kényelemről mégsem lehet beszélni..; Szükség van
továbbá tartalék ingre, tornanadrágra, törülközőre, mert az minden rendes tengerésznek van,
bögrére, tányérra, evőeszközre, s akinek van, pipára is.
– A kalózok mind pipáztak, az uszkok rablók is – jelentette ki Jokkó. – Persze, mi csak a
szájunkban tartjuk majd a pipát, ami Dóbiás tanár úrnak is tetszeni fog. Készítsen mindenki
matrózzsákot, bagót, amibe minden beleférjen. Tű, cérna, foltnak való anyag legyen
mindenkinél. Ilyesmi is van a tengerészeknél. Ceruzát, füzetet hozzon mindenki, naplót
vezetünk. En és Farramatta írjuk majd a hajónaplót. Tepsit Nazárió bácsi ad, lábasokat Dóbiás
tanár úrtól kérünk.
– Ha van neki – tette hozzá Farramatta.
– Miért ne lenne? – bámult Jokkó. – Láttam, amikor főz!
– Főz? – hüledeztek a fiúk. – A tanár úr főz? Ételt?
– Úgy bizony! – fogadkozott Jokkó. – Kifőzi a halcsontvázakat, de abból eszik is!
Szégyen ide, szégyen oda, de megint csak a kis Berezina Jakabkával akadt baj, Jokkó nagy
bosszúságára. Nazárió bácsi kunyhójának egyik fülkéjét nevezték ki a felszerelés raktárának
(itt őrizte az öreg a vitorlákat, köteleket, hálókat), ide gyűjtötték a „személyi felszerelést” is.
Farramatta mint alkapitány vezette a listát, így: „Marás Dragutin uszkok kalóz átadott: 2
pokróc, pléhtányér, pléhbögre, egy da rab M és D betűvel ellátott matrózzsák, tartalék ing …”
Gyűltek a bagók, a matrózzsákok, Farramatta egymás után írta be a leadott (hazulról
elcsórt) személyi felszerelést. Csak egyvalakinél nem írt be semmit.
A többiek is felfigyeltek, hiszen a brazzerán kuporogtak; és a vitorlafelhúzó köteleket
fűzték be a csigákba. Jokkó olykor felmászott az árbocra, s igazított a hatalmas, háromárbocos
barkra való csigákon.
Jakab csüggedten maga elé tekintett. Jokkó az árboc mellől figyelte a jelenetet. Megszólalt:
– Nehogy sírva elrohanj, mint egy lány!
Jakab, aki pontosan arra készült, hogy könnyet ejt, megemberelte magát.
Rátekintett a fiúkra. Komoly arcok néztek rá. Felettük sirályok vijjogtak, körülöttük
recsegve, imbolyogva lebegtek a bárkák.
– Nincsen pokrócom. A nagymamának nincsen pokróca. Valaki elröhögte magát. Úgy
gondolom, Verancsics Tádé lehetett. Jakab hangja megcsuklott, de uralkodott magán. Lenyelte
a csuklást, és elhatározta: inkább meghal, de nem sír.
– Hát akkor mivel takaróztok? Jakab halkan mondta:
– Dunnával. A nagymama azt mondja, az a legegészségesebb.
Erre kitört a kacagás. Marás Dragutin, Kuruc Jóska, Zgurics hanyatt vágta magát a
fedélzeti deszkákon, úgy kacagott. Jokkó, nemhiába volt kapitány, komor maradt.
– A többi felszerelést el tudnád hozni? – nézett a rokon gyerekre, akit az anyai kérés fűzött
hozzá. – Mondd, Jakab, tányért, bögrét, matrózzsákot?
Jakab elpirult. Szégyellte a helyzetet, nemcsak akkor, de később is, amikor már tanár volt,

Dóbiás utóda.
– A többit igen, de a pokrócokat nem – hirtelen riadtan hozzátette: – Tudom, rengeteg bajt
csinálok. Talán nem is vagyok méltó az uszkok névre. A múltkor is, amikor elrohantam …
Szeretnék veletek menni –, de nincsen pokróca a nagymamának.
Jokkó elszántan mondta:
– Majd megosztom veled a pokrócomat. Különben is mindig lesz, aki őrségen áll. – Nos,
ha nincsen pokróc, nem baj. De elég legyen már a vacakolásból!
– Ígérem, Jokkó – dadogta hálásan, meghatódva Berezina Jakab. – Ha majd a Kongóra
megyünk, beszerzek mindent . . -.
Végül csak három nap választotta el őket az indulástól.
Egyetlen családnál sem gyanakodtak, sehol nem tűnt fel, hogy a fiúk valamire készülnek.
Mindössze Verancsics bácsi morgott, hogy feltűnően fogy a bor, de hát Tádéra igazán nem
gyanakodhatott. És mintha az órás Farramattában támadt volna fel valamiféle gyanú, mert
amikor a kis Jonni azzal állított be, hogy holnapután kiadják a húsvéti szünetet, a „Titanic”
hajdani navigációs altisztje felnézett műszerei mellől:
– Mondd csak, Jonni – szólt a fiához –; mondd csak, miért javítjátok ti Nazárió bácsi
bárkáját?
Jonni, aki akkor elsősorban is arra gondolt, hogy esti tanácskozást tartanak a Nehaj vár
tövében, rémülve nézett az apjára. Mi az, talán az öreg tud valamit?
– Megmondom, fiam, nekem az egész hajójavítási móka nem tetszik – jelentette ki az
órás. – Miattam beszélhettek, hogy így Tegethoff tengerésze volt Nazárió Sauró meg amúgy,
az igazság az, hogy naplopó zsivány, aki egész életében abból akar megélni, hogy ott volt
Lissánál. Márpedig mások is voltak ottan.
Jonni, nemhiába volt a Hetek Tanácsa alkapitanya, hamar legyőzte zavarát. Nyugodt
jámborsággal mondta:
– Édesapám azt akarja, hogy tengerész legyek. Bevallom, de tessék titokban tartani, mi
Jokkóval és a fiúkkal azért javítottuk ki Nazárió bácsi bárkáját, hogy jobban megtanuljuk a
bárka szerkezetét. Meg a vitorla kezelését. Tetszik tudni, édesapám, a „Mária” a mi
iskolahajónk …
Farramatta elragadtatva nézett a fiára.
– Okos gondolat, fiam, igen okos! No, jói van, nem bánom … , üsse kő, hogy így történt!
Másnap kitört a vihar.
A bóra Zcnggben virágzik, bizony így van.
Szerencsére nem volt valóságos bóra, hanem a szelídebb formája, a tramontána, vagy
ahogyan a zenggiek hívják, a greco.
Már napokkal előbb látni lehetett, hogy az időjárásban változás készül. Szájról szájra szállt
a hír a tengerparton (még ott is, ahol nem lehetett látni!), hogy a Velebit teteje felhőbe
burkolózott. Márpedig minden ember tudja Fiúmétól Dulcignóig, a 850 kilométer hosszúságú
kanyargós partvonulaton, hogy ha a Velebit orMalt felhő borítja ~ akkor jön a bóra.
Tavaszi köszöntőként megjött ezen a húsvéton, azaz indulás elölt három nappal.
Éjfélkor kezdődött, s természetesen egyik fiú sem hallotta érkezését. De egyszerre csak
megbolydult az egész Zengg ezen az éjszakán. Ki ingben, pendelyben, rékiíben, hálókönlösben. vagy bokáig érő, bokaszorítós gyolcsgatyában, felkapkodott ruhákban, ele rohant az
udvarra, hogy ajtókat, ablakokat zárjen, összekapkodja a kitett holmit, száradó ruhát, fák
ágain bóbiskoló csirkéket, falakon száradó hálókat, vitorlákat, mindazt a rengeteg holmit, amit
az ember tud csak elhagyni lakásban, kertben, műhelyben, udvaron.
Akkor még senki sem tudta, hogy nem a bóra, csak a greco jött meg.
A tramontána vagy greco, ahogy akarjátok, ugyanolyan dühösen csap le a partvidékre
és az Adriára, mint öregapja, a bóra. Éppen olyan erős, mint az öreg, csak rövidebb a
szusszanása. A bóra napokig, olykor hetekig tutul, a greco csak napokig.

Reggelre dermesztő hideg szobákban ébredtek a fiúk. A bóra kifújja még az olyan vastag
falú, öreg házból is a kályhameleget, mint a Danicsics építette Turkovich-ház.
– Hü, az angyalát! – rémüldözött Jokkó, amikor kikecmergett az agyból, s látta, hogy az
édesanyja a falitáblát bezárta, és hallotta a szél megveszekedett tutulását. Nemhiába tengeri
viharról álmodott, de az is volt, tengeri vihar. A sarokszoba ablakából jól látszott a tenger, a
nyersen zöld színű víz, a vadad vágtató hullámok feleit felhőként porzó fumara, a permet. Az
ablak alatt veszettül kalimpált, forgott, rikoltozott Verancsics bácsi vasrúdra szerelt
pléhcégére, a „Vegyeskereskedés a Bolygó Hollandihoz”.
A szünet előtti utolsó tanítási nap volt, és bizony elég hézagosan festettek az iskolában a
padsorok. A zenggi gyerekek is kötélbe, kerítésbe, falba kapaszkodva jutottak el az iskolába.
A „Carbonera” (,,Szenespince”) nevű kocsma előtti, mély árokba úgy lesodorta a Szent
Ferenc-templom derék, de igen testes plébánosát a szél, hogy csak a tűzoltók tudták onnan
kivakarni.
Késéssel jöttek meg a tanárok is, Dobíás is, méghozzá – szalmakalap nélkül!
A kalap, a tanár jellegzetes ékessége, valahol a kikötőn túl himbálózhatott, a hullámok
kellős közepén.
Jokkó letörve, kétségbeesetten beóvatoskodott a szertárba, a második szünetben, amikor
szerencsére egyedül volt Dobi ás.
– Tanár úr, mi lesz? Tessék mondani, hogy indulhatunk így el?
Dóbias harsogva felnevetett:
– Mi lesz? Mi lenne? Indulunk!
– Bórában? Elsüllyed a ,,Mária”!
Jokkó a nagy terv teljes összehullását látta. Kolumbusz volt, akit nem hallgatott meg
a király, és nem kapta meg a hajókat; Magellán, akit mindenütt visszautasítottak. Dóbiás
megsimogatta szakállát, jóízűen mosolygott: – Mondom, hogy megyünk, fiam. Persze, persze
hogy megyünk! Mert ez nem bóra, hanem greco. Jokkó ellátottá a száját:
– Tanár úr tudja? Még én se tudom, hogy bóra jön vagy greco!
Dóbiás ráveregetett a gyerek vállára:
– Még te se. Ez pedig nagy dolog. De én meg tudom, hogy holnapután indulhatunk. És
indulunk is!
így azután Jokkó megnyugodott. Ha a tanár úr mondja! És amikor délután a Fraternitás a
legnagyobb nehézségek között lekecmergett Nazárió bácsi házához, Jokkó a legnagyobb
nyugalommal kijelentette:
– Holnapután reggel hét órakor – indulás! Farramatta füttyentett:
– Ez a beszéd, kapitány úr! Az uszkok harcos nem fél az istennyilától sem!
Ekkor lépett be a kunyhóba az öreg Nazárió, aki csodás változáson ment át. Maga is
meglepődött, ha erre gondolt: megszerette a fiúkat. Valósággal úgy nézett rájuk, mintha
tulajdon fiai lennének. Különösen Jokkó, a tettre kész, igazi tengerészlélek volt a kedvence.
– Előbb próbautat kellett volna tenni, – dörmögte Nazárió. – De ebben az időben még jó,
hogy megmaradnak kötélen a bárkák. Most voltam lent a nagykikötőben, ott mondta az apád,
Zgurics, hogy a postahajó ma nem jön meg. Tengerészek ezek?! Félnek egy nyavalyás
grecótól?
Jokkó most még inkább megnyugodva nézett a társaira. Lám csak, az öreg is azt mondja,
hogy nem bóra ez, csak greco.
– Nazárió bácsi – állt az öreg elé –; holnapután reggel hét órakor indulunk!
Nazárió Sauró legyintett:
– Lehet, öcsém, lehet. Rajtam nem múlik. De én nem megyek ám veletek! Vigyétek csak a
hajót, amerre akarjátok. Vigyétek!
Döbbent csend támadt. Odakünn fütyült a szél, hallani lehetett a parti kövekhez vágódó
hullámok vad morajlását. A téglából rakott tűzhely kéményében száz bagoly sírt, nyögött,

huhogott. A kis Berezina Jakab ezért biztonság kedvéért igyekezett a legtávolabb kerülni a
tűzhelytől. Jokkó viszont éppen az előbb kívánta, hogy bár éjfél lenne, a kísértetek órája.
Olyan szépen huhogott a kémény.
Szinte egyszerre szólaltak meg a gyerekek:
– Nazárió bácsi nem jön velünk?
A vén halász széttárta a karját: boldog elragadtatással mondta:
– Nem én! Már úgyse kaphatok tőletek sok bort. Ami még hátra van, azt hozzátok cl még
ma! Reggelig megiszom. Lapot hozott a posta, nézzétek. Az öcsém nagyobbik fia írta
Zutalovkából, hogy esküszik a lánya. Lakodalom lesz Zutalovkában. Egy hétig tart! Nekem
való az! Vigyétek a brazze-rát, ha kedvetek tartja! Majd az a bolond tanár, vigyáz rátok. De én
nem megyek. Nem én! Végre egyszer kedvemre kihatom magamatí Majd azt a jó halászhelyet
egyszer megmutatod, Jokkó. De most nem veletek, hanem ZuíaÍovkába megyek! Ott lesz
dáridó, Benno Saaró házában. Hát onnan hiányozhat-e Nazárió Sauró?
Hogy honnan szerzett a szélvihar idején Tegethoíf volt kormányosa italt, azt nem tudjuk.
Nem is kutatjuk. De szerzett. Áradt belőle az alkoholszag. És egy másfél literes bütykös
nyaka kandikált ki a bőrzeke alól. Újból ránevetett a gyerekekre, majd tántorogva tett néhány
lépést az ajtó felé.
– Jokkó, estig itt legyen az ital! – kiáltotta vissza a küszöbről. – Akkor vihetítek a
brazzerát! Megyek a „Carbone-rá”-ba. Az a hír járja, hogy a pap, szerencsés megmenekülése
örömére, fizeti a szegény ember italát. Miért ne részesüljek én is ebből az örömből?!
Elment, A fiúk utána bámultak.
– No, most mi lesz? – tette fel a kérdést Verancsies Tádé.
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– A bort még csak kilopjuk valahogy, de az öreg nélkül hogy induljunk el?
Mindnyájan Jokkóra néztek. Egyedül Farramatta nem ingott meg.
– Na és? Ha nem jön az öreg, hát nem jön! Uszkokok vagyunk!
Jokkó megvonta a vállát:
– Természetesen elindulunk. Akár a tanár úr nélkül is elmennénk, de még inkább a tanár
úrral! Aki fél ~ itt maradhat!
– Én nem félek – mondta gyorsan Berezina Jakabka, és riadtan nézett a kémény felé.
… így történt azután, hogy azon a bizonyos keddi napon, amikorra kitűzték a „Mária”
indulását, az öreg Nazárió Sauró nem lépett a fedélzetre. Javában vedelhette az itókát
Zutalovkában, s eszébe se jutott, mi lehet a „Máriá”-val és a fiúkkal.
Ezzel szemben Dóbiás tanár úr idejében megérkezett. Egy, az eddiginél is kopottabb
szalmakalap ékesítette bozontos fejét, felleghajtója alatt degeszre töltött hátizsák púposodott.
Kezében hatalmas furkósbotot szorongatott meg egy viharlámpát. Megígérte, hogy hoz egy
viharlámpát, hát hozott is. A tanár úr vidáman, derűs képpel közeledett a Marinán, és szöges
bakancsai gazdájukhoz méltó vidámsággal csattogtak a kövezeten.
– Halló! – kiáltotta már messziről. – Megjöttem!
– Hurrá! – viszonozták az üdvözlést a „Mária” hajósai.
– Éljen a tanár úr!
Aki még nem indult el hosszabb táborozásra, dunai csó-raktúrára, kiadós balatoni
hajókirándulásra, az nem tudja, mit jelent ragyogóan napfényes reggelen, dobogó szívvel ott
ellni a tény előtt – végre elérkezett a várva várt nap, a várva várt óra! Az indulás órája! De
akik átélték ezt a csodát (mert csoda ez!), azok tudják, átérzik, megértik, hogy miféle dallam
verte a ritmust a Hetek Tanácsának szívében, amikor benyitottak Nazárió bácsi kunyhójába,
hogy kicipel102

jék a felszerelést, és mit éreztek, amikor a rengeteg holmi ott tornyosodott a „Mária”
fedélzetén.
Jokkó boldog volt. A többiek is. Egyedül Berezina Ja-kabka komorodott el néha. Ilyenkor

úgy tett, mint az az ember, aki legyet hesseget el az arcáról. A légy nyilván nem lehetett más,
mint a nagymama képe, aki akkor még mit sem sejtve hagymát és zöldséget árult a zenggi
piacon, a székesegyház melletti téren.
Valóban igaza volt Dóbiás tanárnak és Nazárió bácsinak: nem bóra vágott le a hegyekből
az Adriára, hanem a kisebb testvér, a tramontána, más néven a greco.
Már a második napon szelídült az iram: az indulás napjára pedig maradt az, amit minden
vitorlástengerész szívből szeret: eléggé kiadós erejű, de cseppet sem viharos szél. Odakünn,
túl a réven, a hullámok ugyan széles háttal, elég magasan hömpölyögtek, de hát a vízi
embernek ez is kedves.
A tenger visszakapta eredeti szép színét. A „legkékebb tenger” – így hívják világszerte az
Adriát. A bóra idején zölddé változik, sirokkóban szürkés lesz vagy tej szerűen kékes. De
most újból kék volt. A hullámok fehér taraja, mint tej szí murádat, ömlött le hullámhegyről
hullámvölgybe.
– Fel Maonra, gyerekek! – kiáltotta a tanár, amikor ledobta a szeneszsáknak beillő
hátizsákját a fedélzetre. – Fel, fel Maonra!
– Fel, fel! – visszhangozták a fiúk.
Dóbiás körülnézett. Hajósember fia volt, s értett is a vitorláshoz.
Elismerően kiáltotta:
– Jól van, Turkovich. Látom, szakszerűen készültök az indulásra!
– Parancsnok úr – állt Jokkó a tanár elé –; jelentem, nagyvitorla felhúzásra készen,
orrvitorla felhúzásra készen, legénység állománya teljes, beteg nincsen, mindenki a
fedélzeten! Kérem az indulási parancsot!
Dóbiás talán még az eddiginél is derűsebben nyerített:
– Én vagyok a parancsnok? Rendben van! Előbb rakjuk
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el a holmimat … , és akkor indulhatunk. A vén haramia hol van?
– Zutalovkában iszik! – jelentette tengerészhez méltó fegyelemmel Jokkó.
– Annyi baj legyen, még jobb is – kacagott Dóbiás. -Ezentúl tisztelem Zutalovkát!
Gyors, fürge kezek láttak a rend csinálásához. A hajósélet alapja a rend, a fegyelem. Ott,
ahol életek sorsa függ egy rendesen elhelyezett kötéltől vagy szabályszerűen lerögzített
csigától, lehurkoit bikától, ott bizony rendnek kell lennie. A brazzera középső terében
rendezték be a szálláshelyet, a kormányállás alatt, mint a régi nagy fregattoknál, korvettek-nél
a parancsnok kabinját. Szalmával enyhítették a fenék-deszkák keménységét, a hazulról
elcsent, vékonynál vékonyabb díszpárnák puhaságát. A parancsnoki kajütben nemcsak
Dóbiás, de tengernyi felszerelése is helyet kapott. Állt ez a felszerelés egy madarászpuskából,
több lepkehálóból, több horgászbotból, egy dobó– és két kisebb fenékhálóból,
növénypréselőből, gyűjtőkannákból, formalinos és másféle üvegekből. Dóbiás tanár úr szó
szerint vette az expedíciót, és mivel vérbeli gyűjtője volt az élővilágnak, egy-egy útjára
mindenre felkészült. Dragutin percek alatt felvette a „tudós segédje” jelzőt, annyira
beleszerelmesedett a tanár gyűjtőeszközeibe.
Jokkó jól tervezte ki az indulás idejét.
A halászkikötő néptelen volt és csendes. Ebben az időben – reggel hét óra tájban – vagy
kifutottak már a hajócskák, vagy a kikötőben maradtak egész napra. Ezúttal kifutottak, Marás
halászmester vezényletével, hiszen a greco miatt már két napja horgonyon vesztegeltek. A
hullámzás miatt védett helyet kereshettek, úgy lehet, hogy Vegíia túlsó részén vagy a Bascaöbölben.
Természetesen azért akadt néhány asszony és gyerek, akik látták a készülődést. Ezek
később elmondták, hogy a „Mária” -– fedélzetén hét gyerekkel és a garabonciás kinézésű
tanárral – kifutott, és északnyugatnak tartott. Láthatólag
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Fiume felé készültek. Jokkó gondolata volt ez az „elterelő hadmozdulat”. Sejtette, hogy
többen látják az öbölből kikanyarodó brazzerát, és azt is sejtette, hogy a szülők közül többen
érdeklődnek majd, merre tűnt el titokzatos útjára „azzal a rebellis zsivánnyal” – Dóbiással – a
halászbárka.
Jokkó helyesen gondolkozott, de azért tévedett is. Mindjárt elmondom, miért.
Érezte: szó nélkül világgá menni mégsem lehet. Ezért a Hetek Tanácsa döntése alapján, az
elindulás napján, azonos szövegű üzenetet hagytak hátra. Ezt az üzenetet Jokkó jó barátja és
osztálytársa, egy Pelikán Kazimír nevű gyerek vitte el – „zászlóhúzás után”, mint Jokkó
parancsolta. Köztudomású, hogy a tengerészeinél mindenütt a világon (még a dunai hajókon
is) öt perccel naplemente előtt lehúzzák a hajók lobogóit. Tehát az utasítás szerint Pelikánnak
naplementekor kellett elindulni, hogy átadja az otthonokban a fiúk üzenetét. Azért
alkonyatkor, mert naplementéig a szülők – no meg hát a Berezina nagymama – úgy tudták,
hogy a gyerekek a halászkikötőben tartózkodnak, hajót javítanak, horgásznak, polipra
vadásznak.
Amikor az órás Farramatta elolvasta a Pelikán gyerektől átadott és a kis Jonnitól aláírt
levelet, felnevetett, és ennyit mondott a feleségének:
– Mama, a fiúból mégis tengerész lesz!
Zgurics, a kikötőfelügyelő, minden nagyobb megrendülés nélkül vette tudomásul a
bejelentést:
– Remélem, jól beüti a fejét ezen a kiránduláson, és majd észretér!
Turkovich mama lassan összehajtotta a levélkét – ami nem volt más, mint egy kitépett
irkalap –; összefutott szemében a könny, és azt mondta a nagymamának:
– Szevér is így kezdte!
Marás halász megrántotta a vállát, és azt mondta: ebben a korban ő is így tett. Kuruc Jóska
papája véletlenül odahaza tartózkodott, s amikor elolvasta fia üzenetét, jóízűen nevetett:
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– Hát ebből finánc nem lesz. Inkább tengerészi Szerencse, hogy most mentek el, nem
greco előtt!
Ezek a szülők igazi uszkokokhoz méltóan viselkedtek, nem lehet letagadni. Zenggiek
T
\ oltak, és tudták: nagy a tenger csábítása. Akit elhív, az megy is.
Ketten azonban valóban megdöbbentek. Verancsies papa annyira, hogy ott helyben, a
„Vegyeskereskedés a Bolygó Hollandihoz” cukorral, kenyérrel, frankkávéval, darával
megrakott pulija előtt akkora pofont kevert le a hírhozónak, hogy Pelikán Kazimír percekig
egyszeriben tíz Verancsies bácsit látott a szeme előtt ugrálni.
– Adta disznaja! – kiabálta a fűszeres. – Adta disznaja, mekszöksz, itt hagysz apád, anyád!
Lenni tengerész? Lenni vegyeskereskedés, az igen! Kiirtlak, disznó, kiirtlak!
Berezina Jakabka nagymamája volt az utolsó, akihez Pelikán üzenetet vitt. Biztonság
kedvéért nem várta meg, míg a testes és egyébként is igen pattogó beszédű néni elolvassa
Jakabka betűit, hanem azonmód futásra vette a dolgot. így ő is csak később értesült róla, hogy
Berezina nagymama sötétedéskor bezörgetett Zengg egyetlen konstáblere (rendőre) ajtaján, és
azt mondta neki:
– Fettinger úr, az unokámat elrabolták. Tessék azonnal utána indulni és visszahozni!
Fettinger, aki éppen a lábát áztatta a konyhában, s azon törte a fejét, hogy rágyújtson-e arra
az utolsó szivarra, amit a plébánostól kapott, megdöbbenve felkapta a fejét:
~ Mit, az unokát elrabolták? Asszonyság, maga bolondnak tart engem?! Egész nap
talpalok, én még a felséges királyéri” se teszem ki este a lábam! Majd holnap utánanézek, hol
az az unoka. De ma nera! Érti, asszonyság? Ma nem!
Az érdekelt felek által külön-külön aláírt levél egyébként így hangzott:
Keducs Szüleim, tudatom, hogy barátaimmal világgá mentem. Nazck-ló bácsi hajóján
utaztunk el a húsvéti szünet idejére. Nem kell aggódni. Uszkokok vagyunk, és
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helytálhmk a harcban is. Se rablóktól, se kalózoktól nem têîïhik. Éljen a tenger.
Ez az utóbbi fclkiáltásszcrü búcsúzás Verancsics ötlete volt, aki úgy tudta, hogy mindazok,
akik elhagyták a szülői otthont – mint Robinson, Kolumbusz, Magyar László, Nansen vagy
Amundsen –; mind valami jellegzetes búcsúüdvözlettel köszöntötték az otthoniakat.
– Javaslom, hogy mi az „éljen a tenger” harci kiáltást fogadjuk el – mondta Tádé. – Ez a
kiáltás akkor is jó lesz, ha valóban harcba keveredünk bármiféle idegen néppel vagy tengeri
rablókkal Ï
A „Mária” brazzera elindult utasaival. Jokkó tehát abban tévedett, hogy azt hitte: nagy
kavarodás származik szökésükből. Nem származott. Mindössze annyi történt, hogy Verancsics
bácsi is a konstáblcrhez rohant, és másnap Berezina nagymamával együtt nyúzták a lúdtalpéi
Fcttíngcrt, hogy kutassa fcî a fiúkat.
– Asszonyság, Verancsics úr, mi vagyok én: madár vagy delfin, hogy felkutassam őket?
Majd hazajönnek, és akkor tessék megpofozni őket? Különben is azt hallottam a kikötőben,
hogy Dóbiás úr is velük van. Márpedig az felnőtt ember, vigyáz rájuk! Azért lakunk a tenger
mellett, hogy világgá menjünk. Ha nem tetszik, tessék Bécsbe menni vagy Budapestre, ott
nincsen tenger!
A „Mária” pedig a kijelölt úton haladt célja felé …
A fiúk csodálkoztak, hogy Dóbiás tanár úr mennyire érti a vitorlázást, a tanár pedig azt
bámulta, hogy az uszkok ivadékok felnőtthöz méltóan kezelik a kormányt, a vitorlákat, s
pontosan tudják, hogy mi a teendő.
– Két fokkal kormány félre! -– τ-endelkczett Jokkó, amikor kiértek a szabad tengerre, és
átcsaptak Veghának, hogy megtévesszék azokat, akik figyelik utuk irányár. – KJüvcrt behúzni,
.nagyvitorlát feszesebbre!
Meri: bár Dóbiás tanár úr lett kikiáltva parancsnoknak, az állandó vezénylés, kapitányi
feladat mégis jokkóx-a hárult.
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A szakállas Don Quijote csak megmaradt zoológusnak, izgatottan figyelte a vizet (életében
ugyan hányadszor?), az égen szálló madarakat, látcsövével a partokat. Időnként kidobta
valamelyik hálóját, vízmintákat vett, hőmérsékletet mért, preparált, vagy a jegyzeteivel és a
mikroszkópjával bajlódott. Rövid idő alatt Dragutin mellé beállt „segédnek” a kis Berezina
Jakab is. Jakab valósággal elvarázsolódott a tanár úrtól és felszerelésétől. Órák alatt
leküzdötte a tengeribetegséget – amit gyerekek igen ritkán kapnak meg –; és leküzdötte az
önvádat is.
A „Mária” kivénhedt, de némileg újjászületett brazzera, széltől dőlt, és a széles orrnál
felburjant a víz. Akkora fröcs-csöket vágott, mint a szökőkút zuhanya, az új árboc vidáman
recsegett, még vidámabban nyikorgott az alsó (a bum) és a felső (a gaff) vitorlarúd. Az
orrfedélzetet elborították a felcsapódó hullámok.
– Vigyázz! – intette a kormánynál működő Jokkót és Farramattát a természetrajz tanára. –
Vitorlákat lazítsd!
Ezzel a figyelmeztetéssel mutatkozott be Dóbiás, hogy érti a vitorlázás csízióját. Jokkó
elismerően bólintott, s mint Szevér hajóján, a „Ragusa” barkón látta, ha a kormányos utasítást
kapott, így szólt:
– Parancsára, vitorlákat lazítunk. Hé, legénység, vitorlákat lazítsd!
A bárka feltápászkodott a szél nyomásából, futása egyenletesebb lett, a hullámok sem
vágódtak a fedélzetre. Félhát-széllel haladtak Vegliának, a lomha hullámok hol feldobták, hol
leejtették a hajócskát, amelyik formájánál fogva feltűnően hasonlított Kolumbusz híres kis
„Pintá”-jának a génuai tengerészeti múzeumban látható modelljéhez.
– Fiúk, három hurrát az expedíció sikerére! – kiáltotta Dóbiás, aki elragadtatva nézett a
távolodó Zengg felé.

Kórusban csapott fel, a hajó hasa alá vágódó hullámok dübörgését is elnyomva, a Fletek
Tanácsának rikoltása:
– Hurrá! Hurrá! Hurrá!
Jokkó valójában ezen a napon lett tengerész.
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Kék vízen úszott a „Mária”, a legkékebb tenger vizén.
Nyugatnak Veglia-sziget hegyes-völgyes tája púposodott. Alatta a Bescanuova-öböl zöld
fái, bokrai, fehér sziklái világítottak az éles napfényben.
Délnek, a párázatban mintha Arbe szigetének Loparo-fokát látták volna tengerészeink. A
pompás halászhely, Per-vicchio sziklás partjainál széles tartanák vontatták a tyúkketrechez
hasonló fenékkotrót.
Az árboctopon (árboccsúcson) ott lengett a halálfejes kalózzászló. Még a révben húzták
fel, Dóbiás helyeslése közben.
– Nagyon okosan, fiam – mondta Jokkónak. – Hadd lássák már messziről, hogy nem
mindennapi hajó közeledik, hanem vérbeli kutatóhajó, kalózlobogó alatt!
– Tanár úr, szereti a kalózokat? – tette fel a kérdést áhítatosan Marás Dragutin.
– Mindig is .híve voltam a kalóznépnek – mosolygott Dóbiás. – Amikor a fogságukban
voltam, jól éreztem magamat közöttük. Görög kalózoknak köszönhetem, hogy megtaláltam az
Égei-tengerben egy csöves férget, amiről eddig úgy tudta a tudomány, hogy csakis a Vöröstengerben lelhető fel.
– És az nem mindegy? – szólt közbe Berezina jakabka. Dóbiás szörnyülködött:
– Mindegy?! Már hogy volna mindegy, fiam! Tudjátok ti, mennyire döntő tényező egy
bizonyos tájegység eletében, milyen állatok s milyen növények lakják?
Pompás élmény volt a tanár úrral együtt hajózni. A múlt hibája, hogy egy olyan zseni, mint
Dóbiás, tanítani volt kénytelen. Dóbiás nem volt pedagógus, hanem kutató. ízig-vérig kutató,
aki a legnagyobb nélkülözésekre is képes volt, ha úgy érezte, hogy felfedezhet egy növényt
vagy állatfélét a tenger felett vagy a tenger alatt. Ez volt az ő világa, ezért élt, és ennek a
szenvedélyének hódolt, amikor váratlanul eléje állt egy zenggi legényke, Turkovich Jokkó, s
meghívta őt, a gimnázium tanárát, a kalandosnak ígérkező útra, hogy
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egy viharvert – és időettc – bárkán hajózzanak el korallt kutatni. Elismerem: Dóbiás tanár
úrnak elsősorban is azt kellett volna megkérdezni, hogy erről a nem egészen mindennapi
esetről tudnak-e a szülők. Dóbiásnak ez a kérdés eszébe se jutott! Hibáztatjuk ezért Dóbiást?
Feltétlenül. De azért már nem, hogy felnőtt ember, tanárember létére letette az esküt, és
elment a fiúkkal. Aki együtt érez a fiatalokkal, az maga is fiatal, s mert az – hatással tud lenni
a fiatalokra. Hogy elment velük: okosan cselekedett. Jokkóék úgyis elindultak volna,
bármilyen körülmények között, mint ahogy Robinson is elindult a jól fűtött kemence mellől.
így a tanár jelenléte, mint az később kiderül, döntő volt Jokkóék számára.
Már az út elején sokat tanultak a torzonborz, vadóc kinézésű embertől. Pedig ezek a fiúk a
tenger mellett éltek: a dobóhálót, a horgászbotot úgy kezelték, mint nálunk a hasonló korúak a
csúzlit vagy a futball-labdát. A tenger mellett mindenki horgászik. Egy-egy nyári napon, ha
hirtelen esősre fordul az idő, s megérezni a sirokkó fülledtségét, mindenki rohan a kikötőbe.
Angolnák, murénák, glavocsék, szardellik, asinellik rajzanak be az öbölbe, és van akkor pedzése a horognak! Reverendában a pap, egyenruhában a rendőr, a katona, a haditengerész –
vagy a számtantanár, a gyógyszerész, a lakatos, a kályhás és a teméntelen gyerek, mind
horgászbotot tart a kezében. Van nagy kacagás, ha a kiemelt asinellivel egy kölyök-kutyacápa
is a szárazra kerül!
Jokkóék is a szenvedélyes horgászok közé tartoztak. A fiatal Farramatta különleges
zsákmányokkal dicsekedhetett, de Jokkó is. Mégis izgatottan figyeltek, ha Dóbiás felhívta a
figyelmüket egy-egy látnivalóra:

– Nézzétek, ott az Adria legnagyobb medúzája, a szakállas medúza! Tekintsetek alája,
mennyi makrahal úszik a majd egyméteres korong alatt! Persze, persze, azt már nem tudjátok
miért. Nos, a medúza csalántokjai tele vannak nyilacskáikkal,,és ezekkel a mérgező nyilakkal
kergeti el a támadót. A makrahalak védelmet találnak a medúza kalapja
no
alatt! Figyelem, figyelem, uszkok fiaim, amott úszik egy jól fejlett macskacápa! De azt
tudjátok-e, hogy az emberevő cápák mióta jönnek be az Adriéira? A Szuezi-csatorna
megnyitása, vagyis 1SÓ9 óta! A Vörös-tengerről és az Indiaióceánról kószálnak fel a
csatornán, be a Földközi-tengerbe és onnan az Adriára.
Dóbiással élvezet volt az együttlét.
Hát még az első este, az első igazi „táborozás”!
Amikor eljutottak Veglia alá, túl Bescanuován – ahol egy valóságos játék városka tűnt
eléjük, játék házakkal, játék mólóval, játék haj ócskákkal –; és már érezték, hogy eléggé
eltűntek a vizsga szemek elől, Jokkó kiadta a parancsot:
– Irányt váltani! Irány: dél-délnyugat!
Hát bizony könnyebb volt a parancsot kimondani, mint végrehajtani.
Szerencsére Bescanuova és Pervicchio között akadt akkora rés, hogy az ellenszélben is,
„takkot” tudtak venni és kicsúszni a Kvarnero nyíltabb térségére.
– -Még jó, ha éjfélre Árbe alá érünk – dünnyögte jokkó komoran, igazi kapitányhoz illően,
aki látja, hogy a legjobb akarat mellett sem jut el időben a kijelölt célhoz.
– Nem baj, Jokkó – jelentette ki Farramatta. – Ha másként nem megy, Loparónál kötünk
ki.
– Hm, hm – így Jokkó, és ránézett a térképre, mit árul cl a sziget északi részéről,
Loparóról, ahol még egyikük sem járt. – Nézzük csak, uszkok barátaim …
De sok idő nem volt, mert felharsant a hajóorrban álló őrszem. Kuruc Jóska kiáltása:
– Hahó, kormányos, vigyázz! Kelet-keletdélnek ellenséges hajóhad!
Valóban, elővéd rombolóktól kísérve, több nagyobb hadihajó közeledett. A hajózási lázban,
a partok és a tenger élővilágának figyelése közben nem vették észre, hogy mindössze kéthárom kilométerre a Kvarnero közepén robogott az elővéd négy rombolója. Mögöttük, komor
fekete fustöc eregetve, méltóságteljesen, ifjú szíveket dobogtatóan jött
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három nagy hadihajó. Mellettük és mögöttük ugyancsak fürge, óriási hullámokat
feldobó rombolók haladtak.
– Harci alakzat – jegyezte meg ünnepélyesen Verancsics. – Látjátok, úgy jönnek, mintha
támadásra indulnának! Minden ponyvát, minden korlátot levetettek.
– Persze, persze – mutatott a hajók felé a tanár –; hadgyakorlat. Ez a Hansa-hajóosztály,
megismerem.
– Az hát – lelkesedett Dóbiás megállapításán Jokkó –; hogy tudja a tanár úr! Az ott a
„Monarch”, mögötte az „As-pern” és a „Zenta”!
Egy csatahajó és két cirkáló. Sötétzöld vaskolosszusok -akkor. A „Monarch” 5600
tonnájával is csatahajónak számított, az „Aspern” 2400, a „Zenta” 2300 tonnával
csatacirkálónak.
Ma egy csatahajó legalább 30 000 tonnás, egy csatacirkáló 20 000 tonnás!
– „Csikós”, „Réka”, „Velebit és „Ulan” – olvasta látcsö-vön az elöl haladó rombolók nevét
Farramatta. – Tanár úr, ezek négyszáz tonnás rombolók!
Talán lesznek, akik meglepődnek azon, hogy Dóbiás tanár kapásból megmondta, miféle
hajóosztály közeledik, és a fiúk is tudták, milyen egységeket látnak. Pedig ezen nincsen mit
csodálkozni. A szárazföldi fiúk nem ismerik, kik a tábornokok, és hogyan hívják őket. De a
tengerpartiak tudják a tengernagyok nevét, és ismerik is őket, ha másként nem, hát hírből.
Nem volt olyan család, akinek valamelyik férfitagja, t legalábbis tartalékosán, ne szolgálta

volna le katonaévét a flottánál. A hajókon a kapcsolat is más: az admirális éppen úgy szem
előtt van, éppen annyi a veszítenivalója, mint a legutolsó matróznak. Jokkó pontosan tudta, de
a társai is, hogy Chmelartz Eugén altengernagy dühös pokróc, Nyegován Maximilián
szőrszálhasogató, de van szíve, Zaccaria Hugó ellentengernagy, a sebenicoi körzet
parancsnoka, „nehéz ember”, Hansa Sándor és Fiedler Pál ellentengernagyok szigorú, de
emberséges admirálisok. Azt is tudták, hogy ezek a haditengerészeti fő emberek még a
tengerészet lovagkorában, vi112

torlás fregattokon és korvctteken kezdték megismerni a tengerészetet. Ezek még azt
tanulták, hogy parancsnoknak és admirálisoknak a süllyedő hajóval illik a tenger fenekére
lemenni…
Verancsics megállapítása is helyes volt: ha a hadihajó harcba indul, az összes felesleges
akadályt, tehát korlátot, fedő– vagy ámyékolóponyvát leszednek, hogy minél szabadabban
működhessenek a tűzfegyverek, és az ellenséges gránátok, lövedékek becsapódása minél
kevesebb kárt okozzon.
A hadihajók hátsó árbocának gaffrúdján a piros-fehér-piros hadilobogó lengett, az
előárbocok szálingjánál (kereszt-rúdjánál) szünet nélkül le– és felfutottak a jelzőzászlók, ami
ugyancsak azt bizonyította, hogy a hadihajók „beszélgetnek” egymással, kerülik a
lehallgatható szikratávíró-jelzéseket, és inkább a régi, ősi módon, zászlókkal állnak egymással
összeköttetésben.
– A „Monarch” fedélzetén tartózkodik az admirális -mondta ünnepélyesen Farramatta. –
Ott leng a topon a piros admirálisi lobogó!
A „Mária” megeresztett, laffogó vitorlákkal hányódott a hullámokon, nehogy a hadihajók
közé keveredjen, vagy annyira közel jusson az acélszörnyekhez, hogy felborítsa a magasra
csapódó kereszthullám, esetleg a nyomdokvonal örvénye. A jó öreg „Monarch”! Én is láttam
nemegyszer Cattaro és Póla között a tengeren. Akkor acélvárnak, acélkolosszusnak tartottuk,
megcsodáltuk 17 tengeri mérföldes sebességét – a rombolók már akkor 26 tengeri mérfölddel
tudtak rohanni –; megcsodáltuk naiv, az oldalain is elhelyezett kidudorodó ágyútornyait.
Mindez hogy eltűnt! A korszerű csatahajó lapos úszólöveg, minél kevesebb, de minél nagyobb
erejű rakétaágyúkkal, sebessége legalább a kétszerese a réginek, de két és félszerese is
lehetséges! Ráadásul a korszerű flotta, hajóosztály vagy flottilla felvonulása sem úgy történik,
mint mi láttuk gyerekkorunkban. A Hansa-osztály úgy vonult el Jokkóék előtt, mint Tegethoff
félig páncélozott hadihajói Lissánál vagy Nelson vitorlás fregatt113

jai Trafalgarnál: a sorhajók szabályai szerint, biztosító elővédekkel (korvettekkel és
naszádokkal), fél kilométernyi távolságban, nyomdokvonalban. A mai flotta,
repülőgépanyahajóktól kísérve, repülőgépektől védve, messzire, a látóhatáron túl „látó”
radarlokátoroktól biztosítva, erősen szétszóródva vonul fel. Manapság a hangsúly nem
annyira a csatahajón, mint inkább a sokkal veszélyesebb repülőgépanyahajón van. A vezénylő
admirális is a repülőgép-anya-hajót választja zászlóshajójának.
… Bizony, igen hosszú idő telt el, míg a hajóosztály elvonult, és a „Mária” végre
megfeszíthette vitorláit. Az ilyen élmény, apró hajócska találkozása egy hadihajóflottával,
eléggé izgalmas, és így érthető, hogy a beszélgetés főleg a hadihajókról folyt.
Késő délután volt már, amikor az állandó ellenszélben, a folytonos takkok, rövidebb és
hosszabb lavírozások között megállapították, hogy sötétedésnél előbb nem érhetnek el Arbesziget hasonló nevű városába, Arbéba.
A jellegzetes négy torony szinte elérhető közelségben volt már, hol eltűnt a párázatban, hol
felbukkant, de bizony arról már szó sem lehetett, hogy befussanak a híres, óriási méretű arbei
várfalak alá.
– Mégiscsak Loparó alatt kötünk ki – sóhajtott megelégedetten Jonni Farramatta. – Igen

szívelem az elhagyott helyeket.
Hát bizony elhagyatott volt az a kis öböl, amit név nélkül jelöl a térkép, de amit a Hetek
Tanácsa hajónaplóiába így írt be: Vidám Tanyázás Öble. Úgy tettek, mint a felfedezők:
hangulatuknak megfelelően keresztelték el a térképen még nem jelölt helyeket.
A Vidám Tanyázás Öble megérdemelte nevét.
Aki nem járt a loparói öbölben, Arbe-sziget északnyugati csúcsán, Jaz nem tudja
elképzelni, micsoda különbség lehet homokföveny és homokföveny között. Loparo öblének
homokja, bársonyossága, finomsága, omló vattaszerűsége vetekszik a csendes-óceáni szigetek
korallhomokjának simoga114

tásával. Ilyen vajszerûen finom homok fogadta a partra szállókat a Vidám Tanyázás
Öblében is.
A „Mária” vaskoloncokterhelt horgonya csattanva vágódott a vízbe.
Riadtan menekülő árnyak tűntek el a hajó hasa alól.
– Jó hely – bólintott a tanár szakszerűen. – Itt megszerezzük a vacsorát is.
Alighogy rendbe rakták a vitorlákat, a köteleket, Farra-matta máris kiült a hajóorrba, és
kidobta horgát. Dóbiás tanár úr a partra ment, Marás Dragutin és Berezina Jakab kíséretében.
Az öblöcske északi részén sziklák voltak láthatók, ide tartott dobóhálójával és harpunájával
Dcbiás. A harpuna, háromágú, elég hosszú nyelű vasszigony, pontosan . olyan, mint amilyet a
képeken Neptunus tengeristen tart a kezében. Ezzel lehet a legkönnyebben megcsípni a
sziklás partok remetéjét, a polipot, sót rokonait, a szépiákat és kala-marettiket.
Előzetes megbeszélés alapján mindenki végzett valami munkát. Farramatta horgászott,
Dragutin és Jakabka a tanárnak segédkezett, Verancsics és Zgurics rőzsét gyűjtött, készítette a
tűzhelyet, a táborterületet. Kuruc Jóska Jokkó-nak segített a hajót rendbe tenni.
Gyönyörű hely volt a Vidám Tanyázás Öble: hatalmas homokfal fedte el előlük a
szárazföldet, az öböl, mint óriási tányér, terült el utasaink előtt, az öböl nyílásán túl ott sülylyedt s emelkedett a tenger, a kék Adria.
Mintha csak valahol messze, messze az óceánon lettek volnál
Hát még amikor a kerek képű hold felkapaszkodott az égre! S ott ragyogott az öböl
tükörsima vizében. Megvilágított hét uszkok kalózt és egy szakállas, tengeri Don Quijotét,
akik a fövenyen heverve, izzó parázstól fénylő tüzet fogtak közre. A tűz közepén, hatalmas
nyeles tepsiben olaj sercegett, és az olajban kalamarettik pirultak. Dóbiás tanár úr jó fogásra
tett szert. A Hetek Tanácsának minden tagja meredten bámulta a tepsiben piruló
kalamarettiket, ami azt bizo115

nyitotta, hogy a jól végzett munka után valóban kitűnő étvágya támad az embernek.
– Csak türelem! – mondta Dóbiás, a csodálatos tanár, aki felcsapott kalózszakácsnak. -–
Türelem, mindjárt kész a vacsora!
A könnyű esti szél meglengette az árboc tetején a kalózzászlót. Mint hatalmas, mesebeli
fekete madár, mozdult hoi erre, hol arra a halálfejes lobogó.
A „Mária” a föveny szélén, orral még lebegve, de a tatnál az apály miatt térdig érő vízben
pihent. A hold és a tűz fényében rőtvörösen csillogott a hajócska teste. Danicsics Lázárnak
nem kellett volna szégyenkeznie sem az ősi külsejű hajón, sem azon, hogy teli szájjal,
csámcsogva ették a pompás vacsorát.
Időnként fények villantak a tengeren és a düna mögött. Alig ötszáz méterre az öböl előtt
elhaladt a „Pannónia”, az Ungaro-Croata postahajója. Zenggből jött. Zárába tartott. Az egyre
sötétedő háttérből kivilágított a fehér hajó karcsú teste, a fehér csillagos piros kémény. A
távolból ide látszott a pervicchiói halásztanya tábortüze. Mögöttük olykor felvillant a Loparofok éles lanternája.
– Lehet, hogy a „Pannóniáin van az apám, és keres minket! – mondta némileg

megszeppenve Zgurics, amikor meglátták a fehér gőzöst.
Berezina Jakabka a tanár mellé húzódott. Egyre közelebb. Végül már egészen mellette volt,
szinte a karja alá bújt.
– Én attól félek, hogy a nagymama van a hajón! – nyöszörögte Jakabka. – Hátha
észrevettek minket!
– Á, persze, persze – mosolygott, a tanár –; ez már így van ebben a korbani Talán bizony
félsz a nagymamától?
A fiúk nevettek. Egy tűzbe dobott kiszikkadt, sós hínárcsomó robbanásszerűen fellobbant.
Megvilágította Jakabka rémült arcát, amint a tovatűnő „Pannónia” után tekintett.
Jokkó határozottan mondta:
– Aki uszkok, az nem fél! Mi uszkokok vagyunk! Jakabka kérőleg nézett a tanárra:
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– Tessék megengedni, tanár úr, hogy én a tanár úr mellett aludhassak.
Zgurics vihogni kezdett. Verancsics és Marás Dragutin is. Dóbiás megsimogatta a gyerek
fejét:
– Á, persze, persze, természetesen velem alszol. De velem leszel őrségen is. Mert őrséget
kell állni, csináljuk is meg a beosztást. Négyóránként váltjuk majd egymást, kettesével. Én
Jakabkával vállalom a kutyaőrséget, éjféltől kettőig.
Jakabka megelégedetten bólintott. Pislogott, szuszogott néhányat, elnyúlt a homokon, és a
tanár ölébe hajtotta a fejét. Elaludt.
A hold jókedvűen mosolyogva nézett le Arbe sziget északi csücskére, a Vidám Tanyázás
Öblére. Uszkok harcosokat láthatott ott, a tengeri sás, uszadékfa, száradt hínár tüzénél.
Feltételezem, hogy a holdnak mesebeli sajtfején kívül van kerekded pocakja is, csak éppen
nem látjuk. Úgy hiszem, hogy ebben az esetben a hold kuncogva fogta a hasát, mert ilyesmit
még ő sem tapasztalt addig: Dóbiás tanár úr ölében egy kisfiú aludt!
És a szakállas, lobogó sörényű, hatalmas, csupa csont ember, aki a tűz rőt fényében igen
hasonlíthatott az Adriai-tenger néhai haramiájához, Danicsics Lázárhoz, az oroszlán gyöngéd
morgásával dünnyögte:
– Ne nevessétek, kisfiú még! Majd megedződik, én mondom!

Ötödik fejezet
A SZEGÉNYEK SZIGETE ÉS SEGÍTSÉGET KÉR A
JELZŐZÁSZLÓ
Arbe városának úgy integettek, mint a tovatűnő hajónak.
Pedig érdemes lett volna kikötni, kidobni a horgonyt, hogy megnézzék a tengerpart egyik
legérdekesebb kisvárosát, így csak a hatalmas parti várfalat láthatták, az apró házakból
kimeredő négy tornyot, azok közül is a legsudárabbat, a XIII. században épült dóm tornyát.
– Valamikor, Marco Polo idejében a velencések tanyája volt – mutatott az árboc mellől
Dóbiás Arbe felé. – Még a görögök alapították a trójai háború után, majd jött a római uralom,
sőt a magyar hadak is ostromolták falait.
– Az uszkokok is megszállták – toldotta meg sértődötten Jokkó, aki éppen a fővitorla
felhúzókötelét rögzítette meg erösebben az árbocbakhoz.
Dóbiás nevetett:
– Az uszkokok mindenütt ott voltak. De éppen itt, Arbe alatt verte meg őket Delia Rovera
kapitány generális!
– A velenceiek gályáit itt süllyesztették el az uszkokok! – büszkélkedett Jokkó, aki a
történelemmel hadilábon állt, de nem az ősök történetével. – Bizony, tanár úr!
– Arbe bármilyen kicsi is, sokféle embert látott – intett a tanár a tovatűnő város után. –
Még franciákat is. a napóleoni háborúk idején, de csak rövid időre, meri; a francia hajóknak
menekülniok kellett! Örülök, hogy büszke vagy őseidre. Én meg ragusai vagyok, ragusin,
fiaim, büszke arra, hogy egy valamikori köztársaságban születtem. Ezért is vagyok
köztársaságpárti!
Nagyszerű útitárs volt Dóbiás, meg kell adni. Felületes szemlélő azt hihette, hogy
egyoldalú ember, mestersége megszállottja, aki a biológián kívül semmihez nem konyít.
Holott nem így volt. Dóbiás mindenhez értett, mindenről tájékozódott. Amikor például szóba
került a tengerészek közismert őrségideje, a négyórás beosztás, a fiúk közül valamelyik
feltette a kérdést: ugyan miért négyórás a fedélzeti tengerész szolgálati ideje? Erre még Jokkó
sem tudott válaszolni. Bezzeg válaszolt a tanár úr.
– Látjátok – mondta –; ez is olyasmi, amiről ma már kevesen tudnak. A hajókon
valamikor, még Kolumbusz korában, homokórával mérték az időt. A felső részből az alsóba a
homok pontosan fél óra alatt pergett le. Utána a homokórát kezelő hajósinas megfordította a
készüléket, és ugyanakkor a fedélzeti tiszt vonást húzott a palatáblára. Nyolc homokpergés
jelentett abban az időben egy szolgálati időt. És ez a beosztás nagyjából máig is megmaradt.
– Kár, hogy nem hoztunk magunkkal homokórát – sóhajtotta Jakabka, aki egyre bátrabb
lett –; én kezelném, Jokkó meg húzná a vonást.
– És ha elaludnál, vagy nem fordítanád meg pontosan a lepergés idejében a homokórát,
akkor jönne a ,.kisasszony”, és megtáncoltatna! – kacagott Dóbiás. – Persze, persze, ti már
nem is tudjátok, ki volt a „kisasszony”!
Egy sem akadt, aki tudta volna a fiúk közül.
– Nos, a „kisasszony” a több ágú, csomós végű korbács volt. Ha valaki elvétette a
homokóra kezelését, kapott egynéhány simogatást a „kisasszony”-tól! Hidd el, Jakabka,
kényelmesebb és megbízhatóbb készülék a zsebóra, mint a homokóra!
Arbe alatt megváltozott a szél. Az eddigi szembe fújó, délkeleti helyett bejött a melegebb,
az ostró, a déli szél.
A ,,Mária” egyenletesebben, de főleg „kreutzolások” nélkül haladhatott célja felé.
Mindössze néha kellett csak korrigálni, egy-egy rövidebb ,,takkal” a hajócska irányát. A
halálfejes zászló büszkén lobogott.
– Ha így haladunk, alkonyatra a Maon-csatornánál leszünk – jegyezte meg Jokkó, aki

reggeltől estig képes volt a kormány mellett tartózkodni, és nem tartott be semmiféle négyórás
szolgálatot. – Holnap reggel kikötünk Maonon.
– Pia minden jól megy – tette hozzá Jonni Farramatta. – Tudjátok, az apám mindig azt
mondja, az igazi tengerészt arról lehet megismerni, hogy ha megemlíti tervét, akkor mindjárt
hozzáteszi: ha minden jól megy …
Jokkó bólintott:
– A bátyám is ezt szokta mondani. De most úgy hiszem, erre nincsen szükség. Ez a szél, az
ostró, estig megmarad.
Valóban biztatóan fújt a déli szél. Még meleget is hozott. Hirtelen valóságos kánikula
szakadt a tengerre. A nap szikrázva sütötte a fedélzetet. Lekerültek az ujjasok, végül az ingek
is. A tengerparti gyerek már áprilisban köszöntheti a nyár örömeit.
A fehér bőrű Jakabka órák alatt olyan lett, mint a főtt rák. Ha nincsen Dóbiás, aki kegyeibe
fogadja a kisfiút, talán napokig nem alszik, annyira összeégeti a nap. De a tanár idejében
észrevette a fenyegető bajt.
– Jakabka, gyere ide, bekenlek olajjal, utána meg vedd fel az inget – intette a szakállas
óriás a gyereket. – Most pedig, fiúk, megkíséreljük a dentálefogást!
Kitűnő szélben, ragyogó időben haladt a Págó-csatorna előtt a ,,Mária”. Tintakéken
csillogott a tenger, a tovagördülő hullámok – tintadombok voltak. Könnyű pára borította a
távoli hegyek csúcsát. Néhol, a magasabb régiókban még hófoltok hirdették a nem is oly
távoli telet. A tengerpartra rákönyöklő Velebit másfél ezer méteres tömbje most szelíden
fogadta a déli szél simogatását. Bezzeg nem ilyen, ha lecsap ormairól a tramontána!
Kirándulásuk második napján elmondhatták: olyan időben vitorláztak, amilyent álmában
kíván a hajósember!
Dóbiás és Jonni Farramatta elővette a 20-25 méteres dentálezsinórt, csalinak apró
mendulihalacskákat tettek a horogra, majd bedobták a tengerbe. Az Adria legpompásabb hala,
a dentále, csak a sebesen mozgó, tovairamodó csalit kapja el, akár nálunk a pisztráng vagy a
süllő. Ezért dentáléra gyorsan hajtott evezős csónakból, fürge vitorlásból lehet eredményesen
horgászni. A dentále nemcsak az íze miatt pompás horgászzsákmány, hanem a mérete sem
megvetendő – akad közöttük bőven öt-hat kilós példány is!
– Ha nem fognánk dentálét – mondta a tanár, amikor a brazzera kormánya mögött
bedobták a horgokat –; majd kikötünk valamelyik szigetnél, s ott a sziklás, köves,
növényektől belepett partnál elcsípünk néhány sárkányfejű szkarpenát, esetleg barbonét. Nem
maradunk éhen, ne féljetek! Pompás vacsora lesz ma is, akárcsak tegnap!
Elhaladtak Págó északi csücske, a Lune-fok előtt, majd kikanyarodtak a Dolfin szigethez,
hogy jobban kihasználják a déli szél előnyét. A Dolfin sziget mögül elláttak Lussinig és
Cherso sziget bálnahátáig.
A Dolfin sziget valóban megérdemli nevét. Ha máshol nem, itt mindig akad néhány
delfinraj, ide-oda rohanó, hullámokból kivágódó, felszökkenő, bolondos tengeri népség.
Prüszkölve, több méteres ugrásokat téve vágtattak ezúttal is a „Mária” felé, amikor meglátták
a közeledő vitorlást. Ezeket a bolondos, vidám halaknak tartott, de egyébként az emlősökhöz
tartozó, kicsinyeiket szoptató delfineket mindig örömmel köszönti a tengerész.
– Sok erre a szardella – oktatta a fiúkat Dóbiás –; azért tartózkodnak már ősidők óta a
Kvarnerónak ezen a részén a delfinek. A szardella a kedvenc csemegéjük. Nincsen éppen
rossz ízlésük!
– Ezentúl még jobban szeretem a delfineket – vigyorgott Zgurics. – Kedvencem a
szardella!
A delfinek körülszáguldozták a vitorlást, sőt az egyik annyira nekivágódott a
kormánylapátnak, hogy Jokkó kezéből kicsúszott a kormányrúd, és a kis hajó hirtelen szélben
állt.
– Szerencse, szerencse! – kiáltotta egyszerre a Fraternitás.

– Majd elválik – nevetett jóízűen a tanár. – Igaz, hogy a .tengerészbabona azt tartja, ha a
delfin hozzáér a hajóhoz, az nagy szerencsét jelent, de én inkább azt látom, hogy lőttek a
dentálefogásnak! Ilyen ricsajtól még a dentále is elmenekül!
– Annyi baj legyen, tanár úr! – lelkesedett Zgurics. – Ha nincsen dentale, lesz barbone
vagy makréla! Az a fő, hogy ennyire közel jönnek a delfinek!
Csak a tenger mellett élő fiú élheti át ezt az élményt. Amíg nem jutottam el a tengerhez,
csakis a könyvekből tudtam egynéhány adatot, leírást a „tenger bohócairól”, ahogy a
regényírók általában a delfineket nevezik. A személyes élmény azonban mindennél több,
lenyűgözőbb. Nincsen a tengernek még egy állatja, amelyik ennyire kimutatná rokonszenvét
az ember és a hajó iránt. Hogy a delfin rabló, hogy egyesek szerint a „tenger tigrise”, hogy
nagy halpusztító, hogy még a nála nagyobb cápát, orkát, fizétert, barázdás bálnát is
megtámadja? No és – talán a tenger többi lakója szelíd teremtmény? A tenger, barátaim, örök
küzdelem, örök harc színtere. De a bőségé is. A Nagy Természet okos egyensúlyt tart a vizek
birodalmában. Jut a hullámok mélyéről bőven az embernek is, az állatnak is. így a delfineknek
is. Egy jól fejlett bálnának naponta több mázsa apró rákra van szüksége, hogy megéljen. A
kétméteres delfinnek legalább tíz-tizenöt kiló apró halra! És mégse sajnáljuk tőlük ezt a
mennyiséget. Annyi az apró hal a tengerben, mint a szúnyog az erdőn, a nádasban, a lápon. Jut
belőle mindenhová. Hogy a bálna megeszi a sok rákot, abból rengeteg olaj lesz az ember
számára, a delfin pedig halzsírt ad, de megfelelő, korszerű konzervgyártás mellett kitűnő
halhúst is. (Különben olyan rágós, inas a húsa, mint a legöregebb marháé, az illatáról nem is
beszélve!)
A „Máriá”-t körültáncoló delfinek között akadt egy-két pompásan megtermett, közel két
méter hosszú példány. El lehet képzelni, micsoda csobogás, vízözön támad, ha egy ilyen óriás
kivágja magát a vízből, néhány métert ugrik a levegőben, közben nagyokat prüszköl, fúj, s
végül – visszacsobban elemibe! De a delfinrajok olykor harminc-negyven megtermett
fickóból is állnak, és ha rájuk jön a „haditánc”, akkor van ám zúgás, dübörgés, hangzavar,
rikoltozás, sivítás, üvöltés, bőgés, prüszkölés!
A kis Berezina Jakab, aki életében először került túl a kikötő védőgátján, aggódó szemmel
méregette a brazzerához közeledő óriásokat. Akkor pedig valósággal elállt a lélegzete, amikor
Marás Dragutin a következőt mondta:
– Apám mesélte, hogy amikor még fiatal halász volt, beugrott a bárkájukba egy több
mázsás delfin. A bárka feneke kiszakadt, a padrone szörnyethalt, a bárka elsüllyedt, a delfin
megszökött, apámat meg törött karral mentették ki a haditengerészek. Ott történt Sebenicónál,
tetszik tudni, tanár úr, a „Kanál”-nál, a hadikikötő előtt, ahová pedig ritkán vetődik el a delfin!
Erre Jakabka nagy óvatosan újból Dóbiás mellé került, s amikor lehetőség nyílt rá,
megkérdezte:
– Tessék mondani, tanár úr, tetszik tudni úszni? Dóbiás rámeredt a gyerekre:
– Úszni? Már hogyne tudnék, hiszen mondtam, hogy ragusin vagyok!
Jakabka csüggedten, de a közeledő szerencsétlenségtől félve, megszeppenve mondta:
– Én nem tudok. Ha elsüllyedünk, tessék megengedni, hogy a tanár úrba kapaszkodjak!
Általános derű fogadta a kisfiú bejelentését Egyedül Jokkó maradt komor. Már megint a
Berezina!
– Valóban nem tudsz úszni?! – hördült a uszkok rablók kapitánya a szeplős arcú, kövér
alattvalóra. – Én azt hittem – Láttalak is.
Jakabka megtörten, a legteljesebb nyilvánosság előtt jelentette ki:
– Nem tudok, Jokkó. Csak úgy tettem mindig, mintha tudnék. Az alacsony vízben, a
Marina könyökében a lábammal lökődtem fel magamat. Nem vettétek észre.
Jakabka hangja megtört. Elcsuklott. Tudta, hogy nagy hibát követett el. Az expedícióban
csak az vehetett részt, aki úszni tud.
– Nem akartam, hogy szégyent vallj ál velem, Jokkó – szipogta Jakabka. – Annyit

mérgelődtél már miattam. Meg azután – szeretek veletek lenni!
Dóbiás, aki sokszor látott életében már delfint, de még mindig gyerekes elragadtatással
figyelte őket, megveregette a kisfiú hátát:
– Ne félj, öcskös, ha süllyedünk, kihúzlak a vízből! Jokkó összeszorított szájjal, lelkében
minden rokont megtagadva, parancsként szólt:
– Minden kikötés után úszóleckét veszel. Úszómester Farramatta. Ha hideg a víz, hát
hideg, annyi baj legyen! Te okoztad, hogy így kell tenni. Megértetted?
– Igenis – nyögte Jakabka, és elkente a szégyenkezés könnyeit. – Ahogy akarod, Jokkó.
– Századok óta olyan világ még nem volt, hogy egy uszkok ne tudott volna úszni –
mérgelődött most már Jokkó. – Te vagy az első, Berezina!
Dentale valóban nem került horogra. Helyette fogtak jó néhány makrélát, Farramatta és
Dóbiás jóvoltából. Szerencsére delfin se pottyant a halászbárkába. A delfinizgalmat felváltotta
a cápaizgalom. Délután, amikor teljesen legyengült az ostró, egy jól megtermett cápa
szegődött a bárka nyomába.
Zgurics vette észre, aki kedvtelésből felmászott a nagyvitorla pányvarúdjáig.
– Pesce cane! – kiáltotta a kikötőfelügyelő fia. – Ott, ni! Valóban az volt, cápa. A
kormánylapát mögött, a nyomdokvonalban úszott, időnként elővillant a hullámokból az
éles, bárdszerű hátúszó.
Dóbiás izgalomba jött. Régen vágyott egy jól megtermett cápa csontvázára. Az új ismerős
pedig az volt, jól megtermett cápa! Ezt elárulta a hátúszó nagysága, de még inkább a víz alatti
árnyék, amikor kitört a nyomdokvonalból, és a bárka mellé került.
– Hű, de nagy dög! – állapította meg a tanár. – Nézzétek, ezzel ugyan nem lenne jó a
vízben találkozni! Mutogatni lehetne Fiúméban vagy Abbáziában! Ott sok pénzt adnak az
ilyesmiért az idegenek. Sajnos, az én madarászpuskám nem sokat ér a cápa ellen!
Eldördült egy-két lövés, de annyit sem ért, mintha kavicsokat dobáltak volna.
Sőt, annyira közel jött a tengeri fenevad, hogy pompásan kivehették a formáját, fejének
palakék színét, s amikor egy kicsit oldalt fordult, mint aki a víz alól szemrevételezi a hajót,
meglátták sápadt fényű, fehér hasát és az ugyancsak fehér hasúszókat.
Még Jokkó is szorongva tekintett a vízre. Mindnyájukat elfogta az ösztönös undor,
rettegés, amikor
ily
közel,
alig néhány méterre
úszott
előttük
a
tenger
legfélelmetesebb rablója, a kék cápa, vagyis az – emberevő cápa!
– Jakabka, ez téged néz! – jegyezte meg Verancsics Tádé, aki a leghamarabb tért magához
a látvány varázsa alól. – Vigyázz, ne essél át a mellvéden, mert bekap!
A tanár ezúttal is tudott érdekességet mondani:
– A közhit azt tartja, hogy a cápák egyedül vagy legfeljebb párban járnak. Ez nagyrészt
igaz is. De vannak különös kivételek, amikor a cápák csordákba verődnek, és akkor azután
igazán nagy a baj, ha valaki belepottyan a tengerbe.

Híres esetnek számított, amikor egy dán cethalászflottilla a Faeröer szigeteknél több száz
cápát riasztott szét, de még híresebb, amikor egy francia halászhajó Írország és az ÚjHebridák között óriási cápacsorda közepében találta magát. Ha csak a kapitány vallomására
lehetne támaszkodni, azt mondanám: a borosüveg fenekére nézett, mint Nazárió bácsi talán
ebben a pillanatban. De a hajó fedélzetén tartózkodott egy francia tengeri biológus és az
izlandi halászflotta felügyelője is, akik esküvel vallották: több ezer cápát láttak egy tömegben
a jelzett napon.
– Az angyalát! – bámult Farramatta. – Nem is tudom elhinni, hogy igaz!
– Pedig igaz – bólintott Dóbiás.
Egy üres üveget, több rongydarabot, két kötélvéget s egy cipőpasztás dobozkát dobtak a
cápának. Egyiket a másik után bekapkodta, mint akinek igen ízlik a falat, de végül is
megunhatta az etetésnek ezt a formáját, mert amikor a pasztásdobozt lenyelte, egészen a víz
színére jött, erősét csapott a farkával, és hirtelen eltűnt a mélyben,
– Jó utat, cimbora! – kiáltottak utána a fiúk, megkönnyebbülve, mert azért higgyétek: nem
tartozik a legjobb érzések közé azt látni, hogy egy ócska vitorlás halászbárka oldala mellett
négyméteres cápa úszik.
Végre újból bedobhatták a dentálecsalikat. Csakhogy a kis hajó egyre lassabban haladt. Az
ostró teljesen legyengült, végül elhalt. A vitorla laffogni kezdett. Jokkó éles szeme minden
irányban a szemhatárt kutatta. Jól tudta, hogy ez így szokott lenni a viharos szelek (bóra,
tramontána, greco) után. Hol ez, hol amaz a szél „jön be” gyors váltakozással, sok
bosszúságot okozva a hajósnépnek. És ilyenkor mi mást tehet a tengerész, mint azt, hogy
figyeli az eget, a felhőket s a tengert, honnan kerül elő a változott irányú szél.
– Látod, Jokkó – mosolygott Farramatta –; igaz a mondás: „Ha valami nem jön közbe!
…”
Jokkó is elmosolyodott, pedig vallotta, hogy egy kapitánynak se mosolyogni, se nevetni
nem illik.
– Éppen ez a szép a tengerészetben. Jonni. A változatosság!
A Kvarnero közepén vesztegeltek. Szabályos flaute, szélcsend volt. A hullámok felemelték,

majd leejtették a hajócskát. Jajongva nyöszörgött az árboc, tehetetlenül csapkodott a bumrúd,
nyiszogtak, recsegtek a kötelek. Ha máskor nem, de ilyenkor mindig megkapja a tengeri
betegséget a szárazföldi ember. De hát Dóbiást és a fiúkat ilyesmi nem veszélyeztette. Még
Jakabka is vitézül állta a tehetetlen bukdácsolást, süllyedést, zuhanást, a bárka előre– és
hátraesését. Időnként a gyomra körül kavargást, a torkában pedig gombócot érzett, de úgy
gondolta, hogy mindez azért van, mert cápát látott, és így belenyugodott a dologba.
Mindenesetre elhatározta: ha szöges korbáccsal verik, vagy felhúzzák a felső vitorlarúdra,
akkor sem lesz hajlandó megfürödni! De hát erről nem szólt, mert érezte: legokosabb, aki
hallgat…
A távolban jól látszott Cherso sziget déli csücske, a Punta Croce-fokkal. Amott Págó északi
oldala, Punta Lonival. Távolabb Lussingrande fehér sziklás partjait sejthették, rajta
töménytelenül sok agavét, a legszúrósabb növények egyikét. A Dolfin már mögöttük volt, sok
delfinével együtt. Nem is látszott. Annái inkább a „scoglio”, ahogyan errefelé hívják mind a
mai napig a tengerből kidudorodó, éjszakai hajózást veszélyeztető, néma sziklatömegeket. Ott
kezdődik az apró szigeteknek az a szövevénye, ami egészen Ragusáig húzódik el.
Jokkó éppen Págónak tekintett. Novagli-nuova apró házait keresgélte, amikor vérbeli
tengerészösztöne azt súgta, hogy hátra tekintsen. Van egy igen régi hajósmondás, amit a mi
sportvitorlásainknak is illik tudni: aki nem érzi meg a füle mögött a szél közeledését, az ne
vegyen hajókormányt a kezébe! … És ez így igaz. A tengerész többnyire úgy keresgéli a
feltámadó szél irányát, hogy megnyálazza a füle mögötti részt, és addig forgatja a fejét, amíg
füle tövének belső részén hűvöses légáramlatot érez. Hát ez bizony avatag, de véleményem
szerint kitűnő megoldás. Hitem szerint így tettek a nagy navigátorok a hősi időkben, a
karavellák, hulkok, galleonok fedélzetén, ha elmerülve lestek a mozdulatlan tengeren a szél
feltámadását.
Jokkó bal füle megrándult, és hátranézett.
Éppen idejében. Nincsen kínosabb helyzet, mint amikor váratlan irányú szél belekap a
vitorlákba. Farramatta, Dóbiás tanár, Berezina Jakabka a horgokkal voltak elfoglalva. Kuruc
Jóska, Verancsics Tádé, Zgurics és Marás Dragutin az árboc tövében izgatottan a cápákról
tárgyaltak. A sok vihart látott, agyonfoltozott, inkább kávészínű, semmint fehér vitorla olyan
helyzetben volt, hogy ha a hátulról jövő szél belekap, hát akkor felkapja a bumrudat, és
rávágja az árbocra! Ebben az esetben volt, nincs vitorla!
– Hé, vigyázz! – kiáltotta Jokkó, és csak éppen annyi ideje volt, hogy északnyugatnak
kilökje a kormányrudat, s ezzel enyhítse a hajó rossz szögállását. – Vigyázz!
Pillanatok alatt felforrt körülöttük a víz.
A hajó megdőlt, megugrott. A fedélzetet két-három hullám végigzuhanyozta. Akik a taton
voltak, a keskeny párkányba, akik az árbocnál, a kötelekbe kapaszkodtak.
– Vigyázz! – hallatszott innen-onnan a vészkiáltás. Mindenki a feje búbjáig vizes lett.
A „Mária” rohanni kezdett, mint az eszeveszett.
A legjobban Dóbiás és Farramatta lepődött meg. Dóbiás szakállából és bozontos hajából
csurgott a víz, de ezzel a derék tanár nem törődött. Boldogan rikkantott, nem is szólva
Farramattáról, aki valósággal visított.
Mindkettőjük horgászzsinórja megfeszült, és amikor végre lábra tudtak állni a fedélzeten, s
behúzták a zsinórt, egy-egy aranyos testű dentale kapálózott a horgon.
– Itt a vacsora! – üvöltötte boldogan Farramatta.
De Jokkót nem annyira a dentále látványa, mint inkább a ponente megérkezése derítette
fel. A ponente – a nyugati szél. Hirtelen jön, hirtelen is megy el, de jó szél, és amíg fúj,
szívből örvendhet a hajósember.
– Így eljutunk még Maonra is! – kacagott Jokkó.
– Ha! – tette hozzá jókedvűen Farramatta, és meglengette a kétkilós dentálét. – Ha a
ponente is úgy akarja!

És amíg egyenletesen fut a brazzera, úgy vélem, ideje elsorolni az Adria szélfajtáinak
elnevezéseit. A bóra, azt hiszem, világhírű szél. Messze idegenben tudnak róla, mint ahogy
tudnak a sirokkóról is. ök ketten a legismertebbek és a legkomolyabbak. A bóra is, a sirokkó is
elvitt már jó néhány vitorlást a tenger fenekére. A bóra, aminek szelídebb változata a greco,
északkeleti szél, a sirokkó viszont délkeleti irányból jön. A kimondottan keleti irányból a
levante jön, aminek van szelíd és viharos változata. De azért általában a levante a szelídebb
szelek közé tartozik. Hasonló hozzá, barátságosságban, a délnyugatról érkező libeccio. Ez a
halászok szele. Alkonyatkor indul, s hazafújja a tengerről a halászbárkákat. Ugyancsak a
halászok szele a maestro (vagy maéstral), amely viszont reggel támad fel, és kiviszi a
bárkákat a szabad vizekre. Az ostróval épp az eíőbb találkoztunk, pompás déli szél; tavasszal
hirtelen tűnik fel, de hirtelen tűnik is el, nyáron napokig fúj, s elhozza az Adriára az olasz
partok és a Földközi-tenger forró üdvözletét. Most már az Adria-szelek sorából egy van
mindössze hátra: a Tramontána.

A neve olyan szépen cseng, hogy felfigyel rá a fül. Sok hajót kereszteltek már el ezzel a
névvel, még a Balatonra is jutott belőle egy. A tramontána északi szél, s ugyanúgy, mint a
bóra, a hegyekből esik le az Adriára, s legalább akkora ribilliót okoz, mint északkeleti rokona.
Ezen a délutánon tehát a ponente röpítette tova ifjú barátaink hajóját.
A távolból már jól kivehették Págó déli részét, sőt a Maón körüli szigeteket is.
Jokkó és a Fraternitás szíve egyre erősebben dobogott. Arra kell lennie az ismeretlen
korallpadnak, amit titokban tartott a págói kötélverő.
Dóbiás is egyre többször kanyarította a beszélgetést a kalárisra, a korallra.
– Megtaláljuk? – néztek egymásra a fiúk. Jokkó rendíthetetlen volt:
– Megtaláljuk. Az uszkok mindent megtalál, amit keres.
– És a ragusin is! – kacagott Dóbiás. – Ezt jegyezzétek meg, fiúk. Ha majd egyszer
eljuttok „Ragusába, menjetek el a Porta Ploce kapuhoz. A kapu belső várfalánál találjátok meg
a „Tenger Szirénája” nevű kis vendéglőt. Az édesanyámé. Én vettem öreg szüleimnek. Majd
nézzétek meg.
De hát a ponente is lassan lecsendesedett. Tavasz volt, a szelek szeszélyességének ideje.
De Adria-parti tavasz. Már javában zöldelltek a fák, az agavék felfelé lökték sudár virágaikat.
A babér messzire küldte illatát.
Skarda sziget előtt szélcsendbe kerültek. Egy különös szigetbirodalom „küszöbén” lebegett
a „Mária”. Ez az a terület, ahová félve toppant be néhány évvel később – az első világháború
idején – az antant hadiflottája: angol, francia, olasz hadihajók.
Ha errefelé köd lepi meg a hajót vagy bóra, tramontána, greco, esetleg szuroksötét éj,
akkor még a tenger öreg istene, Neptunus sem tud segíteni!
Közel és távol a látóhatáron – vagy annak szélén –; akár egy felvonuló flotta, látható volt
Ulbó, Premuda, Moravnik, Gruica, Selve, Maon, Lunga, Pasman, Uljan, Privlaka, Molat és

még számtalan kisebb-nagyobb sziget, túl a csodás Inco-ronatákon.
Előkerültek hát a nehéz evezők, és a fiúk Nazárió bácsi bárkáját Skarda egyik öble felé
irányították. A sziklás, elég nagy sziget jó védőhelyet ígért. Amikor bekanyarodtak az öbölbe,
akkor látták, hogy a mélyedés északi részén házacskák lapulnak a meredek part tövében. Ez
volt a falu, Skarda. Mindössze tizenöt-húsz apró kőépületből állt. Történetünk idején
bocskoros, kecskebőr mellényes, bosnyák nadrágos, török fezes emberek lakták, akiknek ősei
Hercegovinából, a szegénység elől menekültek a tengerpart vélt gazdagságába – ugyancsak a
szegénységbe!
Néhány ütött-kopott csónak lebegett a partnál, több a szárazon korhadt. Már az első
percekben feltűnt, hogy Skardán főleg öregek és gyerekek élnek. Ezekről a szigetekről a
kilencszázas évek elején a férfiak többsége Amerikába ment új életet, új reményeket keresni.
Ti már bajosan ismeritek ezt a szót: „kivándorlás” – de akkor fogalom volt, és az OsztrákMagyar Monarchia bőven szállította a hajóstársaságok részére (valóban milliós számban!) a
tengereken túlra indulókat. Hány ilyen kivándorló csoportot láttam tengerésznövendék
koromban a fiumei Dogána vagy a triesti Maximilian-móló előtt! Csizmás, bakancsos
férfiakat, fejkendős, nagykendős asszonyokat! Maguk elé meredő emberek, akik nem láttak,
pedig néztek, és nem hallottak, pedig hallaniuk kellett. Előttük két mondat lebegett: „Isten
veled, haza!” és „Ugyan mit hoz a jövő?” Ugyanerre gondolt a somogyi paraszt, a békési
kubikos, a nyitrai földműves, a petrozsényi pásztor és a szudéta bányász!
Alig kötötték ki az ócska halászcsónakok mellett a fiúk a brazzerát, Skarda lakói már teljes
számban bámulták a ritka jelenetet: idegen bárka jelent meg az elhagyott öbölben. Egy csomó
szájtáti kisgyerek, egy-két fiatalabb nő, jó néhány öreg férfi és asszony állt a sziklás parton,
hogy tanúja legyen hét fiú és egy férfi érkezésének.
– Jó estét! – kiáltotta Dóbiás a partra. – Kapunk itt kikötőhelyet?
Alkonyodott. A nap Lussin sziget legmagasabb pontja mögött már eltűnt.
A házacskák tetejéről füst terült az öbölre. Készült a tengerparti népek szerény vacsorája: a
kása és a sült hal.
– Kapnak hát! – szólt vissza egy komor képű, idősebb ember, aki láthatólag a bíró szerepét
töltötte be Skardán. -Kikötni mindenkinek lehet nálunk, ha a becsület hozta ide!
– Tüzet is gyújthatunk?
– Amekkorát csak akarnak!
– Hoztunk ám dentálét, kell-e belőle?
Megint csak az idősebb ember válaszolt, de most már elmosolyodott:
– Minél több, annál jobb!
Kölcsönösen megcsodálták egymást, szigetlakók és utasok.
– Csak nem világgá mennek? – kérdezte egy asszony, amikor partra szálltak.
– Nem egészen – derült Dóbiás, aki ha a zenggi intelligencia előtt nem is, de annál inkább
népszerűbb tudott lenni az egyszerű emberek előtt. – Csak ide megyünk a szomszédba,
kirándulunk. Én tanár vagyok, ezek meg diákgyerekek, Zenggből.
Kórusban mondták a szigetlakók, áhítattal:
– Zenggből!
Szó szót követett, és így derült ki rövidesen, hogy Skardán akadnak szép számmal olyanok,
akik – .főleg az asszonyok között – nemhogy Fiumét, de még Zengget sem látták, a vonatot
csak hírből, a bérházakat csak képekből ismerik.
– Én, uram, a három katonaévet és még ötöt hozzá a se-benicéi várbörtönben ültem le –
mondta inkább dicsekedve, mint szégyenkezve a bíró. – Úgy hasba vágtam a „Narenta”
ágyúnaszádon a hajómestert, mert megkorbácsolt, hogy követem alássan, örökre
elbúcsúzhatott a haditengerészettől! Azóta még a tájára sem mentem a városoknak.
Dóbiás nevetett, a fiúk vele együtt. Hallomásból jól ismerték a ,,Narentá”-t, az utolsó
vitorlás ágyúnaszádok egyikét, amelyen annyi derék dalmata és fiumánó töltötte szolgálati

éveit.
Kiderült az is rövidesen, hogy a férfiak java Dél-Amerikában él, onnan küldenek haza
néha-néha kevéske pénzt.
– Nagyon keveset, uram – mondta a bíró, akit Éliás apónak szólítottak. – Hálóink
szakadnak, és nincs pénz, hogy újat vegyünk. Bárkáink korhadnak, pótolni azokat sem tudjuk!
Így élünk … Még jó, hogy kecskéket nevelhetünk, tejet adnak és ruhát.
Hát bizony, Skarda inkább kecskének való hely volt, mint embernek. Merő szikla,
hanganövény, gaz, bozót, cserje, de fa – sehol. Egyetlen fa, valamirevaló oleanderbokor nem
akadt a szigeten. A házak is inkább kunyhók, semmint házak voltak. A szomorú szegénység
tanyájára kerültek hajósaink.
És mégis micsoda szeretettel fogadták őket! Adni nem adtak semmit, de nem is kellett,
legfeljebb ivóvízre lett volna szükségük, mert itt is, mint minden adriai szigeten, ebben nagy a
hiány.
– Már két hete várjuk a „Najadé”-t – mondta Éliás apó szabadkozva –; az látja el a
szigeteket vízzel. De nem jön. Pedig a báró úr ígérte, hogy idejében itt lesz!
A „Najade”! Kell, hogy megállják egy percre, mert ezzel is Jokkó emlékezetét szolgálom.
A haditengerészetnek ez az alig hatszáz tonnás gőzöse látta el a szigetek lakosságát ivóvízzel.
Mint akkor mondták: „dajkálta” az ivóvizet nélkülöző falvakat, településeket. A kis gőzösön
harminc ember szolgált, korvettkapitány volt a parancsnok, egy fregatthadnagy és egy
tengerészzászlós a beosztott tiszt. A világ legbékésebb hadihajója volt a „Najade” (Hableány),
még csak gépfegyver sem akadt rajta. így aztán érthető, hogy a haditengerészet tisztjei nem
túlzottan törték magukat azért, hogy a „Najadé”-ra kerüljenek. A kis gőzösön szolgálni egy
volt a száműzetéssel. A kövér Marschall Werner báró, korvettkapitány, parancsnokolta a
kecses kis „Najadé”-t. Úgynevezett szegény báró volt a kövér, mindig kedélyes korvettkapitány. Büntetésből került a fegyver nélküli hadihajóra, s haláláig megrekedt a
korvettkapitányi rangnál. Nagy volt a bűne az egyébként igen jó tengerésznek: Ferenc
Ferdinándot, a trónörököst merte valamire figyelmeztetni, amiről a világ leggőgösebb
trónörököse valóban nem tudott! Pólában történt, haditengerészeti szemlén, amikor is a
trónörökös admirálisi egyenruhában jelent meg. Ferenc Ferdinánd utálta a tengert és így a
tengerészetet is. De hát évente egyszer – szörnyű trónörökösi sors! – illett a flottát
meglátogatni. És a „Radetzky” zászlóshajón történt. A trónörökös mögött ott állt Haus
főtengernagy, flottaparancsnok, továbbá az altengernagyok, ellentengernagyok, főtisztek. A
trónörökös odalépett egy ágyútoronyhoz, komor képpel nézegette, majd bólintott:
– Szép, szép, nagyon szép. Kitűnő haubitz!
Dermedt csend támadt. És ebben a csendben nyugodt hang szólt:
– Nem haubitz, fenség, hanem egyszerű hajóágyú a pilseni Skoda Werkétől. A haubitzot a
szárazföldi tüzérség használja, fenség.
Aki megszólalt, Marschall Werner korvettkapitány volt, a „Radetzky” fedélzeti tisztje. És
ennek a szaktájékoztatásnak köszönhette, hogy egy hét múlva már Teodóban jelentkezhetett a
vízszállító hajó parancsnokságán. Becsülettel „dajkálta” a szigeteket. Jokkó is jól ismerte a
kövér korvettkapitányt. Olykor a „Najade” befutott Zenggbe, a rajta szolgálatot teljesítő
rokonnal, Turkovich Milán csónakmesterrel. De hát erről majd később, mert úgyis szólni kell
róluk.
– Ha majd összetalálkozunk a „Najadé”-val – mondta lelkesen Jokkó Éliás apónak –;
megmondjuk, hogy siessenek ide, mert kevés a víz. Az én nagybátyám – tette hozzá büszkén
– a csónakmester!
– Ismerjük – bólogattak a szigetlakók –; ő méri ki a vizet. Derék ember, jó ember, de
káromkodni szeret.
– Hát azt szeret – ismerte el Jokkó –; igazi haditengerész. Pompás estét töltöttek el a
szigetlakókkal. A parton, szabad tűzön sütötték meg a halakat. Farramatta és Dragutin, két fiú

segítségével, kölcsönkért csónakon kievezett a déli zátonyra, és kosárra való sárkányfejű
szkarpenát fogott. így azután kitűnő vacsorát csaptak, jutott mindenkinek bőven. Víz helyett
kecsketejet ittak, s bizony a falatozás után, amikor hűvös szellő kezdett lengedezni, és az öböl
bejáratán egyre nagyobb hullámok gördültek befelé, mindenkin kiütközött a fáradtság.
Jakabka megint a tanár mellé bújt, s az ölében aludt el. Ekkor mondta Éliás apó azt, amire
álmos szemekkel is felfigyeltek:
– Amíg megvolt a korallpadunk, valahogy csak éldegéltünk, ígérték, hogy kapunk helyette
másikat, de nem kaptunk. Nincsen szabad korallpad sehol már!
– Mi történt a korallpaddal? – kíváncsiskodott Dóbias; aki rosszat sejtett.
– Szétlőtték – szólt komoran Éliás apó, és a tűz fénye megvilágította éles vonalú, kemény
vonásokkal, ráncokkal barázdált, napszítta, szenvedés tépte arcát. – Szét ám, uram? A flotta
lőtte szét, hadgyakorlatot tartottak, és volt korallsziget, most már nincsen
– Talán bizony Maonnál volt? – dadogta Dóbiás, és most már Jokkó, Farramatta meg az
egész Fraternitás dermedten figyelt, kivéve Jakabkát, aki az igazak álmát aludta.
Éliás apó elismerően intett:
– De jól tudja! Honnan tudja? Éppenséggel ott volt, Maontól három mérföldnyire, hogy
vinné el az ördög! De el is vitte!
– Szétlőtték? – hüledezett Jokkó, aki a többiekkel együtt úgy érezte, hogy az álom, a
felfedezés és a gazdagodás álma szertefoszlott. – De miért?
Éliás apó megvakarta feje búbját, és úgy mosolygott a sziget vendégeire, mint aki azon
csodálkozik: talán bizony az eset híre nem jutott el Zenggig?
– Egy nagy vastornyot állítottak a tetejébe – mutatta. – Akkora tornyot, mint a fiumei
lanterna! Három hétig dolgoztak rajta, még a zátony közelébe se engedtek minket.
Őrség horgonyzott a torony mellett, a „Dinara” torpedórombolón. Aztán meg felvonult
vagy tíz hadihajó, és lőni kezdték a korallzátonyt. Végül se a torony nem maradt meg, se a
zátony! Így jártunk, uram! Pedig már a korallcsiszolásba is beletanultunk. Van olyan szép a
mi korallunk, mint amilyet Zlarin mellett törnek a sebenicóiak. Mutasd csak, Anitra, azt a
láncocskát a nyakadról!
És amíg a kis Anitra, Éliás apó legkisebb unokája, leszedte nyakáról a láncot, Jokkó
megkérdezte a bírótól:
– Éliás apó, ismerte Págóról Macsács Vladimírt, a kötélverőt?
Éliás biccentett.
– Ismertem hát. Nagy gazember volt. A mi korallpadunkra járt lopni, többször elcsíptük.
Nagy kacagás támadt. Az asszonyok, gyerekek jókedvűen vihogtak.
– Alighanem ő küldte a nyakunkra a tengerészeket – tette hozzá Éliás apó. – Mert egyszer
kegyetlenül elvertük. A saját kötelével, amit a csónakjában találtunk. így volt, emberek?
Több idősebb ember intett: így. Az egyik hozzátette:
– Úgy sivalkodott, mint a delfin, amikor szárazra kerül! A kötélverők mind gazemberek,
de leginkább a págóiak.
Jokkóban egy világ omlott össze. Kiderült, hogy nincsen korallpad, azazhogy ami volt, azt
is ismerték. Macsács pedig hazudott. Szégyenkezve nézett Dóbiásra. A nagy, sötétbarna
szemekben mélységes szomorúság látszott. Jokkó csalódott, és a csalódás mindig fáj.
– Mit tegyünk, tanár úr? Visszafordulunk?
Dóbiás, aki minden volt, csak éppen csüggedő természetű nem, nyerítő hangot hallatott:
– Visszafordulni? Azt már nem! Lengjen csak tovább a kalózlobogó az Adrián! Pontosan
hat napunk van még. Ebből három jut a kutatóútra, három a hazamenetelre. Págó-ban
kikötünk, onnan mindenki hazaír, hogy épségben vagyunk. Holnap indul Págóból vissza a
postahajó. De mi maradunk ezen a tájon. Legalább kedvemre megnézem a szigetvilágot.
Persze csak akkor, ha ti is úgy akarjátok!
A szigetlakók méltán elcsodálkozhattak azon a hatalmas üdvrivalgáson, amit a Hetek

Tanácsának hat tagja csapott A hetedik tag erre felébredt, s tétován körülnézett, mert az első
pillanatban semmit sem értett az eszeveszett hurrázásból, majd az azt követő, tüzet
körültáncoló indiándobogásból, ami feloldotta a csalódás döbbenetét.
– Nem megyünk vissza, maradunk! – énekelték a fiúk, kart karba öltve, ahogy
körülugrálták a tüzet, boldogan, vidáman, lelkesen. – Nem megyünk vissza, maradunk!
Jakabka felsóhajtott félig álomban, félig éberen. A nagymamával volt éppen nagy harcban.
A nagymama a tenger hullámain üldözte, óriási fakanalat tartott a kezében, s közben azt
kiabálta: „Azonnal állj meg, nem engedem, hogy ússzál!” Jakabka nem állt meg, hanem
rohant a hullámokon, hullámhegyről hullámvölgynek, mint egy igazi hajó. Közben képtelen
volt arra, hogy lebukjon a vízbe, s eltűnjön a nagymama és a fakanál elől. Egészen beleizzadt
a futásba. Amikor végül kinyitotta a szemét, s körülnézett, úgy érezte, hogy hat nagymama
ugrál a tűz körül, és vadul kiabálja:
– Nem megyünk vissza, maradunk!
Másnap a „Mária” felvonta vitorláit, és kikanyarodott a kis öbölből. Büszkén lengette a
reggeli maestral a halálfejes, lábszárcsontos, hetes számmal ellátott kalózlobogót. A sziget
minden lakosa ott állt a parton, középen Éliás apóval. Buzgón integettek, mint olyan
barátokhoz illik, akik szívükbe zárták az új ismerősöket. És ez így is volt: a „Mária” hajósai
ugyancsak szívükbe zárták a Szegénység Szigetét – ahogy Skardát elnevezték.
– Háromszoros hurrát a szigetlakóknak! – rendelkezett Jokkó kapitány.
A tanár mély, oroszlánordításra emlékeztető hangjával megtoldva igen hatásosan hangzott
a tengerészköszöntő:
– Hurrá! Hurrá! Hurrá!
A könnyű, laposan fújó, hullámot
borzoló
északnyugati szél, a maestral, egyre
gyengébben hozta el a távolodó hajéig a szigetlakók válaszkiáltását:
– A viszontlátásra!
Végül is Skardát elnyelte a távol.
– Most aztán merre, tanár úr? – tette fel a kérdést Jokkó, amikor néhány kilométerrel
eltávolodtak a szigettől.
– Irány: Págó sziget, Val-Ciessione. Ott feladjuk a postát. Utána pedig … nos, onnan …
Dóbiás elhallgatott.
Az élénk, derűs szemekben mosoly villant. A tanár a hajóorrban tanyázott, a merítőhálókat,
a horgászzsinórokat és a dobóhálókat rendezgette Farramatta, Dragutin és Jakabka
segítségével. Verancsics az orrvitorlát, Zgurics és Kuruc Jóska a fővitorlát kezelte. Jokkó
tartotta a kormányrudat. . – Aki eltalálja, hová szándékozom veletek eljutni, az kap egy
tízforintos aranypénzt! – jelentette ki jó hangosan a tanár.
– Tíz forint! – sóhajtotta Verancsics, aki jól ismerte a pénz értékét.
– Annyit ad a tanár úr? – bámult Jokkó.
– Annyit. Öt perc időt is. Tessék eltalálni. Bárki részt vehet a versenyben.
Bizony, a tízforintos arany nem volt megvetendő pénzecske. Lehetett abból sokféle jót,
okosat venni. Nem hiszem, hogy a spanyol királyok nagyobb elragadtatással néztek volna
világjáró kapitányaikra, amikor megmutatták a tengerentúlról hozott kincset, mint jómagam,
amikor a fiumei tengerészakadémia legjobb tanulója, Horváth Feri átvette annak idején a nagy
díjat: tíz darab tízforintost – aranyban! Hát egy ilyen aranyat ajánlott fel a derék Dóbiás tanár
a „Mária” hajósainak. A tét izgató volt, és gondolkozásra ingerelt. De hát eltelt az öt perc,
majd még öt perc meghosszabbítás, és – érthető – senki nem nyújtotta tenyerét a tízforintos
aranyért.
– No, úgy látom, nem találjátok el – kuncogott a tanár, és visszacsúsztatta a zsebébe a
tenyérnagyságú, úgynevezett vasutasóráját, ami kronométernek is beillett. – Nem baj, fiúk. De
ha már itt vagyunk a págói vizeken, valóra váltanám egy régi tervemet, ha ti is úgy akarjátok.
Ismétlem: ha ti is. Persze, persze, ha ti is …

Itt néhány pillanatra elhallgatott. Megtörülte bepárásodott szemüvegét, tekintetét kedvesen
végigjártatta a fiúkon, s megszólalt:
– Az az érzésem, hogy én nem hét baráttal kirándulok, hanem egy olyan szent
szövetséggel, ahol Jokkóé az első szó, míg a második Farramattáé. Így van?
Ha ebben a percben a hajót megdönti egy erősebb szélroham, az egész társaság – Dóbiást
kivéve – a fedélzetre csúszik. De hát a maestral ilyesmit nem követett el, így csak annyi
történt, hogy Jakabkától Jokkóig tátva maradt a fiúk szája.
A meglepődésből elsőnek Jokkó tért magához. Megvakarta bozontos üstökét, s
tanácstalanul nézett társaira.
Dóbiás a topra, az árboc csúcsára mutatott. Ott lengett büszkén a kalózzászló, halálfejjel,
lábszárcsontokkal, hetes számmal.
– Persze, persze, a zászló is ezt bizonyítja … – mosolygott. – A hetes szám … Hm, persze,
persze …
Jokkó egyenként belenézett a fiúk szemébe. A szemekből pedig azt olvasta ki, amit maga is
érzett, gondolt: illő beavatni a „Titok”-ba a tanár urat…
– Tanár úr – kezdte Jokkó –; jól sejti, mi nem azok vagyunk, akiknek látszunk. Mi igenis
egy szent szövetség tagjai vagyunk.
– Ha bárki valamelyikünkre fegyverrel támad, az halállal lakol! – tette hozzá Farramatta,
nem csekély büszkeséggel.
– Persze, persze, így a helyes – bólogatott Dóbiás. – Bár nekem lenne egy ilyen szent
szövetségem!
– Szívesen bevennénk a tanár urat – intett nagy komolyan Jokkó –; de ahhoz az kell, hogy
valaki meghaljon közülünk, mert az alapszabály harmadik paragrafusa kimondja: a Hetek
Tanácsába más személy csak üresedés esetén vehető fel.
– Ah, Hetek Tanácsa! – bámult Dóbiás. – A régi Velence Tanácsa is hét főből állt, és úgy
tudom, az uszkokok Zengg városa is, egy főkapitánnyal és egy alkapitánnyal.
Farramatta közbeszólt:
– Jól tudja a tanár úr, mi uszkok leszármazottak vagyunk!
– A kapitány én vagyok, az alkapitány Farramatta – folytatta Jokkó. – Tanár úr, hajlandó
esküt tenni, hogy nem árulja el, amit most elmondunk?
Dóbiás, egyik kezében egy felbontott tengeri csillag, amit Éliás apó szigetén zsákmányolt,
a másik kezében a preparálótű, a legkomolyabban szabadkozott.
– Egyszer már megesküdtem neked, hogy titkaitokat nem árulom el, jóban-rosszban
veletek tartok. Vegyétek úgy, hogy most újból megesküdtem, mert nem vagyok híve az örökös
fogadkozásnak. Az fogadkozik, esküdözik állandóan, akinek a szava egy hajítófát sem ér!
– Jó – helyeselt Jokkó –; a tanár úrban megbízunk. Elmondom hát, mi a Hetek Tanácsa,
aminek mi a tagjai vagyunk.
Mivel a maestral gyengén fújt, s a págói kikötő elég távolnak látszott, bőven akadt idő
Jokkó beszámolójára. A kapitány átadta a kormányt Verancsicsnak, és Jonni Farramatta
társaságában a főárboc alá, Dóbiás mellé telepedett.
– Az úgy kezdődött, tanár úr, hogy Jonni szólt nekem: hallod-e, Jokkó, mi jó barátok
vagyunk a Verancsiccsal, Zgu-riccsal, Dragutinnal…
– Es a Berezinával is – kotyogott közbe Jakabka, aki nappal egyre bátrabb, egyre tettre
készebb lett. – Nekem is szóltatok. Rokonok is vagyunk.
– Várj sorodra, rólad is szó volt! – mérgelődött Jokkó. – Mondom, Jonni szólt nekem, s
akkor elhatároztuk: szent szövetséget, fraternitást, alakítunk… mert mi így hívjuk röviden
magunkat: Fraternitás.
Talán egy óra is eltelt, amíg a Hetek Tanácsának alakulását, eddigi szerepét Dóbiás elé
tárták a fiúk. A „Mária” egyenletesen haladt célja felé, s akkor futott be Val-Ciessione apró
kikötőjébe, amikor befejezték a tájékoztatást.

– Azt hiszem, kibővítjük az alapszabályt, és a tanár urat tiszteletbeli tagnak felvesszük –
jelentette ki általános helyeslés között Jokkó. – Mi a tanár urat is megvédjük.
– Ha előbb alakulunk meg – közölte Farramatta –; akkor a tengeri rablók fogságából
kimentettük volna a tanár urat!
– Hajaj, de mennyire! – lelkesedett Jakabka. – Még a várbörtönből is, ha oda csukják!
Talán tovább folytatták volna a beszélgetést, ha a kikötés és az új kikötő látványa nem köti
le a figyelmet. Mindenesetre abban megállapodtak, hogy Dóbiást tiszteletbeli, de teljes
szavazati joggal felruházott taggá választják.
– Hé, amott van a helyetek! – üvöltötte egy igen rossz kinézésű ember a móló melletti
őrházból, és határozottan abba az irányba mutatott, ahol a kikötő szemétgyűjtő telepe látszott.
– Amott ni, hé, hé!
Mivel a szabályzat előírja, hogy ott lehet kikötni, ahol a felügyelőség kijelöli, sem
tétovázásra, sem válogatásra nem jutott idő. Márpedig az ordító, rosszképű ember a
kikötőfelügyelő volt; szavára hallgatni kellett. A „Mária” tehát göcsös, köves, időrombolta
mólóhoz állt, bűzös kanális torkolatába, visítva szaladgáló patkányok társaságába.
Így azután a Val-Ciessione nem váltott ki túlzott lelkesedést a fiúkból. Az egyébként igen
jól védett kikötőt rongyos kisváros övezi, kopott, bórától tépett, gondozatlan házakkal,
karsztos, köves völgy ölén. A kikötőben néhány borszállító trabakkoló horgonyzott, mellettük
néhány brazzera hirdette, hegy a val-ciessionebeliek is halásznak. Az egyetlen valamirevaló
mólónál, amit főmólónak nevezhetünk, fehér jacht állt. Igen nagy, igen szép, hófehér vitorlás,
a haditengerészet „Freda” nevű, 120 tonnás versenyjachtja. A csinos hajó hátsó kisárboca a
helyén volt, de a nagyárboc, vagyis a főárboc csonkán meredt az égnek. Mint kiderült, a
„Fredá”-t elkapta a néhány nappal ezelőtti vihar, pedig nem kisebb személyiség tartózkodott a
fedélzetén, mint Richard Ritter von Barry, a fiumei Haditengerészeti Akadémia szigorú
parancsnoka, több tiszt és még több haditengerészeti kadét jelölt, akik évzárás előtti
kiránduláson vettek részt, és Fiúméból Sebeni-cóba készültek. Éppen Lussin és Maón között
kapta el az orkán a gyönyörű, karcsú „Fredá”-t, és hiába volt fedélzetén olyan hatalmas úr,
mint Barry tengernagy, a greco széttépte az erősen lecsökkentett fő vitorlát, majd derékba
törte a főárbocot. A hajósszívektől méltán irigyelt „Freda” rásodródott a maoni sziklákra, szél
alatti oldala megnyomódott, és csak annyi telt a szép hajótól, hogy bevánszorgott ValCiessione cseppet sem szép kikötőjébe, és mólóhoz állt. Pedig a tengernagy, a rettegett Barry
egyetlen jó tulajdonsága éppen az volt, hogy szerette a vitorlásokat. Mint kadét és zászlós a
háromárbocos „Saida” fregatton szolgált, megtette a föld körüli utat is, s a vitorláskorszak
varázsát, a tengerészet lovagkorát nem felejtette el soha. Ha ki akart valakit tüntetni, elismerni
tanulmányi eredményét, akkor az illetőt meghívta a „Fredá”-ra. A kitűnően és jelesen végző
kadétjelölteket pedig az év vége felé elvitte egy-egy adriai kirándulásra. Ilyenkor Barry
admirálisba mintha visszatért volna a fregattkorszak régi szelleme: a bajtársiasság. Tudott
mosolyogni, sőt – hihetetlen talán azok számára, akik még emlékeznek rá! – mesélt is, a
„Saida”, a „Novara”, a „Zrínyi”, a „Move”, az „Albatros”, az „Aurora” fregattok, korvettek
távoltengeri útjáról. Természetesen Barry admirális nem volt mesélő kedvében, amikor 1913
tavaszán a Val-riessione-i mólóhoz állt a „Freda”. Törött árboccal bukdácsolt be az aprócska
kikötőbe a büszke hajó! Es egy dühöngő admirálissal, akit tisztjeivel együtt a lenézett, „civil”
postahajó vitt tovább Sebenicóba! A „Fredá”-n ott maradt a tizenkét tagú legénység, az öreg
vitorlástiszt, Nowotni Bogumil sorhajóhadnagy parancsnokságával. Nowotni arról volt híres
az adriai kikötőkben, hogy nem volt hajlandó „átképződni” vitorlás fregattról acél sorhajóra,
hanem megmaradt továbbra is a szél és a „ponyva” szerelmesének.
Amikor a „Mária” utasai partra kászálódtak, azonnal a nagymólóra siettek, hogy az ott
bámészkodók közé vegyülve elnézzék egy ideig a „Fredá”-t. A hófehér, karcsú hajó mögött
ott füstölgött a hajnalban érkezett „Basilisk” nevű haditengerészeti segélyhajó. Új árbocot
hozott a „Freda” számára. Éppen azokat az állványokat szerelték össze, amelyeknek a

segítségével a hatalmas, közel huszonöt méteres főárbocot készültek felállítani.
Az öreg Nowotni Bogumil hol a segélyhajón, hol a mólón, hol a jachton bukkant fel,
káromkodva, szitkozódva, dühöngve. Most adta tovább mindazt az átkot, amit az ő fejéhez
vágott két teljes napon át Richard Ritter von Barry. Az egyik kék zubbonyos, két csillagos,
marsgast rangú altiszt odasúgta Jokkónak:
– Fiam, itt van harminc krajcár, hozzál érte kocsisszivart. Ez a vaddisznó még a
szívnivalót is megtagadta tőlünk, mondván, hogy a törött árbocú hajón se rum, se szivar, se
cigaretta nem jár a legénységnek!
Ez az altiszt volt azután az, aki elmesélte Jokkóéknak a „Freda” kalandját.
– Tudjátok, fiúk, csuda rendes dolog egy ilyen bárkán szolgálni – mondta a marsgast, az
egyik raktárépület mögé bújva s ott szivarozgatva –; csuda rendes. De pokol az élet, ha az
öreg megvadul! Akkor inkább a kínai kalózok fogsága a Gyöngy-folyón! Voltam közöttük,
amikor elkallódtam az „Albátros”-ról. Nehogy hozzá álljatok be, ha felnőttök, és tengerészek
lesztek! Én kitartok mellette, mert hát szeretem, hogy vinné el a fene azt a napot, amikor
megismertem!
Amikor a fiúk búcsút mondtak Págó sziget aprócska kikötőjének, valahogyan a szívük is
könnyebben dobogott. írtak haza egy képeslapot, tudatták az otthoniakkal, hogy jól vannak,
ne aggódjanak értük. Egyedül Dóbiás nem írt. Nem volt kinek írnia, hiszen a mamáék
Ragusában megszokták, hogy előbb jött pénzküldemény a tanár fiútól, mint levél. Zenggben
pedig nem akadt senki, akinek üzenni illett volna a távolból… Az élet magányos, de boldog
vándora volt Dóbiás tanár.
– Most pedig – fordult Jokkóhoz a tanár úr – megadom az irányt.
Kitűnő szelük volt. A „Mária” megdőlt, otromba orra alatt bugyborékolva forrt a víz. A már
eddig is sokaktól megcsodált kalózzászló az árboctop magasán csapkodva lengett.
Annyira erős volt a szél, hogy a nagyvitorla kötelét nem merték bikához erősíteni,
Verancsics és Kuruc fogta nyújtott karral, hátradőlve és a fedélzet deszkáihoz feszített
lábakkal a behúzókötelet.
Szinte repült a bárka, a vén Nazárió Sauró ócskasága.
– Hej-hó! – rikoltották a fiúk. – Hej-hó!
– Az irány: Ulbo déli csücske, utána pedig Premuda, Skarda és Molat szigetrengetege –
mondta Dóbiás. – Itt még soha nem kutattam. Pedig úgy érzem, nagy szivacstelepeknek kell
ott lenni. Ha már megbuktunk a korallpaddal, leljünk legalább szivacsot! Persze, persze!
És Jokkó, mint ahogy Szevér háromárbocosán, a „Ragusa” barkón és Daniló bácsi híres
kétárbocos sónerén, a , Jadran”-on a kormányosoktól tanulta, ismételte:
– Parancsára, irány. Ulbo déli csücske!
A távolból hatalmas test emelkedett ki, akárha a „Viribus Unitis” csatahajó közeledett
volna. Az vojt Ulbó, s mögötte sok-sok sziget, scoglio, az Adria legromantikusabb tájainak
egyike. Premuda szigetvilága.
Sirályok szálltak versenyt a bárkával. Éles rikkantásuk, vijjogásuk ugyanolyan része a
tenger zajának, mint a hullámok zúgása vagy a hajótest recsegése, a kötelek és az árbocok
csikorgása.
Dóbiás, Dragutin és Farramatta ezúttal is éppen arra készült, hogy bevetik a mélytengeri
horgászzsinórt, jó és bő zsákmány reményében, hiszen tengerészhez méltóan éltek, s így –
mai szóval – önellátók voltak. (Étvágyukat szárazföldi értelemben megdöbbentőnek lehetett
mondani. Verancsics, mint élelmezőmester induláskor kiszámította, hogy reggelire, amit
nyugodtan lehetett hajnalinak nevezni, fejenként fél kiló hal fogyott el. Nem keszeg, kárász
vagy ilyesféle, ami tele van szálkával, hanem tengeri hal, jó húsos barbone, dentale, makréla!
így azután akadt munkája a horognak.)
A távolból lilán mosolygott utánuk a Velebit, s hósapkájával mintha intett volna: jó időt
ígérek mára, de holnapra is, higgyetek nekem! . .;

– Tanár úr, ha így süt tovább a nap, és ha a szigetek közé érünk, megfürdünk! – lelkesedett
Farramatta, aki társaival együtt derékig meztelen volt.
– Én is, én is! – kiáltották a fiúk. Egyedül Jakabka vágott fancsali képet.
– Vannak arra cápák, tessék mondani? Derűsen nyerített a tanár úr:
– Hogy vannak-e? Hallod-e, szégyenkezhetnénk is holtunk napjáig, ha nem lennének az
Adriában cápák! Mert micsoda tenger az, ahol nem él ezekből a ragadozókból egy sem? És ha
valaki tengerre száll, ne féljen a cápától. Még mindig nem olyan veszélyes, mint egy szigorú
nagymama! – ezzel magához húzta a kisfiút. Szeretettel ránevetett. – Majd vigyázok rád a
fürdésnél. Kell, hogy megtanuljál úszni. Ha egy cápa a közelünkbe ér, akkorát rúgok rajta,
hogy sírva vágtat el Gibraltárig!
Ez a kijelentés némileg nagyképűen hangzott, de aki ránézett a korallkutató tudós lábára,
igazat adott neki. Hatalmas lába volt, s nem ok nélkül mondta, ha kellett: „Ezek a lábak úgy
bírják a gyaloglást, akár a struccé, de ugyanígy rúgnak is!”
Ezúttal is Jokkó bizonyította be, hogy ő a kompánia legkitűnőbb megfigyelője. Régi elv,
hogy a vitorlázóknak – tengeren, Balatonon egyaránt – szemesnek kell lenniük, mert az
„ördög nem alszik”. Annak idején egy Rodrigo da Triana nevű tengerész vette észre elsőnek
Kolumbusz hajóhadából Amerika földjét, mert jó megfigyelő volt. Ezúttal pedig Jokkó adta át
a kormányt Zguricsnak, hogy végére járjon annak, amit megfigyelt. Jokkó a tettek embere
volt, és tapasztalhattátok, csak akkor mondott valamit, akkor beszélt, ha annak értelme is volt.
Senki sem nevezhette őt vénasszonynak vagy kofának. Inkább hallgatott tíz percig, semmint
egy perc alatt oktalanságot mondjon.
– Zgurics, vedd át a kormányt – szólt, és szeméhez emelte a látcsövet, amit Dóbiás tanár
úr hozott a bárkára.
Közel ugyanúgy, mint távol, szigetek, sziklahátak, vagyis scogliók látszottak.
Elhagyták Ulbó déli fokát, és előttük Premuda szigetecskéi feketedtek vagy zöldelltek.
A nap sugarai szikrázva verődtek vissza a lágyan omló hullámokról.
Meleg volt, valóságos nyár. A tanár hátán az ing merő víz, arca veritékes. Marás Dragutin
kormos képe is gyöngyözött.
– Hoppá! – kiáltotta Dragutin, és nagyot rántott a zsinegen.
Torpedótestű, kékesen-ezüstösen csillogó makréla csapkodott a horog végén. Kiadós
példány volt, közel egykilós.
– Tulajdonképpen a tonhalak is makrélák … – kezdte az oktatást a tanár.
De elhallgatott.
Észrevette, hogy Jokkó leveszi szeméről a látcsövet, és meglepődve ránéz.
– Tanár úr, kérem … – és előremutatott az ujjával. Dóbiás, Farramatta, Verancsics a
jelzett irányba nézett. Dragutint és mellette Jakabkát azonban más sem érdekelte, mint a
fedélzeten vergődő makréla.
– Egy zászló, segélykérő zászló! – folytatta Jokkó. – Tessék a látcső.
Dóbiás a megszokott élességre állította a binoklit. Majd belenézett.
Két vonással a kormányállástól, ahogy az iránytű és a térkép mutatta, magas, szikláktól
púpozott sziget látszott. A sziget elég nagynak tűnt, a zöldellő foltok azt árulták el, hogy a
sziklák között növények élnek.
És amíg Dóbiás a látcsővel figyelte a szigetet, Jokkó egy pillantást vetett a térképre.
Piccolo Meleda – olvasta a sziget nevét. A név mellett a szokásos apró jelek azt mutatták,
hogy a szigetnek van világítótornya (olajégésű), van két öble, ami kisebb hajóknak alkalmas
horgonyzóhelyét biztosít, ivóvize természetesen nincsen, a sziget délnyugati és nyugati részén
alattomos sziklazátonyok veszélyeztetik azt a hajót, amelyik Piccolo Meledát megközelíti.
– Fehér alapon piros, ferde síkú kereszt – mondta Dóbiás tanár úr, és levette szeméről a
látcsövet. – Ez a segélykérő zászló?
– Igen, uram, ez a segélykérő zászló – bólintott Jokkó, mint egy valódi tengerész. – És a

sziget neve Piccolo Meleda.
Dóbiás, aki bármennyire is tudós és százszázalékosan természetrajztanár volt, mégiscsak a
tenger fiai közé tartozott. Egy ragusin tudja, mi ilyen esetben a teendő, mint ahogy Jokkó is
tudta abban a pillanatban. Körülnéztek az Adria premuda-meledai szakaszán. Hajó sehol sem
látszott. Mintha csak az Indiai-óceán legelhagyatottabb részén, valahol a Kerguelen-szigetek
táján lettek volna. Se vitorla, se árboc, se kémény.
Piccolo Meledán pedig ott lengett a szélben a fehér, ferde keresztes zászló.
Piccoló Meledán baj van, Piccolo Meleda segítséget, gyors segítséget kér!
– Tanár úr – kezdte Jokkó.
Dóbiás szakállát is úgy lengette a felerősödő szél, mint a Piccolo Meleda-i zászlót.
– Fiúk, irány a sziget! Hívnak, tehát megyünk! Jokkó eltolta a kormánytól Zguricsot, s
máris rendelkezett.
– Parancsára! Orrvitorlát húzd be, nagyvitorlát feszíts! Irány a sziget!
A vén, sokat élt „Mária” megdőlt, egymás után több hullám csapott a fedélzetére, és jutott
a tengervízből a középső raktárhelyiségnek is. Marás Dragutin horgászzsinórja, amit nem
húzott be idejében, elpattant, és eltűnt a norvég horoggal, a fém védőzsinórral, a kátrányos
tízméteres résszel együtt.
Egyre közelebb kerültek a szigethez, s egyre inkább látszott, hogy a zászló egy
világítótornyon, vagyis a világítótorony jelzőrúdján lebeg. Mivel a torony alsó része szögletes
alaprajzú volt, Jokkó azonnal látta, hogy Piccolo Meleda lanternaépítménye még a múlt
század közepéről vagy talán elejéről származik.
A térkép egyébként azt is elárulta, hogy a világítótorony nem forgófényes, hanem
állófényes lámpával működik, tehát állandó jelzőfényt sugároz éjszaka idején.
–
Nagy baj – mondta sóhajtva Farramatta –;
hogy nincsen jelzőzászlónk.
Válaszolhatnánk, hogy megértettük a jelzést, és segítségre megyünk.
– De mi lehet a baj? – tette fel a kérdést Verancsics. – Ugyan mi lehet, tanár úr?
Jakabka izgatottan szólt:
– Talán kalózok szállták meg a szigetet! Talán a toronyőrt máris megölték!
Az izgatott Zgurics fantáziája is működni kezdett:
– Hátha olasz csapatok szállták meg a szigetet! Hallottam, hogy az olasz flottát a dalmát
partok elleni támadásra használják majd.
– Bolond vagy, Zgurics – nevetett Jokkó. – Hadüzenet nélkül egy állam se támadhat. Az a
szabály, hogy a támadó fél követe átadja a királynak a hadüzenetet, utána a követ becsomagol,
elutazik, és amikor a határra ér, akkor lehet megindítani a támadást. így van, tanár úr?
Dóbiás komolyan intett:
– Valahogy igy. De mi történhetett a szigeten? Jakabka megismételte a kijelentését:
– Kalózok támadtak a szigetre. Meglátja tanár úr! Jokkó, minek tagadjuk, szívből
kívánta, hogy bár így lenne.
Dóbiás elnevette magát:
– Na, akkor jó helyre kerülünk! Kalózokkal már találkoztam, de az Adrián soha!
– Tessék nézni, tanár úr, ott! – mutatott a torony felé Farramatta. – Egy kalóz!
Valóban, a torony mellett megjelent valaki, ruháját majdnem annyira lengette a szél, mint a
zászlót.
– Köpeny van rajta! – riadozott borzongva Jakabka. – Még ide lő!
A meghökkenést és a meglepetést rövidesen nevetés váltotta fel. A köpönyeges kalóz
átváltozott – egy nővé!
Idős, szikár növésű, kendős asszony volt, aki karlengetéssel mutatott egy bizonyos irányba.
– Ott lehet kikötni – mondta Jokkó egy kis lehangoltsággal a hangjában, mert néhány
percig ő is kalózokban reménykedett.
Piccolo Meleda védett öble s egy földnyelv végén a világítótorony a hozzá tartozó

házikóval – mint a forgószínpad díszlete – egyszerre csak hajósaink elé tárult.
Már hallották is az asszony kiáltását:
– Ide …, ide …, itt kössenek ki…, jöjjenek! Kristálytiszta volt az öbölben a víz. Mint
valami óriási
akváriumban, leláttak a fiúk a fövenyes fenékre. Jakabka mindjárt a cápát kereste, s meg is
látta: egy alig félméteres, barnán pettyes kutyacápát. No, ettől ugyan nem kell megijedni.
Látott még a zöldes, mohos, ulvafüves, különböző moszatokkal benőtt fenéken tengeri
csillagokat, lepényhalakat, sárga-tarka kagylókat s tovasurranó szardellaivadékokat.
Valóságos paradicsoma volt az öböl a partközeli életnek. Dóbiás kutatószíve is hevesebben
vert. Pompás hely lehet ez a Piccolo Meleda – gondolta. – A sziklás oldalaknál nyilván
szivacs is tenyészik. De hát erre most mégsem illik gondolni…
Dóbiás tölcsért formált a tenyerével, úgy kiáltott:
– Hé, asszonyság, mi baj van?
Már jött is a válasz, elég reszketően:
– A toronyőr súlyosan megsebesült! – Segítsenek!…
Egyszerre mintha a villanyütés árama vágott volna végig a fiúkon.
Megsebesült egy toronyőr… és segítséget várnak a „Mária” utasaitól… Jokkó, de a Hetek
Tanácsának minden tagja azt érezte, hogy ez már igen rendes dolog: ha egy toronyőr
megsebesül, azon segíteni kell! A toronyőr és a parti mentőőrség a tengeri szolgálat első
számú katonája. Aki felcsap torony őrnek, vagy beáll a mentőőrség tagjai közé, az sok minden
földi örömnek búcsút mond. Főleg a toronyőrök. Az Adria-szigetek toronyőrei a téli
időszakban olykor hónapokig el vannak vágva a külvilágtól. És ilyenkor élelemmel, ivóvízzel
úgy kell gazdálkodni, hogy kihúzzák a nehéz időt. Történetünk idején még nem minden
világítótorony volt Marconi-szikratávíróval felszerelve. A jelzéseket zászlóval, fénytükörrel
adták le. Így volt Piccolo Meledán is.
A „Mária” egyenletesen haladva, könnyű fordulattal az öböl közepére ért.
Az asszonyság már egy partra húzott csónak mellett, kisebb famóló szélén állt.
– Itt!… Itt kössenek ki!…
Látszott az arcán, hogy gondja és kétségbeesése mellett milyen meglepődve figyeli a
közeledő brazzerát, fedélzetén a gyerekekkel.
A fiúk is meglepődve néztek az eléjük táruló látványra. Victor Hugó és Verne vagy Dumas
szerette leírni az ilyesféle látnivalót. Hatalmas, fekete sziklák karéj ózták az öblöt. Volt a
tengernek és a tájnak egy igen romantikus látású festője, a svájci Arnold Böcklin. Az ő képein
láthatók az ilyesféle döbbenetes, lenyűgöző hatású, félelmetes erejű sziklák. A „Rom a
tengerparton” című Böcklin-kép mintha itt. Piccolo Meledán készült volna. A világítótorony
szögletes alsó része talán egy várkastély, de legalábbis velencés őrtorony maradványa. A
hatalmas terméskövekből összerakott tornyot megette az idő, az örökös szelek, viharok. Néhol
fürtökben lógott a kövek réseiből a zöld, sárga, barna moha. A torony melletti lakóház
ugyancsak terméskőből készült tetején hatalmas hézagok, repedések, tátongó cseréphiányok
hirdették, hogy akik itt élnek, azok régen beletörődtek abba, hogy otthonukba becsurog az
eső. A torony felső részén, a galérián állt maga a lanterna, a világítószerkezet kőállványzata,
és ebben a szórótükrök, olajlámpák. A galériát köröskörül rozsdaette korlát biztosította. Azaz
nem is körös-körül, mert az egyik helyről hiányzott a korlát, s a hiányzó rész a földön hevert.
– Vitorlákat le! – rendelkezett Jokkó.
Ha nem is barkhajóhoz vagy sónerhez méltó dübörgéssel szaladt le az árbocról a nagy
vitorla, elöl pedig az orrvitorla, a kikötés azért így is hatásos volt. Sajnos, nem vérbeli
tengerészek nézték végig a „Mária” befutását, hanem csak egy asszony, s ez erősen
csökkentette hajósaink lelkességét. (Pedig az igazságnak tartozunk, ha megemlítjük, hogy az
asszonyság legalább olyan jól tudta, mi az a „pompás kikötés”, mint bármelyik tengerész,
lévén akkor három évtizednél is régebben tengerészfeleség.)

Az asszony úgy volt öltözve, mint akkortájt minden tengerparti halászasszony: bokáig érő
fekete ruha, alul virágos, de egyébként fekete kötény, fekete fejkendő, elnyűtt papucs, ez volt
az öltözéke. Napégette arcából értelmes, élénk szemek villogtak.
Ezek az értelmes szemek elárulták, hogy a „Mária” közeledésével egyre nagyobb lett az
asszony csalódása. Amikor meglátta a halászbárkát, nyilvánvalóan örömmel gondolhatott
arra, hogy a bárkában legalább két, ha nem három felnőtt ember tartózkodhat, akiket a nehéz
élet megtanított egy s másra. Ezzel szemben maga előtt látott hét süldő gyereket s egy
garabonciás kinézésű, magányos szigetlakó számára ijesztő úrfélét.
– Magukon kívül nincsen más a bárkán?
Az asszony hangja elcsuklott. Könnyek peregtek az arcán végig.
– Azt hittem, férfiak jönnek – zokogta. Dóbiás és a fiúk kiugrottak a partra.
– Téved, asszonyság, ezek itt mind férfiak – mosolygott Dóbiás. – Bízzon bennünk, s
bízzon bennem. Mi is történt, kérem?
Az asszony csüggedten intett:
– Az uram lezuhant a toronyból. Kiszakadt a korlát! Átesett rajta!
És megindult a ház felé.
Dóbiás és a fiúk követték.
Most vették észre, hogy a torony mögött, a földnyelv túlsó oldalán hajóroncs látszik. Egy
kétárbocos trabakkoló eleje, felágaskodó orra, más semmi.
– A lussini Mally Brúnó borszállítója – mondta az asszony –; a télen éjszaka történt. Akik
rajta voltak, megmentettük őket…
Benyomta a ház ajtaját, bekiáltott:
– Itt vannak, megjött a segítség!
Apró, kócos kis albán pásztorkutya rontott eléjük.
– Hallgass! – intette az asszony a kutyát. – Jó népek! Az előtérből eléggé nagy szobába
léptek Dóbiásék. Azonnal látszott, hogy rendes emberek lakják a házat.
Világlátott emberek.
Valahogy ilyesféle Sottomarináék otthona Zenggben, a székesegyház tövében – gondolta
Jokkó –; sőt Daniló bácsi, a híres tengerész fiumei lakásának egyik szobája is. A falakon
kínai faliképek, jávai bambuszterítők, japán lakkállványok ékeskedtek. Közöttük egy-egy
hajlított, fanyelű japán kard, kínai pajzs, csendes-óceáni íj és nyilak hirdették, hogy akik
onnan elhozták, azok Ázsiában jártak. De ezt árulta el az ágyak feletti két fénykép is. Az
egyik – a haditengerészet közismert emlékképemek szokásos stílusában – aranyozott fekete
rámában, a kétárbocos „Albatros” korvettet ábrázolta. Az „Albatros” vastestű, gőzgéppel is
ellátott, de főleg mégis vitorlával haladó hadikorvett volt, s az akkori idők szokása szerint
(akárcsak a „Zrínyi”, a „Fasana” korvettek és a „Saida”, „Novara” fregattok) föld körüli utat
tett. 1913-tól, történetünk esztendejétől még nem volt messze az
1898-as év, és így Jokkóék szeme azonnal megakadt, ha csak másodpercre is, a képeken.
Ki más őrizte ágya felett a szeretett hajó képét, mint az a tengerész, aki rajta szolgált?
Mellette pedig a Pólában, Margetti mesternél (vagy Margetti mester fekete függönyös gépe
által a hajó fedélzetén) készült csoportképet, „Bajtársaimmal föld körüli utam végén,
Pólában” címmel? Mert a második kép, szintén aranyszegélyes; fekete rámában, egy csomó
derűs kinézésű, fehér sapkás, fehér nadrágos, kék zubbonyos, barna képű tengerészt ábrázolt,
felettük nyomtatott piros-fehér-piros szalag ezzel a felirattal: „Die Missionsreise S. M. Schiff,
Albatros, 1895-1898”.
S aki ebben az isten háta mögötti házikóban lakott – másfél évtizeddel ezelőtt az
„Albatros” utasa volt! Most ott feküdt egy alacsony, de rendesen vetett ágyon, sápadtan, riadt
tekintettel, verítékes homlokkal, gyötrődve, szenvedve.
– Segítsen az úr – mondta az asszony Dóbiás tanárnak, és könyörögve összetette a kezét. –
Talán meg is hal szegénykém!

A toronyőr felnyögött:
– Uram, se a jobb lábamat, se a jobb karomat mozdítani nem tudom!
És ha sokan Dóbiást gügyének, kótya bolondnak tartották, ha tulajdon tanártársai és
igazgatója azt terjesztette róla, hogy zárt intézetre méltó bolond, azok méltán meglepődtek
volna, ha itt. Piccolo Meledán látják, a világítótorony-őr házában. A szórakozott
természetkutató, az elméletek és az elvont témák embere – bár a fiúk ennek az ellenkezőjéről
is tudtak – egyszeriben a tettek mezejére lépett.
– Dóbiás tanár vagyok – mutatkozott be –; ezek meg a barátaim. Kirándulunk, Zenggből
jöttünk. No de ez most nem érdekes. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk.
Ezzel az ágyhoz lépett. Jokkó az asszonyhoz fordult:
– A bácsi tengerész volt? A flottánál szolgált?
Az asszony csendesen elmosolyodott. Kedvesen hatott a gyerekhang
az aggodalom
csendjében. De mielőtt szólt volna, a szenvedő, nyögő beteg felelt:

– Az voltam, fiam – (Egy szisszenés.) Az „Albatros” korvett másodosztályú bootsmannja
voltam … (Még nagyobb szisszenés.) Úgy ám, fiam! (Nagyon nagy szisszenés.)
A Hetek Tanácsa összenézett: ez már valami! Ők arra is hódolattal tekintettek, különösen
Jokkó, Farramatta, Ve-rancsics. Marás Dragutin, akik látták a „Zrínyi”-t, a „Fasaná”-t, a
„Saidá”-t, a „Novará”-t, az „Albatros”-t, az Adria és a Földközi-tenger utolsó vitorlás
hadiegységeit, amelyeket alig évtizeddel annak előtte vertek szét vagy alakítottak át a pólai
hadikikötő szálláshajóivá. Hát még aki rajtuk szolgált! A szobában látott képek és tárgyak
azt bizonyították, hogy a toronyőr igazat mondott.
– Klavora Ferdinándnak hívnak, uram – nézett a szerencsétlenül járt, ötvenöt év körüli
férfi Dóbiásra, de nem tudta tovább folytatni, mert hirtelen elsápadt, hátrahanyatlott és elájult.
– Na, na – dünnyögte Dóbiás, és a természetrajz tanára átalakult orvossá. – Asszonyom,

ecet van-e a háznál? Azonnal nedvesítsen meg egy törülközőt ecettel, és tegye az ura
homlokára. Kérek egy olyan lepedőt, amit széttéphetek, ebből lesz majd a kötés. De
ugyancsak kérek sürgősen két vékony falapot. Ebből Jokkó csináljon sínt a bácsi karjára. A
karon nyílt törés van, a lábon zárt törés. Tudod, Jokkó, mi a sín?
– Tudom – bólintott Jokkó, aki előzőleg felfedezett egy ládamaradványt a belépőben, és
máris hozzáfogott, hogy két lécet lefeszít belőle, megfaragja, lecsiszolja, ahogy az ilyesmit el
kell készíteni. – Tudom, tanár úr.
Klavoráné kapkodva szedte össze a szükséges holmit, máris nyugodtabban végezte
feladatát. Hálásan mondta:
– De jó, hogy jöttek! Hogy maguk jöttek!
És gyorsan magához ölelte a közelében álló, bámészkodó, riadt Berezina Jakabot.
– Hogy ti jöttetek!
– Persze, persze, segítség is kell – mondta a tanár, aki a lassan magához térő embert
oldalra fordította. – Előbb a kar kerül sorra, azután a láb. Jonni, Jokkó, Dragutin, ide hozzám!
A toronyőr lassan kinyitotta szemét. Bornzbarna arcán több élet mutatkozott. Neki is, mint
akkortájt sok tengerésznek, Tegethoff-szakáll ékesítette kétoldalt az arcát.
Különben szép arcú férfi volt, abból a fajtából, akit a szelek, a viharok, a sós levegő, a nap
égetése nemhogy eldurvítana, hanem megnemesít. Karján tetoválás látszott.
Dóbiás ujjai fürgén mozogtak. A gyorsan szélszabott lepedőből pólyát csinált.
Ugyanakkor Jokkó elkészítette a sínt.
– Van alkoholjuk vagy pálinka? – nézett fel a tanár.
– Pálinka van – mondta az asszony, és leemelt az ágy feletti polcról egy üveget.
– Kimosom a törést – intett a tanár, és rámosolygott a sebesültre. – Egy tengerész mindent
kibír!
Klavora keserűen nevetett:
– A toronyőr is.
Dóbiás a gyerekekhez fordult:
– Jokkó és Farramatta itt marad. Ti menjetek ki! – enyhítőleg hozzátette: – Úgy gondolom,
a kapitány is azon a véleményen van, hogy a hajót rendbe kell hozni. Mert nagy út előtt
állunk.
A fiúk csodálkozva néztek a tanárra.
– Nagy út előtt?
– Természetesen – bólintott Dóbiás, és elvette Jokkótól a lécet. – Koralltelepet nem
találtunk, a szivacsok meg várhatnak. Most akadt fontosabb feladat. Amilyen gyorsan csak
lehet, visszamenni Zenggbe! Elfogadja a Fraternitás? – rámutatott Klavorára: – A
legközelebbi kórház Zenggben van. Oda kell vinni.
Klavoráné felzokogott.
– Elviszik?
A tanár szigorúan nézett az asszonyra:
– Ha azt akarja, hogy az ura felépüljön, és megmaradjon továbbra is toronyőrnek – akkor
nem lehet mást tenni!
Jokkó közbeszólt:
– Tessék a bácsit a tanár úrra bízni – kihúzta magát, feszesen, mint az igazi tengerész. –
Tanár úr, a „Mária” arra megy, amerre kívánja. Irány: Zengg.
Dóbiás az ágy mellé térdelt, nagy óvatosan mosni kezdte a törést. Klavora felnyögött,
jajdult. Halkan mondta a tanár:
– Akkor a hajó készüljön fel az útra. A tengerész mindig sgítségére siet a tengerésznek!
S Turkovich Jokkó, a gyerekkapitány, fél szemmel intett a cimboráknak:
– Hajót indulásra elkészíteni! Verancsics, vedd át a parancsnokságot!
És nem lett volna az a Jokkó, akinek ismerték, szerették a barátok, az osztálytársak, de a

különböző tengerész ismerősök is, ha nem teszi hozzá:
– Hármas hurrá a tanár úrnak, fiúk! Éljen a tanár úr, aki bebizonyította, hogy a ragusinok
is érnek annyit, mint az uszkokok!

Hatodik fejezet
AZ „ALBATROS” KORVETT HÍRES KALANDJA AZ
EMBEREVŐK SZIGETÉN
Ha mai szemmel mérlegeljük Dóbiás intézkedését, nem mondhatunk mást, mint azt, hogy
okosan cselekedett. Megtehették volna, hogy visszafordulnak, befutnak Val-Ciessionéba, és
segítséget kérnek a haditengerészektől. Egy toronyőrnek, hatósági embernek, kell, hogy
segítséget nyújtson a flotta bármelyik egysége. Val-Ciessionéban, mint emlékeztek, a
haditengerészet „Freda” nevű vitorlása és a „Basilisk” segélyhajó tartózkodott. A tanár és a
fiúk tudták, hogy ezen a két hajón orvos nincsen, legfeljebb egészségügyi altiszt. Amennyit az
altiszt elsősegélyből tudott, azt tudta Dóbiás is. Arra pedig nem számíthattak, hogy a
„Basilisk” elhagyja Val-Ciessionét, és elszállítja a toronyőrt a legközelebbi kikötőbe, ahol
gondozásba veszik. Dóbiás számot vetett a feladatokkal, a lehetőségekkel, s a pillanat tört
része alatt megállapította: a legközelebbi segélyhely Lussingrande, valamivel feljebb Arbe,
délkeletre pedig Zára. Lussinnak nincsen kórháza, Arbénak sincs. Zára kiesik az útból, és ha
oda vinnék Klavora Ferdinándot, megtörténhet, hogy nem érnek haza a húsvéti vakáció
végére.
Ezért döntött a tanár és a Fraternitás a zenggi út mellett.
– A legfontosabb minél előbb kórházba jutni – jelentette ki Dóbiás. – A nyílt töréssel nem
lehet tréfálni! Ha éjjel és nappal haladunk, meg a szél is kedvez, holnap délre Zenggben
lehetünk. És – ott is leszünk!
– Ott leszünk, tanár úr – fogadkozott Jokkó –; talán még előbb is!
És a „Mária”, raktárközépben a sebesülttel, elbúcsúzott Piccolo Meledától.
Ahogy ez már ilyenkor lenni szokott, a feleség átvette a férj rzerepét Majd alkonyatkor ő
gyújtja meg a lanternát, s ő adja le a szükséges jelzéseket, ha éppen arra fordul a helyzet. A
toronyőrök feleségei ilyesmihez kitűnően értenek.
Klavoránéra is ez a munka várt, amikor lassanként elnyelte a távol a férjét szállító
brazzerát.
Klavora Ferdinánd kemény fickó volt, meg kell adni.
Fájdalmai ellenére is kitűnően bírta a haj ócska imbolygását, bukdácsolását, az
átfordulások dőléseit, a vitorlás természetének megfelelő ferde helyzetet.
– Ha nem lennék ilyen kutya helyzetben, nótára gyújtanék örömömben, hogy vitorláson
lehetek! – lelkesedett a toronyőr. – Úgy ám, fiúk! Nótára!
Alája raktak pokrócot, párnát, hogy megkönnyítsék a fekvést. Nelsont dédelgették talán
annyira Trafalgárnál Hardyék, mint a Fraternitás Piccolo Meleda lakóját.
– Szereti a bácsi a vitorlázást? – kérdezte Verancsics.
– Na hallod, persze, hogy szereti! – hördült fel Jokkó a kormánynál. – Hát nem láttad
függni a falon az „Albatros” korvett képét?
A beteg ember meghatódva bólintott:
– Jó szemed van, fiam. Valóban az „Albatros” korvett képe. Azon szolgáltam hat éven át.
Ismertem minden rigolyáját, minden zegét-zugát.
– Ha lenne eladó korvett, egy életen át gyűjtenék rá, és megvenném – jelentette ki áhítattal
Jokkó. – Az a kedvenc hajótípusom … meg a bark meg a sóner!
Klavora felnézett a „betegszobából”, ahogy a lemélyedt raktártért elkeresztelték. Nem
tehetett mást, mosolygott.
– A „Ragusa” bark hadnagya a bátyám; a „Jadran” sóner parancsnoka pedig a
nagybátyám, Turkovich Daniló kapitány.
Jokkó hangja áhítattal csengett.
Dóbiás, aki ezúttal is, szokása szerint, Jakabkával és Marás Dragutinnal együtt a

kormányfélen kapaszkodott, és a mélytengeri horgászással bajlódott, elnevette magát.
Klavora is elmosolyodott:
– Ismerem mind a kettőt. A „Ragusá”-t is, a „Jadran”-t is. Jó néhányszor elhaladtak már a
sziget előtt. Turkovich kapitányról meg mindenki tudja, kicsoda. Híres kapitány!
– Ha megnövök, én is olyan híres tengerész leszek -r szólt meggyőződéssel Jokkó, mint aki
azt mondja, hogy az idő szép, és ezen változtatni nem lehet. – A nagybátyám is volt egyszer
gyerek, és akkor még nem volt híres. Egyszerre semmi sem megy.
Dóbiás a zsinór feszülését figyelte elmerülve. De a régi korvett régi tengerésze elismerően
biccentett:
– Okosan beszélsz, fiú. Mindig arra vágytam, hogy vitorlás hadihajóra kerüljek …
Pólában születtem, és amikor felnőttem, teljesült a vágyam. Nincsen a korvettnél vagy a
fregattnál szebb hajó. Mégis: egy se maradt belőlük!
A toronyőr arcán lázrózsák égtek. Látszott, mennyire fáj minden szó, minden mozdulat. De
azért beszélt. Figyelő, fülelő tekintetek hajoltak a védett kuckóba, ahol olyan valaki feküdt,
aki élte és ismerte a „lovagkort”.
Délután volt.
Klavora mesélt. Időnként szünetet tartott. Később az esti és az éjszakai szél egyre erősödve
fújta nótáját. Mintha csak tudta volna, hogy sietnie kell annak a dióhéjnak a Kvarnero szigetei
között. A bárka megdőlve, széles orrával percenként rácsapva a ferdén keresztező hullámokra,
nyargalt a kívánt irányba, Zengg felé.
– A nagymama nem is sejti, hogy közeledik az unoka! – gúnyolódott Jakabkán Zgurics.
– Az semmi – nevetett Kuruc Jóska –; de a lapok majd utánunk kullognak! Hiába jártunk
Val-Ciessionéban.
– Dehogyis jártunk hiába! – lelkesedett Jokkó. – Ha nem Ciessionénak megyünk,
elkerüljük a szigetet. Meséljen, Ferdinánd bácsi! … Ott hagyta abba, hogy a korvett kifutott a
pólai kikötőből. Teljes vitorlázattal.
A sebesült a távolba meredt. Látszott, hogy maga elé idézi a múltat, azt a csodás napot,
amikor még ifjú volt, haditengerész, és az ,,Albatros”-on felhangzott az indulást jelző kürt
rivalgása.
– 1895. március közepe volt. Gőzös vontatott ki a Fasana-csatornán a Promontor-fokig. A
legénység az árbocok keresztrúdján állt és tisztelgett. Én az első árboc alsó terebjén álltam…
akkor még csak két csillagot varrtak a galléromra … Elkanyarodtunk az Oliva sziget előtt,
megkerültük az Arsenal előtt horgonyzó hajókat. Közöttük ott állt testvérhajónk, a „Zrínyi”. A
„Zrínyi” mögött a „Fasana”, a kijáró előtt a „Leopárd” romboló. Még most is hallom az
üdvrivalgást, amivel búcsúztunk, és amivel búcsúztattak!
– Csuda hurrázás lehetett! – harsogta Jokkó, és már maga is úgy érezte, hogy nem a
„Mária” fedélzetén áll, hanem az „Albatros” korvett kormánykerekét forgatja, s azt látja, amit
csak akkor lehetett látni: a tenger észmúlt és a tengerész jelen találkozását. 1895 tavasza volt,
a nagy változás ideje az akkori osztrák-magyar flottánál. Elindult egy hajó, hogy föld körüli
utat tesz, és ezzel az úttal egy korszak zárult le a tengerészet történetében.
Az osztrák-magyar flottában voltak ugyanis az utolsó fregattok és korvettek.
Mielőtt rövid időre felidéznénk Klavora Ferdinánd jóvoltából az „Albatros” korvett
regénybe illő kalandját, említsünk meg egy-két dolgot, ami ide kívánkozik. Többször szó
került az „osztrák-magyar flottá”-ról. Volt ilyen flotta? Ma már, ismereteink birtokában,
nyugodtan kimondhatjuk: inkább névleg volt csak „osztrák-magyar”, mert elsősorban és
ténylegesen csak osztrák volt. Ahogy nézegetem a flotta 1914-es névlistáját, a következőt
látom: tizenöt tengernagy közül egyetlen magyar sincs, a negyvenhárom sorhajókapitány
körül csak kettő magyar születésű, a fregattkapitányok között sincs magyar, a hatvannyolc
korvettkapitány között egy a magyar! Még rikítóbb a sorhajóhadnagyok névsora: 1914-ben,
az első világháború kitörésének évében háromszáztizenhét tényleges sorhajóhadnagy szolgált

a flottánál, és ebből mindössze hat volt honfitársunk! Hasonlót mutat a fregatthadnagyok, a
tengerészkadétok (tengerészzászlósok) és a kadét jelöltek névsora.
Ha a császári Bécs nem is szívesen engedte a magyar fiatalokat a haditengerészethez, akik
mégis bejutottak (különösen a múlt század évtizedeiben), azokkal nem vallott szégyent a világ
legkülönösebb összetételű flottája. Ezt a flottát az erőszak és a drukk szülte. Valóban így volt.
Ferenc József, a császár, különösen két embertől félt, a két testvértől: Miksa és János
főhercegektől. Féltette tőlük a trónját, a népszerűségét. Miksa lelkes tengerész volt, nagy
tettvággyal fogott hozzá a flotta fejlesztéséhez, akkori értelemben vett modernizálásához. Úgy
tett, mint Nagy Péter, a cár: külföldre ment, ott tanulmányozta a tengerészetet, és onnan hozott
szakképzett tiszteket. így került a múlt század ötvenes éveiben az Adriára a dán származású
Tegethoff, a későbbi fő-admirális, Miksa és János főhercegek barátja, akinek első tette volt az
ócska fahajók helyett vashajókat építtetni, átszervezni a tüzérséget, a hadikikötők és a partok
védelmét.
Föld körüli útra indult az első osztrák-magyar hadihajó is, a „Novara” fregatt 1857.
március 17-én futott ki a háromárbocos, negyvenkét ágyús fregatt a trieszti Muggia
hadikikötőből, hogy pontosan két és fél évvel később, 1859. augusztus 27-én térjen oda
vissza. Amikor átnéztem a „Novara” személyzetének névsorát, a tisztek között három magyart
is találtam: Gyulai-Gaál Béla sorhajóhadnagyot, a „Novara” első tisztjét és két kadétot:
Semsey Andort és Kalmár Sándort. Az utóbbiról külön is kell szólni: az 1839-ben Szegeden
született Kalmár Sándor az első magyar ember, akiből tengernagy lett, méghozzá
altengernagy! Kalmár Sándor több föld körüli utat tett, s azok közé tartozott, akik igyekeztek
egyengetni az utat a haditengerészethez vágyó magyar ifjak előtt. Hogy csak néhány nevet
említsünk – mert talán érdekel titeket ez a röpke, bizony, mondom, alig ismert magyar
vonatkozású emlékezés a vitorlás hadihajók korszakáról –; idézzük fel az 1864-ben
Nagykárolyban született László Elemér és az 1847-ben született Tarczal Géza nevét, akik
vitorlás hadihajókat vezényeltek, és ellentengernagyságig vitték fel a ranglistán. Vitorlás
hadihajón szolgált a jászberényi születésű Kotán Dezső sorhajóhadnagy, egyike a múlt
idők legképzettebb magyar tengerészeinek, akinek a nevével büszkélkednünk kellene: híres
volt emberségéről, az 1889-90-ben föld körüli utat tett „Fasana” korvetten végrehajtott
embermentő hősiességéről. Kotán Dezső a magyar tengeri hajózás múltjának jelentős
személyisége: 1894-ben lett a fiumei Tengerészeti Akadémia, a mi kedves Nauticánk
igazgatója, átszervezője, korszerűsítője. Húsz esztendőn keresztül vezette a Nauticát, már
akkor hirdette a motoros hajózás nagy jövőjét, de a szíve mélyén megmaradt vitorlás
tengerésznek. Nem is lehet azt elfelejteni soha, mert nincsen a szélnél szebb, pompásabb
hajtóerő!
Említettük az imént, hogy az osztrák-magyar flottát az erőszak és a drukk szülte. Az
erőszak Miksa főherceg, tengernagy oldalán volt, az a bizonyos drukk pedig Ferenc Józsefnél.
Miksa annyira rajongott a tengerészetért, hogy Trieszt mellett felépíttette a mesébe illő
Miramar-kastélyt, tengerbe nyúló szirtek tetején, hogy a szárazföldön is hallja a hullámok
zúgását, a tenger danáját. És hogy a hajóról se feledkezzék el: a kastély egyik szobája, a
főherceg hálóhelye pontos mása a „Novara” tengernagyi kabinjának! Ez a fregatt volt a
flottaépítő főherceg zászlóshajója. A népszerű, romantikus hajlamú főherceg egyre nagyobb
terhet jelentett a rideg, semmi mosolyt nem ismerő, komor császár testvérnek. Amikor a
császár megtudta, hogy Miramarban valóságos külön, önálló köztársaság kezd kialakulni,
cselekvésre határozta magát. Tudta, hogy Miksa hiú ember, de azt is tudta, hogy a felesége,
Lipót belga király lánya, Sarolta főhercegnő még hiúbb. Mexikói szerencselovagok árulták
akkor Mexikó trónját. Mint mondani szokták: a ponty bekapta a horgot. Miksa elhitte, hogy
Mexikó nyomorult népe őt óhajtja királynak! És elkövetkezett a nagy nap: 1864. április 14-én
megjelent a Trieszt melletti kastélyban a császár, Ferenc József. Nem kisebb iratot tett az
öccse elé, mint azt, hogy lemond Habsburg-főhercegi jogairól, de lemond főtengernagyi

rangjáról is. Megteheti, hiszen várja Mexikó trónja, az európai császárt váró indiók milliói.
A többi már alig egy mondat: színpompás díszkísérettel hajózott ki Amerikába, a „Novara”
fregatt fedélzetén, Mexikó császári párja. És alig két év után odakint kitört a felkelés,
Pueblónál kivégezték Mexikó császárát. A „Novara”, Tegethoff parancsnoksága alatt, hozta
haza holttetemét annak az embernek, aki elhitte a bátyjának, hogy jobb császár lesz belőle,
mint tengernagy.
Holott jó tengernagy volt. Neki lett igaza: az osztrákolasz háborúban, 1866-ban, a lissai
csata, Tegethoff győzelme döntötte el a nagy vitát. A vagány Tegethoff nem sokat tétovázott,
amikor a Déli-Adria csodás szigete, Lissa nyugati oldalán feltűnt az olasz flotta. Elhatározta,
hogy a döntést azonnal kierőszakolja. Az olasz Persano admirális 38 hadihajója közeledett –
és feléje tartott Tegethoff 27 hajója, közöttük a „Novara” fregatt, az akkor épült „Zrínyi” és az
„Albatros” is. De a vitorlások között akadt már egy-egy teljesen páncélozott, gőzzel haladó
hadihajó is. Ilyen volt Tegethoff zászlóshajója, a „Ferdinand Max” és ilyen Persano
főtengernagy zászlóshajója, a „Ré d’Italia”. Tegethoff a váratlan meglepetések embere volt. A
tengeri csata, így tanultuk, matematika. Az ütközet sorsát az ágyúk kalibere, az ágyúk
mennyisége, a hajók falának erőssége és – a taktika, hogy úgy mondjam: a sakkozni tudás
dönti el. Az egyéni bátorságnak aránylag nem sok szerepe van. De ha jut szerep, akkor az
sokat jelenthet. Ilyen szerepet vállalt Tegethoff, aki nagyon jól tudta, hogy 38 hadihajó és 27
hadihajó között jelentős a különbség. Itt csak a huszárvágás segít. A nagyon gyors, nagyon
váratlan cselekvés. Lissánál ez történt. Tegethoff intézkedését ma minden haditengerészeti
akadémián úgy tanítják, mint a „tengeri hadászatok utolsó csáklyázását”. Tegethoff előtt így
tett Nelson Koppenhágánál, Suffren Észak-Afrikában, Hood a Baleároknál, Usakov Krím
alatt. Tegethoff a gőzzel hajtott „Ferdinand Max”-ot egyenesen nekivezényelte Persano
zászlóshajójának. Lesz, ami lesz – gondolhatta a pofaszakállas dán tengerész, s nemcsak
az egész olasz flotta, de saját embereinek meglepetésére belevágtatott a „Ré d’Italia”
oldalába! A „Ferdinand Max”-on az egyik kormányos matróz jó ismerősünk, Nazárió Sauró,
Zengg legmorcosabb embere, aki száz éves korában még kievezett a tengerre, és könnyedén
belenézett a bütykös mélyébe. Tegethoff mellett, a parancsnoki hídon magyar fiú állt: a
szegedi Kalmár Sándor, akkor már fregatthadnagy, egyben az admirális zászlóstisztje, akinek
az volt a feladata, hogy leadassa és ellenőrizze a zászló jelzéseket, mert hiszen akkor
máshogyan a hajók nem tudtak „beszélgetni”.
Az olasz tengernagy hajója léket kapott, oldalt dőlt, süllyedni kezdett. A csata sorsa eldőlt.
Ez volt az utolsó – ismétlem – olyan ütközet, ahol csáklyáztak, de egyben az utolsó olyan
tengeri csata az európai vizeken, ahol vitorlás korvettek és fregattok vettek részt. Sőt az
osztrák-magyar haditengerészetben maradtak meg legtovább ezek a nagyon szép, valóban
festői hadihajók, a tengerészet lovagkorának fehér szárnyú, óriás madarai. Mert gondoljátok
csak el: a kilencvenes évek végén ez a flotta világ körüli útra még olyan hadihajót küldött,
amelyik vitorlával haladt, három árbocán közel 2300 négyzetméter vásznat feszített ki a szél!
Holott ugyanakkor a többi nemzet régen átállt a gőzzel hajtott, teljesen páncélozott, sőt
páncéltornyos, modernnek nevezhető csatahajók alkalmazására. Ennek pedig több oka volt.
Egyrészt az osztrák-magyar flotta szegény flotta volt, a gyors fejlődés idején (a nyolcvanas,
kilencvenes években) a kiselejtezést nem tudták a kívánt tempóban végrehajtani. És itt a
császár sem segített. Ferenc Józsefnek, akárcsak Ferenc Ferdinánd trónörökösnek, nem volt
szívügye a haditengerészet. Túlságosan közel volt Miksa tengernagy és a másik kitagadott
testvér, János főherceg emléke. János főherceg is a tenger szerelmesei közé tartozott, ő is
lemondott főhercegi rangjáról, s Orth János néven, a „Santa Margherita” nevű kétárbocos
briggjével – mint annak kapitánya tűnt el a dél-amerikai partoknál!
A mindenható császár szívesebben vette, ha a megkívánt föld körüli utat a tisztjelöltek nem
a nagy költségű, korszerű hadihajókon, hanem a széllel hajtott vitorlásokon teszik meg. Sőt
már akkor fontossá váltak a haditengerészetben a különböző tengereken végrehajtott

tudományos megfigyelések, csillagászati, mágnességi, tengertani, földrajzi, térképészeti
tanulmányok. Ezeken az utakon egyre több tudós vett részt. (így tette meg első föld körüli ót
ját Darwin, minden idők legnagyobb tudósainak egyike is.) Az osztrák császár ragaszkodott
ahhoz, hogy a tisztjelöltek útjával egybehangolt tudományos útra fregattok vagy korvettek
induljanak el.
Mint említettük, a „Novara” fregatt volt az osztrák-magyar flottából az első hadihajó,
amelyik föld körüli utat tett. Az utókorra megmaradt az érdekes hajónapló. Ismerjük a
„Novara” minden napját, az elindulás percétől a visszaérkezésig. Tudjuk a tisztek, az altisztek,
a legénység névsorát, de azt is, hogy a föld körüli úton kik szöktek meg a fregattról, így
Joseph Tian főkormányos Sanghajban, Frantz Brihel matróz Singaporeban, Johann Bardisich,
Bemard Milach és Johann Chiloe matrózok Rióban dezertáltak. Azt is tudjuk, hogy a
„Novara” Gyulai-Gaál Béla sorhajóhadnagy, első tiszt vezénylése alatt mint verekedte ki
magát 1858. augusztus 18-án és 19-én a föld körüli út legnagyobb kalandjából. Ekkor a hajó
minden embere elmondhatta: élet vagy halál? A Sárga-tengeren történt a találkozás az évtized
legnagyobb ciklonjával, Okinawasima és a Liu-Csau szigetektől keletre. Ez a ciklon Formosa
északi csücskétől indult el, és Okina-wanál kanyaradott vissza. A „Novara”, a beteg
parancsnokot helyettesítő Gyulai-Gaál sorhajóhadnagy vezénylésével, mindössze csak az
előárboc mar s vitorla ját (!) és az egyik orrvitorlát (!) tartotta fenn. Tudnotok kell, hogy a
fregatt 1850 tonnás (a legnagyobb Duna-tengerjáró 1300 tonnás), 63 méter hosszú, 15 méter
széles vitorlásóriás volt, fedélzetén 42 ágyúval, 352 emberrel – és ekkor pontosan annyi
vitorlával haladt, mint amennyivel az Adria trabakkolói vitorláznak. És még ezzel a
zsebkendőnyi ponyvával is száguldva rohantak Okinawa felé! Mert a magyar sorhajóhadnagy
a legésszerűbb, de legnehezebb megoldást választotta: lehetőleg szembehaladni, felpréselődni
az orkánra, hogy minél előbb keresztülhaladjanak rajta. Gyulai-Gaál Bélának igaza volt: a
„Novara” megmenekült, ugyanakkor két angol korvett, több japán halászhajó és egy amerikai
klipper tűnt el a Sárga-tenger hullámaiban.
Érdekességként említsük meg, hogy szemléltetőbb legyen ezek után az „Albatros” útja és
főleg kalandja, hogy abban az időben, ha egy fregatt vagy korvett kifutott az anyakikötőből,
az otthontól való búcsúzás nem hetekre vagy a legrosszabb esetben hónapokra szólt, mint
mostanában, hanem – évekre! Nem volt Panama-csatorna, nem volt Szuezi-csatorna, a
„Novara” közel 100 000 kilométert tett meg 1857. március 17-étől 1859. augusztus 27-éig, a
Trieszt-Madeira-Rio de Janeiro-Jóreménység foka-New Amsterdam-St. Paul-szigetekCeylon-Nicobar-szigetek-Singapore-Manila -Hong Kong-Wushung-Guam-Karolina-szigetekStewart-szigetek-Sydney-Auckland-Tahiti-Pitçairn-Juan Fernández-szigetek-Hoorn-fok-Triest
útvonalon. Mindezt – vitorlával, barátaim! Egy ilyen csinos kis kirándulásra, 352 ember
számára, számításba véve a váratlan szélszüneteket is, bőven kellett élelmet behajózni.
Nézzünk csak bele a hajónaplóba, mi minden rejtőzött – többek között – a fregatt gyomrában
az indulás napján: akadt ott 86 tonna só, 10290 font kakaó, 3434 font cukor, 51 000 font
kétszersült, 8000 pint rum, 9000 pint bor, 12 tonna szárazbab és – vitorlásról lévén szó –
főzésre: 23 tonna szén.
Az „Albatros” közel negyven évvel később, de a „Novará”-hoz teljesen hasonló
körülmények között, nagyrészt a fregatt nyomában tette meg világ körüli útját. Volt azonban
mégis egy jelentős különbség (azon kívül, hogy a korvett kisebb hajó a fregattnál): a gőzgép.
Ezzel a géppel az „Albatros” mentesült a szélcsend és bizonyos fokig az orkánok
veszedelmétől. Persze, mai szemmel nézve – bolond dolog ^9y olyan hajó, amelyik gőzzel is
halad meg vitorlával is.
Én még láttam a „Mövé”-t, az utolsó hadikorvettek egyikét, de láttam a fiumei Adria
Társaság „Szent István” személyszállítóját – különös látványként hatott a magas, kormos,
füstöt eregető kémény és az árbocokon kifeszített, bizony igencsak koszos keresztvitorlák! De
hát az „Albatros” gépe ”segédgép” néven szerepelt, s csak akkor illett üzembe helyezni, ha a

korvett veszedelembe került, vagy ha a tolóerőre múlhatatlanul szükség volt. (Jellemző a
hajógépek fejlődésére, hogy amikor a „Zrínyi” korvett az egyik kínai kikötőben horgonyon
állt, de a horgonyláncokat az elpattanás veszélye fenyegette, mert egyre erősödött a vihar,
akkor a parancsnok befűttette a két kazánt. Brableby Vilmos főgépész hat óra múlva
jelentette, hogy a 230 lóerővel működő gép megindulhat. Hat óra múlva! Hat órán keresztül
minden percben várhatták a tengerészek – közöttük öreg barátom, Anton úr, hajómester, a
fiumei akadémia későbbi főportása és Gáspár Ferenc fregattorvos, gyerekkorom népszerű
útirajzírója –; hogy a derék „Zrínyi”-t mikor ragadja el a tengerár. Szerencsére a korvett két
horgonya és a láncok kitartottak. A „Zrínyi”, akárcsak testvérhajója, az „Albatros”, 60 méter
hosszú, 1340 tonna vízkiszorítású, 1650 négyzetméter vitorlával haladó hadivitorlás volt.
Minden löveg a fedélzeten nyert elhelyezést, szemben a fregattokkal, ahol a rendes
ágyúfedélzet alatt még egy emeletsorban tekintettek ki a tengerre az ágyúk.)
Ha a szárazföldi ember ránéz egy alig fél évszázaddal ezelőtt kimúlt fregatt vagy korvett
fényképére, rajzára, bajosan tudja elhinni, hogy a fregatt személyzetének létszáma átlagosan
350, a korvett személyzete többnyire 230 emberből állt, ha a vitorlás hadihajó évekre
eltávozott hazája partjaitól. Hol fért el ennyi ember? – teszi fel a kérdést az avatatlan, ami
természetes is. Először is mindjárt mondjuk ki: elfért. Nincs az a szálloda, tömegszállás, ahol
nagyobb rafinériával agyalták volna ki a férőhelyeket, mint a vitorlás hadihajókon, az
élelmezésről nem is beszélve. A híres „hajóágy” már a múlté, de minden izgalmassága mellett
is célszerű, egyszerű, jó találmány volt. Aki fáradt, elaludt benne, aki nem, annak meg
minek az ágy? Ugyanis ezen az elven épült fel a régi tengerészetben, de főleg a
haditengerészetben használt ágy alkalmazása. Ez az ágy ugyanis nem állt másból, mint két
erős kötélszárból és a kötélszárak közötti hálóból, továbbá egy-egy vashurokból. Tehát
függőágy volt. Amikor a haditengerészt a hajóprófosz beírta a nagykönyvbe, megkapta a
függőágyat, és ezzel teljes jogú tagja lett a hadihajónak. Nappal a függőágyak – pokróccal és
egy párnaféle hurkával összesodorva – a hadivitorlás mellvédjének belső részén, egymásra
téve sorakoztak. Ütközet alkalmával tehát a homokzsák szerepét töltötték be. Ezekről a
kötélből készült függőágyakról legalább annyi dalt, mesét, adomát tudtak, költöttek a
tengerészek, mint a kaszárnyák lakói az azonos értékű, de mégiscsak nyugodtabb helyzetben
levő priccsekről. A függőágynak volt egy óriási előnye, azaz két előnye: kis helyen elfért, és a
hajó ingásának megfelelően lendült tovább, jobbra-balra, előre-hátra. Természetesen idő
kellett, amíg megszokta az ember, főleg azt, hogy soha nem lehetett benne kinyújtózni. De aki
megszokta, az örökre összebarátkozott vele. Ismertem olyan tengerészeket, közöttük a fiumei
Buries Jánost, a Baross-kikötő révészét aki elbúcsúzott a tengerészettől, szárazföldi patkány
lett, de hú maradt a függőágyhoz. Esténként kitekerte a rollnit, két kampó közé akasztotta a
karikákat, belefeküdt az ágyba, hintázta egy kicsit magát (úgy gondolom), és – álmában
tovább hajózott! Másként nem is lehetett.
Különben, hogy még egy kicsit időzzünk a témánál, mint éltek fregattokon és a
korvetteken – Jokkó tudta, nekünk is tudni kell –; maradjunk meg az alvásnál. A mai
tengerész, még a haditengerész is, kabinban alszik, van egy keskeny ágya, sőt polcot is kap,
ahol elhelyezi kedvesei fényképét meg az unaloműző könyveket. A fregattok és a korvettek
matrózai ilyesmiben nem részesültek. A vitorlás hadihajókon csak a tisztek aludtak kabinban
továbbá négyesével-hatosával a kadétok, a főaltisztek (nostroumók, hajómesterek,
csónakmesterek, árbocmesterek, főtüzérek, főkormányosok, hajóprófoszok), de a szegény
mali, a matróz és a kisebb sarzsi a tömegszállás lakója volt. Ezt a helyet nevezték korridornak,
vagyis elkerített, védett helynek, magyarán ~ ketrecnek. A korridor az ágyúfedélzet alatti,
teljesen zárt, folyosószerű, hosszú helyiség volt. Ide alig szűrődött le a fény, s a levegőt derék
vastagságú ponyvacsöveken szivattyúzta le, állandó huzatot, lég járatot teremtve, a hajó
menetsebessége. Mégis szörnyű volt a korridorban a levegő az állandó nyiroktól, a fáradt,
agyonizzadt testek párolgásától. Harminc-ötven ember tartózkodott éjjel és nappal a korridor

egy részében, egymás mellett lengő fűggőágyakban, a legtöbb esetben trópusi hőségben!
Éjjel-nappal? – kérdi megint csak az avatatlan, hiszen az ember többnyire éjjel szokott aludni,
pihenni.

De hát a tengeren valójában nincsen se éjjel, se nappal. A tengeren csak szolgálat van és a
szolgálatnak megfelelő munkabeosztás. A vitorlás hadihajókon érvényesült csak igazán a
sokat hallott backbord (bal oldali) és steuerbord (jobb oldali) őrség, ami röviden azt
jelentette:_a személyzet, vagyis az alacsonyabb rangú tisztek, altisztek, matrózok két
csoportra voltak beosztva, hogy a hajó a nap bármely szakában egyforma biztonsággal
haladhasson, és a hajó belső élete ugyancsak egyforma módon legyen ellátva, függetlenül a
napszakoktól. És itt volt döntő a függőágy kényelmetlensége: aki álmos volt, az elaludt benne,
mert mint a tengerészmondás hirdeti, az álmos tengerész az árbocrúd csúcsán is édesen alszik!
Hát persze, ez túlzás, de mint minden túlzásnál, itt is van igazság, A szárazföldi ember, ha
elvégzi napi munkáját, lefekhet, akár tizenkét órát tölthet az ágyban. A tengerész se most, se a
múltban ennyi időt egyhuzamban nem pihenhetett. A fregattokon és korvetteken α négyórás
szolgálat szerint dolgoztak és pihentek az emberek. Például: a legénységnek az a fele, amelyik
este 8 óra 0 perckor behunyta a szemét a függőágyban, és máris aludt, 15 perccel éjfél előtt
sípszóra ébredt. Az öltözködésre és a korridorból való kirohanásra jutott öt perc, a további tíz
perc pedig arra, hogy a leváltandó őrségtől átvegyék a szolgálatot. Ezután a leváltott őrség
lerohant a korridorba, kiteregették a pokrócokat, felakasztották a függőágyakat, levetkőztek,
és máris aludtak, mert – aludni kellett! Aludni a szörnyű levegőtlenségben, összepréselt
helyzetben, negyven ember horkolásában, amihez hozzájárult a fekvők alatt átkúszó, óránként
megjelenő figyelőőrség (egy fegyveres altiszt és két fegyveres mali) dübörgése, káromkodása,
csörtetése, lökdösődése. Mert a régi vitorlás hajókon a tűztől féltek a legjobban, és ezért a nap
minden szakában az erre kijelölt őrség szünet nélkül járta a hajót, fedélzetet, korridort,
raktárakat, lőporkamrákat, de még a tisztek kabinjait is.
Nehezen hiszi el az avatatlan, hogy ilyen körülmények között bárki is kipihenhette magát.
Pedig így volt – a két részletben való alvást (összesen hét és fél órai pihenést) éppen úgy meg
lehetett szokni, mint az egy huzamban való hétnyolc órai alvást. De meg lehetett szokni azt,
ami még ennél is nagyobb áldozat az európai, főleg magyar ember számára: a kenyér teljes
hiányát! Elképzelhető a sózott, bizony már eléggé avas szalonna kenyér nélkül? Valljuk be,
bajosan. És a fregattok, korvettek Kalmár Sándor kadétjai, Gáspár Béla kormányosai, Török

Feri matrózai hónapokon, éveken át ették a sózott szalonnát, sózott marhahúst, a
babcsuszpájzot kenyér nélkül – a galettával. Így hívták akkortájt a flottánál magyarok,
horvátok, csehek, olaszok, osztrákok egyformán azt a kétszersültnek nevezhető valamit, ami
úgy-ahogy pótolta a kenyeret. Mert azt talán mindenki elhiszi, hogy nem akadt olyan fregatt
vagy korvett, ahol sütőkemence volt – kétszáz, háromszáz ember számára! A galetta azért volt
kétszersült, mert – egyszer sütötték át, méghozzá igen hosszú idő alatt, a masszája nem állt
másból, mint korpamentes lisztből, vízből és semmi másból. Olyan kemény volt, hogy evés
előtt legtöbb esetben vízbe kellett áztatni. De egy tény: a galetta a trópusokon is vitézül állta
az idő viszontagságait, és mint a tengerészhumor hirdette: igen alkalmas volt arra, hogy az
elkeseredett tengerésznek minden alkalommal, amikor rágta, eszébe jutott az otthona, ahol
kenyér kerül az asztalra, kenyér, barátaim!
A galettából minden embernek reggelire 130, ebédre 260, vacsorára 130 gramm járt
naponta. Tehát több mint fél kiló. Ezt olyan biztosan kiadta a profosz, mint amilyen biztosan
elcsattant a hajómester, a nostroumó sózott kötélvége a matróz hátsó fertályán, ha az illető
elmélázott a fedélzeten. A tengerészek jó fogát és éhes gyomrát bizonyítja, hogy a galetta, bár
inkább hasonlított a kőhöz, mint a kétszersülthöz, mégis népszerű eledel volt. Az a mondás,
hogy „már eszi a galettát”, azt jelentette, hogy az illető levetette szárazföldi előítéleteit,
idomult a tengerhez, a tengerészeihez, a fregattok és korvettek igen kemény, igen marcona
életéhez. Mert bizony kemény volt ez az élet, nem lehet letagadni. És mégis alig történt egyegy távoltengeri úton halálozás, tömegesebb szerencsétlenség. És ez érthető is: a világ minden
flottájánál – manapság is – nem a létszám a döntő, hanem a rátermettség. A múltban sem
lehetett egy pókhasú filozoptert, százkilós mészárost, karcsú lábú tánctanárt, rövidlátó
műszaki rajzolót vagy egy neuraszténiás hegedűművészt a főárboc első, második, harmadik
keresztrúdjára felhajszolni, hogy tíz, tizenhat, huszonnégy méter magasságban, az előre–;
oldalt dőlő, bukdácsoló hajón tekerjék fel vagy eresszék ki a vitorlákat. A fregattok és
korvettek, de a mai vitorlás teher-hajók is óriási értéket képviselnek, tehát akik rajtuk
bármiféle munkát végeztek, azoknak embereknek kellett ám lenni a talpukon!
Azok is voltak.
És most nem tagadhatom meg, hogy magam elé ne idézzek egy-egy múltbeli fregatttengerészt, akit ismertem, szerettem, s máig is tisztelek. Mint tudjátok, ilyen valaki volt Anton
úr, a fiumei Nautica tengerésziskola főportása, a „Zrínyi” korvett nostroumója. Abban az
időben Anton úr csodának számított: tizenötször tette meg a föld körüli utat! Hiába vette le
csupa stráf, csupa ezüstgomb ruháját, hogy helyette felvegye a tengerészakadémia főportási
egyenruháját, ami korántsem volt olyan imponáló öltözék, mégis nostroumo maradt, amíg
csak élt. Ha rá gondolok, most is vigyázzban állok előtte, egyszerű kis kadét, megmerevedve
és szívdobogva. Ő is, mint a fregattlegények, Tegethoff-szakállt hordott, vagyis igen ékes
oldalszakállt. És olyan méltóságteljesen, olyan szigorúan nézett végig még a tanárainkon is,
mintha ő lett volna Khyttel Wladimir sorhajókapitány, a „Zrínyi” parancsnoka, a híres
fregatthajós. Nevetni soha nem láttam, mosolyogni is ritkán, jobban mondva csak olyankor,
ha szó került a „Zrínyi” korvettre és az Indiaióceánra, a Sárga-tengerre. Ekkor a marcona öreg
arcán ellágyultak a vonások, tekintete mélázó lett, hangja mintha elcsuklott volna.
– A „Zrínyi”, hej, az volt ám a hajó, fiúk! – harsogta Anton úr. – Olyan hajó ma már nincs
is. Singapore alatt akkora orkánba kerültünk, hogy abból az ördög öreganyja se, tudott
kimászni! Amikor már azt se tudtuk, hogy az óceán felett vagy az óceán alatt vagyunk,
odaordítottam a parancsnokunknak: „Uram, holnapután Singaporeban leszünk!” Nem tudom,
mi okom volt erre, de azt mondtam: ha ez a drága „Zrínyi” becsap minket, akkor a csalódás
miatt nem is érdemes élnem. S nem csapott be, kiskomám! Olyan puccosan vitorláztunk be
Singapore-ba, mintha lakodalomba mentünk volna. Csak éppen az orrsudár hiányzott.
Kettétört, mint a gyufaszál!
És ha említem Amancsics Antal urat, kell, hogy megemlítsem goszpodin Káplánt, az

„Előre” kormányosát. A fiumei tengerészeti hivatal kis gőzöse kormányosának lenni – komoly
megtiszteltetés volt. A szigorú révkapitány, Rödiger Ernő és helyettese, Nyírő Gábor
hétpróbás tengerészek voltak. Ha élnének, ma már mind a ketten túl lennének a századik éven.
Akkor, az „én időmben”, javakorabeli, világot járt emberek voltak, akikkel összekerülve
megtiszteltetésnek számított a megszólításuk: ők is a fregattokon tanulták meg ismerni és
szeretni a tengert, az óceánokat.
Életem első tengeri útja az „Előre” hajócskához fűződik, de a barátkozás is igazi
tengerészekkel. Ott kötöttem barátságot goszpodin Káplánnal és az örökösen bagót rágó
Bable-nákkal. Káplánra csak rá kellett nézni, máris káromkodott. Bablenák pedig az első
szónál felsóhajtott, hogy nincsen szebb a paraszti munkánál. De ők is, mint minden
vitorláshajós, azonnal ellágyultak, ha szó került ifjúságuk idejére.
– Tudsz te, mi az fregattá? – nézett rám goszpodin Kaplan. – Dehogyis tudsz! Nem is tudsz
meg soha, va fora! Alszol kazamata, rágsz galetta, nostroumo üvöltsz, hogy az anyád keservit,
goszpodin kommandant is üvöltsz, mindenki mindig üvöltsz, és mégis szeretsz őket, mert
szeretsz fregattát, és ők is szeretsz fregattát, va fora!
És ezzel, barátaim, elérkeztünk oda, hogy szót ejthetünk az „Albatros” útjáról úgy,
ahogyan azt Klavora Ferdinánd elmesélte.
Mint hallottátok már, az „Albatros” testvérhajója volt az általam oly sokat emlegetett
„Zrínyi”-nek, méretben és felszerelésben azonos a legtöbb akkori korvettek Elmondhatjuk,
Klavora Ferdinánd kitűnő elbeszélőnek számított, mint a legtöbb magányos ember, aki végre
hallgatóságra talál. Annak ellenére, hogy nagy fájdalmak gyötörték, s nemegyszer közel volt
az ájuláshoz, boldogan beszélt barátainknak arról az időről, amikor az „Albatros” távoli
tengereken kalandozott.
– Nem egészen a „Novara” útvonalán haladtunk – mesélte Klavora Ferdinánd –; nem a
Jóreménység fokát kerültük meg, hogy eljussunk a Salamon-szigetekre. Mert bizony, fickók,
oda tartottunk, az emberevők szigeteire! Talán még a tanár úrnak is újat mondok, úgy lehet,
talán a tanár úr se járt még arra.
Dóbiás megrázta hatalmas, bozontos fejét, és felsóhajtott:
– Sajnos, nem jártam arra. A legszebb tritoncsigákat, a legpompásabb kaurikagylókat
találni a szigetek körül. Odaadnék néhány évet az életemből, ha eljutnék a Salamonszigetekre!
– Én is! – közölte meggyőződéssel Jokkó. – Azonnal mennék, ebben a pillanatban!
– Én is, én is! – harsogták a fiúk, csak a kis Jakabka hallgatott.
Jakabka szívét rossz sejtelmek gyötörték. A „Mária„ Zengg felé tartott, és ebben a
városkában egy igen szigorú nagymama várta fellázadt unokáját.
– Tessék mondani, Klavora bácsi, azok az emberevők valóban megeszik az embert? – tette
fel a kérdést Marás Dragutin.
Klavora felnyögött, de mosolygott is.
– Megeszik? Na, hallod! Hát persze! De várjatok, majd sorjában elmondok mindent.
– Igen, igen, tessék mindent elmondani – fontoskodott Jokkó. – Annyit mi is tudunk, hogy
az „Albatros” korvett csuda kalandon ment át.
A tanár, aki – tudjuk – híres volt szórakozottságáról, mégis több józanságot árult el, mint a
Fraternitás tagjai, mert így szólt:
– Aki a kormánynál áll, annak szeme a vízen legyen. Aki figyelőőrségen van az árbocnál,
ugyanígy cselekedjen. Attól még hallhatjátok Klavora bácsit.
– Parancsára – bólintott Jokkó, mert ő állt a kormánynál –; tudomásul veszem.
– Én is – bólintott Marás Dragutin, és néhány lépéssel közelebb húzódott az árbochoz.
Asinello felől sirályok hada szárnyalt tova, sikító, vijjongó repüléssel a hajócska felett,
Karlopágó felé. Kék égen fehér madarak.
– Sirályok! – nyögött fel a sebesült. – A Csendesen fregattmadarakat, viharsirályokat,

albatroszokat etettünk. Albatroszokat – az „Albatros” tengerészei!… No, figyeljetek, fiúk.
Mondom, a Salamon-szigetekre tartottunk, de hát előbb még sok mindent kell elmondani.
Először is azt, hogy ki vezényelte a hajót. Mauler Józsefnek hívták, sorhajókapitány volt.
Derék fickónak tartottuk mindig és jó hajósnak. Különb, mint ezek a mai páncélhajósok. Hej,
de puccos népek, de rátartiak! Oda se néznek a matrózra! Mauler sorhajókapitány vitorlák
alatt kommandírozott, más embernek is számított, mint, mondom, ezek a maiak. De hát
folytassuk csak tovább. A mi első tisztünk Bublay Ferdinánd sorhajóhadnagy volt. A második
tiszt Wilhelm Kasslitz, ügyes bécsi gyerek. A navigációs tiszt sorhajózászlós; Budik
Ferencnek hívták. Akkor még volt ilyen rang, sorhajózászlós. Tudjátok, az olyan se nem
fregatthadnagy, se nem tisztjelölt kadét, hanem sorhajózászlós – itt elnevette magát Klavora, a
toronyőr. – Igazában gyerekképű kis kadétnak számított előttünk. A jó ég tudja, hogyan került
a korvettre! Amikor először ránéztem, azt mondtam magamban: uramfia, hát ez a gyerek
inkább az anyja szoknyája mellé való, mint ide, a vitorlák alá! És mégis, meglátjátok, helytállt
a kölyök, csudamód helytállt. Ha maga Ferenc Jóska volt az, aki azt mondta: Budik
Ferencnek az „Albatros”-on a helye, akkor a császár okosan cselekedett! :– A császár! –
intett megvetően Dóbiás. – A császár!
– No, ezt csak úgy mondtam – mosolyodott el a toronyőr, s Dehogyis törődik az az
ilyesmivel!… De hát bárki is cselekedte, hogy Budik Franci a hajóra került, jól tette. Mi
ketten. Budik és én, csudamód összebarátkoztunk. Nekem két csillagom volt, neki egy
vékonyka aranystráfja. Két csillag – marsgast, s éppen a marsvitorla keresztrúdján én
vezényeltem a hozzám beosztott nyolc embert. Amikor Budik volt az őrtiszt vagy a fedélzeti
ügyeletes, mindig összemosolyodtunk. Nem is sejtette, hogy kezdetben azért vigyorogtam
rajta, mert én még ilyen tejfölösszájú fickót a flottánál nem láttam! Akkor, fregatton,
korvetten, mert manapság annyi a nyápic úrigyerek, gróf ócska, bárócska, hogy az ember nem
is érti, mit akarnak egy ilyen flottával! De hát akkor még fehér hollónak számított az olyan
fiúcska, mint Budik zászlós, akit magunk között Pubinak hívtunk.
Klavora elhallgatott. Nevethetnékje volt, de ha nevetett; még nagyobb fájdalmak kínozták.
– Pubi… így hívtuk … Pubi! – folytatta kicsivel később. = Furcsa ám az élet, végül is a
Pubi megmutatta, hogy ember a talpán. De hát gyerünk csak sorjában … Miért irányították az
„Albatros”-t a Csendes-óceánra? Hát ha a tanár úr nem kötözte volna le ennyire a karomat,
biza megvakarnám a fejemet. Azt mondták nekünk, hogy a „Saida” és a „Fasana” nyomában
megyünk, folytatni az ő kutatásaikat. A bécsi múzeum részére gyűjteni kellett mindenféle
limlomot, kacatot, szemetet, amit a Csendes szigetlakói készítenek vagy használnak…
– Néprajzi gyűjtésnek mondják az ilyesmit – tette hozzá elnézően Dóbiás. – Kell ám az is!
– Tudom én, hogy kell – mosolyodott el a toronyőr, s Ceylon szigetén olyan elefántcsont
faragásokat vehettünk; hogy elállt a szemünk-szánk! Singapore-ban gyönyörű selymeket,
Hong Kongban szebbnél szebb tányérokat, csészéket, vázákat… De az emberevők kacatjai,
pálmarostból készült szoknyái, a cápacsontból készített orrkarikák, kőbalták -vacak holmik
ám! Jött velünk egy tudós is, úgy hívták, hogy Foullon Norbeck. Egy ócska dárdáért képes
volt az életét is kockára tenni! Volt eset, hogy majdnem belekerült az emberevők fazekába,
úgy húztuk ki onnan, hogy már maga se hitt a megmenekülésében. De azért csak elkódorgott
a szigeteken, dárdákra, nyílvesszőkre, kőbaltákra vadászva.
Jokkó és társai valósággal itták, lélegzetvisszafojtva figyelték Klavora beszédét. Az
„Albatros” Póla után először Port Saidban kötött ki, majd áthaladtak a Szuezi-csatornán, itt
természetesen nem vitorlákkal, hanem a segédgép segítségével. Azután a Vörös-tenger
következett, de előbb még megismerték Adent, az akkori angol gyarmatbirodalom egyik
legfontosabb fellegvárát, erődjét, őrhelyét. Adent joggal megcsodálták: egy város, ahol
ötévenként egyszer esik az eső, de akkor olyan bőségben, hogy a város feletti kopár hegyeken
épített ciszternák megtelnek vízzel, és – évekre ellátják Adent, India Gibraltárját inni–; főzni–
és mosnivaló-val.

– Adenből Ceylon szigetére vitorláztunk, fiúk – mesélte Klavora Ferdinánd. – Azt
mondják, hogy ez a sziget egy darab a paradicsomból. Még Ádám hídját is mutogatják, igaz,
hogy ez nem más, mint köves szigetsor India és a sziget között. Colombóban kötöttünk ki, és
csak azt tudom mindenkinek ajánlani, hogy addig ne haljon meg, amíg nem látta meg a
Colombo melletti erdőket, a lótuszoktól borított tavakat, a híres ceyloni elefántokat meg azt a
pagodát, aminek a nevét már nem tudom, de csuda épület, tele faragással és olyan szobrokkal,
hogy még most is kilel a hideg, ha rájuk gondolok!
… Colombo után Singapore következett, a világ egyik legszínpompásabb kikötője.
Singapore már akkor is híres volt arról, hogy gyülekezőhelye a nemzetközi csirkefogóknak,
hamiskártyásoknak, csempészeknek, csalóknak, tolvajoknak, ópiumárusoknak, hajókat
fosztogató tengeri rablóknak, szökött tengerészeknek, rejtőzködő gyilkosoknak. Itt volt és van
manapság is a legtöbb ópiumbarlang, tolvajrejtek, züllött mulatóhely. Jellemző a
hajóforgalomra, hogy akkor – 1895-ben –; amikor az „Albatros” korvett kikötött a
Singapore-River melletti piernél, abban az évben már kilencezernél több hajó kereste fel a
Távol-Keletnek ezt a fontos kikötőjét! Az utcákon, az üzletekben, a mulatókban, a lebujokban
állandóan hullámzik az idegen tengerészek, utasok hada, és könnyen elhihető, hogy a
singapore-i rendőrség a legtöbb esetben tehetetlen a bűntények elkövetőivel szemben. Ezrével
bujkálnak a szökött matrózok, és ezrével kéregetnek rongyos csavargók, züllött koldusok,
akik – valamikor nem ismerték az ópiumot, és tengerészek voltak német, olasz, angol, francia
hajókon.
A korvett mindössze két matrózát vesztette el, egy pólai és egy fiumei fiút, akiket
megszédítettek a mulatóhelyek. Singapore-ból Sanghajba vitorlázott az „Albatros”. Sanghaj
már akkor is Kína legszebb kikötővárosának számított, és nem minden ok nélkül hívták a
századfordulón a tengerészek Kelet Párizsának. Itt látott életében először Klavora Ferdinánd
és jó néhány tengerésztársa kínai színházat, méghozzá a legelőkelőbb színházak egyikét, ahol
olyan darabot játszottak éppen, amelynek az előadása reggel kezdődött, és csak késő este
fejeződött be.
– Így igaz, fiaim, így igaz – fogadkozott Klavora toronyőr –; reggel beültünk, és éjfél
volt, amikor kijöttünk! Közben ettünk cápauszonyt, fecskefészket meg annyi rizst amennyi
belénk fért. Én még aludtam is a jó melegben. Szóval jól szórakoztunk a színházban. Sohasem
felejtem el Sanghajt, ahol ilyen kitűnő színház található!
Egyik élmény a másikat követte. Kalandok és látnivalók az óceánokon, a kikötőkben,
Formosán, Manilán, Amboinán, végül Ausztrália kikötőiben, Port Darwinban, a NagyKorallgátnál, Brisbane dokkjában, Sydney utcáin.
– Sydneyben egészítettük ki a készletünket – mesélte a toronyőr. – Es itt találtuk meg azt a
hajót, amelyik segédhajóként került a korvett mellé. „Siskin”-nek hívták, kétárbocos sóner
volt, a kapitányát pedig Svensennek nevezték. Svéd volt az istenadta, aki a Csendesen
uralkodó szokás szerint nemcsak kapitány, de kereskedő is. Ráadásul Guadalcanal szigetének
keleti végén, Marau Sundon lakott, ami azért is fontos, mert még Pólában ezt a Marau Sundot
jelölték ki az „Albatros” főhadiszállásának. Mintha az égből pottyant volna elő Sydneyben ez
a Svensen kapitány! Soha jobbkor, és soha jobb helyről, mert annyi élelem, amennyi a korvett
személyzetének kellett, nem fért el a hajónkon. A tervek szerint legalább két hónapot töltünk a
Salamonszigeteken, s csak akkor kerül majd sor a hazaindulásra, ha minden feladatot
elvégeztünk. És akkor is még hol volt a legközelebbi kikötő, ahol élelmet vehettünk fel! Ez a
kikötő guadalcanali horgonyzóhelyünktől legalább ötezer kilométerre lelhető fel Tahitin. Hát
ezért kellett a „Siskin”, ez a jóképű sóner, Svensen kapitány hajója. Említettem, hogy Svensen
kapitány főhadiszállása pontosan ott volt található, ahová készültünk, Guadalcanal szigetének
keleti végén, a Marau Sund nevű öbölben. Bevallom nektek, kalandos ember voltam mindig,
de máig sem értem, hogyan tudja valaki az otthonát az emberevők között elképzelni! Mert ez
a Svensen meg két norvég társa, a Nerdrum nevű főkormányos és annak bátyja, Axel

Nerdrum, aki a telep ültetvényét irányította, az emberevők között élt. Jól ismertem őket, mert
haverok lettünk, éppen ezért csak sajnálattal gondolok rájuk: egyikük sem él, megették őket a
közeli Malaita-sziget fejvadászai. Mindez nem sokkal később történt, hogy átestünk a nagy
kalandon, és elhagytuk a Salamon-szigeteket.
– Hát vannak még fejvadászok? – hüledezett Jakabka. – A nagymamám azt mondta…
A sebesült, ha nehezen is, de felnevetett:
– Vannak? Na, hallod, már hogyne lennének! Saját szememmel láttam őket, mindjárt rájuk
is kanyarítom a szót.
– Jakabka – intette rokonát és barátját Jokkó –; ne járjon a szád!
– Én azt hittem, hogy csak a Kongó mellett élnek emberevők. – védekezett Jakabka.
– Már megint a Kongó! – kacagott Farramatta. Dóbiás megrázta hatalmas üstökét:
– Azok nem is emberevők. Emberevők manapság csak a Salamon-szigeteken, az ÚjHebridákon, a Fiji-szigeteken és részben Új-Guinea őserdeiben élnek. Inkább azt ajánlom,
figyeljétek Klavora urat, ő személyes élményeit mondja el. De ha Klavora úr megengedi,
valamivel én is hozzájárulok az „Albatros”-kaland ismertetésénél. Tény, hogy a Salamonszigetek és az Ú-Hebridák a Csendes-óceán szigetvilágának legveszélyesebb része. Az öblök
rejtekeiben élnek a hírhedt fejvadászok és a szigetek óriási hegységeiben, a titokzatos, párás,
fülledt levegőjű őserdők mélyén az emberevő hegyilakók. A két szigetcsoport sziklás öblei és
a hegyi falvak szörnyű tragédiákról mesélnek. A tragédiák sorát nem kisebb személy kezdte
meg, mint La Perouse, a híres tengerész és felfedező, aki 1788-ban hajójával eltűnt a Csendesóceánon. Csak fél évszázaddal később derült ki, hogy La Perouse hajója a Santa Cruz-csoport
Vanikoro szigetén zátonyra futott és elpusztult: A nagy tengerészt és társait megették a
fejvadászok. Érdekes, hogy amikor az eset után száztíz esztendővel később, 1899-ben az
angol „Royalist” nevű cirkálóra hozták Baksit, Vanikoro-sziget főnökét, az emberevő vezér
nyakláncán, ami ujjperecekből készült, több olyan régi pénzdarabot láttak, ami csakis La
Perouse-tól vagy embereitől származhatott. Mint Baksi mondta, a pénzdarabok apáról fiúra
öröklődtek, és Vanikorón tabunak tekintették, varázserőt tulajdonítottak a pénzeknek. Baksiék
bűne nagy volt: Vanikoro fejvadászai megrohanták a békés Tevai szigetet, háromszáznál több
embert gyilkoltak meg! Ezért is jött a „Royalist”, hogy felelősségre vonja Vanikoro
vadembereit.
A toronyőr elismerően intett:
– Látom, a tanár úr előtt nem ismeretlen az emberevők földje.
Dóbiás derűsen felnevetett:
– Nem, mert egy évig az önök kitűnő tudósa, Foullon Norbeck volt bécsi intézetében
tanultam. Persze, persze, ebből is sejthető, hogy az öregúrtól hallott kalandok felcsigázták
képzeletemet. Még mindig nem tettem le arról, hogy egyszer eljutok oda ….
– Együtt megyünk, tanár úr! – lelkesedett Jokkó.
– Persze, persze – bólintott a tanár. – És akkor majd nekünk is lesz részünk olyan
élményekben, mint alig néhány évvel ezelőtt a magyar „Tolna” sóner kapitányának. Őket a
Santa Cruz-szigeteken támadták meg a fejvadászok. De még ennél is nagyobb élmény volt,
amit a „Tolna” kapitánya Rubianán tapasztalt. A legkülönösebb emlékművek egyikét
fényképezhette le a derék kapitány: Ingova nagyfőnök fejvadászatainak dicsőítésére emelt
építményt, ami nem volt más, mint egy úgynevezett tabu ház, óriási ketrec, benne több száz
emberkoponya!
Jakabka riadtan pislogott a topra, az árboccsúcsra. Vidáman csattogott ott a halálfejes
kalózlobogó. Jokkó és a Fraternitás többi tagja annál nagyobb elragadtatással figyelt hol
Klavorára, hol a tanárra.
– Klavora bácsi, valóban látott fejvadászokat? – hüledezett Marás Dragutin.
– Aki a Salamon-szigeteken jár, az láthat fejvadászokat. Én ott jártam. Nemcsak
fejvadászokat láttam, de a csónakjaikat is. Ez pedig nagy szó ám. Nőnek és idegennek még

csak a tájára sem szabad mennie a csónakházaknak. Mert ott csónakházakban őrzik a
hadikenukat. Egy-egy hadikenuban húsz-harminc harcos is elfér. A csónakokat színes kagyló–
és csigaházakkal, sőt emberkoponyákkal díszítik. Mert tudjátok, ott nem a hadikitüntetés
számít, nem az, hogy kinek milyen házacskája, szőlője van, de nem ám. A Salamonszigeteken és a Hebridákon minden törzs tekintélyét a birtokában levő emberkoponyák száma
adja meg. A fene a kedvüket az ilyen vagyonhoz, mi?!
Klavora elgondolkozott, majd így folytatta:
– Hiszen éppen ebből származott a mi bajunk, a mi nagy esetünk, hogy a vadak
megkívánták a koponyánkat. Sem Svensen kapitány, sem a két Nerdrum kémei nem
működtek jól. Mert tudjátok, az úgy van, hogy a magunkfajta fehér ember az emberevők
között csak akkor létezhet, ha jó kémei vannak. A fejvadászok sohasem ötletszerűen
támadnak, hanem a hadiutakat mindig megelőzik a különböző szertartások, égi jelekhez
kapcsolt következtetések vagy a több napig tartó feltűnő előkészületek. Vannak az évnek
bizonyos napjai, mint a holdtölte vagy a napfogyatkozás, amikor kötelező a hadiút. Ilyenkor a
fehér emberek vagy elhagyják telepüket, vagy összetömörülnek, és felkészülnék a támadásra.
Az ilyesmit a kémek mindig előre jelentik. De hát, mint mondom, sem Svenson kapitány, sem
a Nerdrumok kémei nem sokat érhettek. Ez abból is látszik, hogy alig hagyta el az „Albatros”
hadikorvett Guadalcanal szigetét, a fejvadászok vagy busmanok megölték őket!
Most egy időre megszakadt a beszélgetés. A brazzera megdőlt, erősen bevágott a szél. A
nagyvitorlát, az orrvitorlát kiengedték, ráadásul Klavora is pihenésre vágyott.
A sebesült behunyta a szemét. Dóbiás intett a fiúknak, hogy ne zavarják,
– Tanár úr – suttogta Farramatta –; a busman, az az erdőlakó?
Dóbiás is halkabbra fogta szavait, amikor válaszolt:
– Valójában a busman annyit jelent, mint bozótban élő ember. Ez a név főleg a dél-afrikai
busmanok után terjedt el. Busmannak nevezzük a Salamon-szigetek és a Hebridák hegyi
erdőségeiben fellelhető falvak lakóit is, akik éppen a tengerparti fejvadászok elől húzódtak az
erdők mélyére. Ilyen busman falut rohantak meg és pusztítottak el Tevain a fejvadászok,
Baksi nagyfőnök és harcosai.
– Klavora bácsiékat a fejvadászok támadták meg vagy a busmanok? – kérdezte fojtott
hangon Jokkó.
– Úgy emlékszem, hogy a busmanok – felelte Dóbiás. – De hát erre majd a sebesültünk ad
választ. Amíg alszik, elmondom még, hogy évekkel ezelőtt, 1908-ban, az amerikaiak nagy
nevű írója, Jack London ismerte meg elég közelről az emberevőket. Ő a „Minota” nevű
áruszállító vitorláson hajózott Malaitára, a fejvadászok híres szigetére. Teljesen új volt a
„Minota” kapitánya és legénysége, mert egy fél évvel előbb nem kisebb eset történt, mint az,
hogy Espíritu Santo bennszülöttei megrohanták a hajót, és minden élőlényt lemészároltak
rajta! Jack Londonokat Malaita hadikenui rohanták meg, de az új parancsnok óvatosabb volt,
mint a régi, nem engedte közel a támadókat: dinamitpatronokkal fogadta a közeledőket. Végül
vitorlát bontottak, és szégyen a futás, de hasznos, kihajóztak Malaita veszélyes öbléből.
– Ha én vagyok a kapitány – jelentette ki Jokkó –; nem menekülök el! Szembeszállók
velük, és elsüllyesztem az összes hadikenut! Hát miért vittek magukkal dinamitpatront, ha
nem ezért?
– A délutánt követte az este, az estét az éjszaka. Lassanként nem világított más, mint a
csillagok és éjfél előtt a hold. A távoli part és a szigetek felől fények villantak. Házak
lámpásai, halászok tüzei, szirteket jelző bóják és világítótornyok fényei.
– Ha Arbe alá érünk, szóljatok – figyelmeztette a gyerekhajósokat a toronyőr. – Ott van
Barbaló, alattomos víz alatti pad éjszaka idején. Én jól ismerem, majd mondom, merre
haladjatok.
Kivilágított, hófehér gőzös füstölt el a közelben. Nemcsak Klavora, de Jokkó is felismerte:
a „Brioni” nevű osztrák utasszállító volt. Cattaróba igyekezett.

A késő délutáni alvás jót tett a sebesültnek. Bár kínozta a sebláz, kedvvel emlegette fel az
„Albatros” tengerészeinek az emberevők között megért kalandját.
A szívós, keménykötésű tengerparti fiúknak meg se kottyant, hogy nem pihenhettek le
aludni. Egyedül Jakabka volt az, akinek elnézték, hogy tengerészhez nem méltóan viselkedett,
és elaludt az árboc tövében, egy kötélcsomón és két ütközőpufferen.
Klavora mesélt:
– Mondtam már, hogy Guadalcanal szigetén Marau Sund-ban volt a főhadiszállásunk. Itt
horgonyzott a „Siskin”, itt építette fel lakótelepét Svensen kapitány. De a telep kerítésétől alig
néhány méterre már ott zöldellt az őserdő, olyan sűrű, olyan vad bozótos, amilyet errefelé az
Adrián sem a szigeteken, sem a partokon álmodni sem lehet. Az egyik kut-ter éjjel-nappal a
Sundban cirkált, vagy az őserdő parti részén horgonyzott, hogy a fegyveres őrség bármikor
beavatkozhasson, ha valamelyik sziget fejvadászainak kedve támad a korvett megrohanására.
Csodálkoztok, megtámadni egy korvettet? Sok lúd disznót győz – ezt tudják a pápuák is, és ha
az amerikaiak „Terror” nevű monitorját megtámadták a Hebridákon, miért ne támadhatták
meg az „Albatros”-t? Tudjátok, mennyi hadikenu sorakozik fel egy nagyobb támadásnál?
Legalább kétszáz, háromszáz! Az pedig sok ám. De hát Marau Sundban nem történt semmi
bajunk. A tudós gyűjtött, a tisztjeink közül többen tudományos méréseket végeztek, mi pedig
kezdtük már unni az örökös rettegést, készenlétet. Ha a tudós partra szállt, húsz állig
felfegyverzett tengerész kísérte. Ha fürödtünk, fegyveres csónakok cirkáltak, részben a
töméntelenül sok cápa, részben a fejvadászok miatt. És a korvetten úgy éltünk, mintha
kazánban lettünk volna! A szörnyű melegtől átizzott még a fa is, nemhogy a vas. Márpedig a
korvett java része vasból készült. Kezdtük visszasírni Pólát, Triesztet, Fiumét. És mennyi
légy, mennyi bolha, szúnyog, meg a szösz tudja, miféle férgek csípték az embert! Volt, akinek
a teste tele lett sebbel, pattanásokkal, gennyedő nyavalyával. Ezt hívják salamon-fekélynek.
Hogy baj ér majd minket, azt sejtettük. Tudjátok, régi nóta a tengeren, hogy nem jó, ha
halottak tartózkodnak a hajón. Márpedig az „Albatros”-on halottak voltak! A tudós
összeszedett egy csomó koponyát, csontvázat… Hát mi más az ilyesmi, ha nem halott
emberek maradványa? Hadihajón nincsen sok beszédnek helye, ebben az esetben sem volt, de
azért akadt két ember, aki kihallgatást kért a parancsnoknál. Mind a ketten vitorlakészítők
voltak, derék hajósok. Megmondták a parancsnoknak: a legénység többségének az a kérése,
hogy dobják a tengerbe a nyomorultul elpusztult emberek csontjait, koponyáit. Mit gondoltok,
mi volt a válasz? Az, hogy az „Albatros”-on nem vénasszonyok tartózkodnak, hanem
haditengerészek, és hogy a csontvázak nem is csontvázak, hanem tudományos leletek. No,
mondtuk, ez már így sehogyan sincs jól, és egyre inkább fenébe kívántuk a Salamonszigeteket!
Így beszélt Klavora Ferdinánd, a volt haditengerész. Hogy őt is hatalmába kerítette a
babona, a tengerészbetegség, azon nincsen mit csodálkozni. Egyik adja tovább a másiknak,
előbb mint tréfát, mókát, majd végül sokakkal megtörtént tényt. A tengerész babonaraktárának
zagyvaságai között ott szerepel Sankt Elmo tüze, ami nem másnak a jele, mint hogy a
magasabban levő tárgyak (árboc, vitorlarúd) légköri elektromosságot vonzanak. A hajósok
szerint ezek a lángocskák elhalt tengerészek lelkei, és arra intenek, hogy jó lesz vigyázni, mert
baj éri a hajót. Ha valaki nyílt tengeren kiáltást hall az éjszakában, akkor az már készítheti is a
végrendeletét. Ugyancsak kínos és kellemetlen következményei lehetnek annak, ha a
tengerész lemegy a kabinjába vagy a fokszliba, a matrózszállásra, és a fekhelyén egy fekete
macskát talál. Ilyen esetben a legjobb a macskához egy kétpennist vágni, lehetőleg jobb felől,
mert ebben az esetben a rontó szellem kiszáll a macskából. A tizenhármas szám a világ
minden tengerén, azaz hajóján baljóslatú számnak számít. Kabinoknál, éttermi székeknél tehát
a tizenkettő után mindjárt a tizennégy következik. Mindez csak néhány példa, hogy a
tengerészek, bár nem vénasszonyok, mégis babonásak.
Így igazán érthető, hogy az „Albatros” tengerészei, akiknek idegeit eléggé kimeríthette a

hosszú óceániai út, de még inkább a trópus, nem mentesültek a sejtelmes következtetésektől,
babonás félelmektől. Csontváz a hajón! Ez valóban olyasvalami, amit sehogyan sem bír el a
tengerésznépség.
Nem kell más, csak egy ember megjegyzése, hogy a halott porhüvelye bajt hoz a hajóra,
sőt: már a baj itt is van…, akkor a lavina elindul. Egyik is tesz hozzá, a másik is,
felelevenítenek régi rémhistóriákat, rettenetesnél rettenetesebb történeteket, amiknek
állítólagos hősei ők voltak, és ezzel máris elhintették az egyre fokozódó rémület magvát. A
magból csíra képződik, a csírából növényke, a növénykéből bokor, esetleg terebélyes fa. Ilyen
pánik-fa növekedett az osztrák-magyar „Albatros” korvetten 1896-ban, Guadalcanalon, a
Marau Sundban.
Egy reggel a hajó vitorlát bontott. Elhagyta Marau Sun-dot, és a sziget középső részét, a
mai Honiara-öblöt kereste fel. (Akkor természetesen még nem volt meg Honiara, a
szigetcsoport apró közigazgatási székhelye sem. Csak egy elhagyatott öböl volt itt, s a
hegyekből lezúduló folyócska mellett apró falu, Taivo.) A hajónak ezt az útját érdekes
esemény előzte meg. A szokásos reggeli zászlófelvonás és parancskiadás után a korvett első
tisztje, Bublay Ferdinánd sorhajóhadnagy végignézett a napfényben izzó fedélzeten. Ott álltak
vigyázzban, úgy, ahogyan azt Pólában megtanulták, s ahogyan azt a dán Tegethoff
évtizedekkel előbb bevezette, ott álltak a korvett fedélzeti emberei. A szélen a kadétok, a
középrészen elöl az altisztek és végül a legénység.
Bublay Ferdinánd sorhajóhadnagy szavait különös módon visszaverték a közeli part óriási
fái, az öböl furcsa tekervé-nyei:
– Parancsnokunk rendeletére közlöm: tudományos csoportunk szárazföldi expedícióra
készül. Parancsnokunk kívánsága az, hogy a vállalkozásban csakis önkéntesek vehetnek részt.
A vállalkozás katonai parancsnoka Budik Ferenc sorhajózászlós, helyettese Armand de
Beaufort hadapród. Huszonöt ember jelentkezését kérem.
Bublay elhallgatott. Érezni lehetett a hangján, hogy tudja: amire az emberek majd
vállalkoznak, nem lesz éppen könnyű feladat. Mintha mosoly is lett volna az arcán. Bublay
okos ember volt, ismerte embereit. Tudta, hogy a gyerekképű Budikot titokban Pubinak
nevezik, s ez egyben azt is jelenti, hogy nem sokra taksálják. Amikor felmerült a gondolat,
hogy a közel 3500 méteres hegyed a Lions Headet és az ugyancsak impozáns magasságú
Lammast meg kell mászni, valamint tudományosan felderíteni. Mauler sorhajókapitány
hozzájárult az expedícióhoz, de azzal a kikötéssel, hogy a kísérőosztag katonai parancsnoka
csakis Budik zászlós lehet.
– Más tisztet nem tudok nélkülözni – jelentette ki a sorhajókapitány.
így lett Budik a tervezett expedíció katonai parancsnoka. A tudományos vezető
természetesen nem más, mint a tudományok minden ágáért lángoló, egy kicsit a mi Herman
Ottónkra emlékeztető Foullon Norbeck professzor.
A felszólítás elhangzása után Bublay tudta, hogy az emberek mindjárt mérlegre teszik, mit
jelent egy olyan vállalkozás az emberevők szigetén, ahol Budik, a Pubi a parancsnok.
Őszintén szólva Bublay nem sokra értékelte a gyerekképű sorhajózászlóst. Ő a „marcona”
típusokat szívelte, hiszen ő maga is az volt, viharvert korvetthajós, a régi gárdából. De hát
ellenvetést nem tehetett, a parancsnok szava szent.
Érthető, hogy ilyen előzmények után Bublay sorhajóhadnagy érdeklődéssel figyelte,
milyen eredménnyel zárul a jelentkezés. Az ilyen felszólítások kimenetelét soha nem lehet
előre tudni. Ekkor a hangulat az „Albatros”-on nem volt jó. Az emberek fáradtak, kimerültek
voltak, távoli hazájukba vágytak. Az őrségeken, az étkezéseknél, a függőágyakban egyre több
szó került az otthonra, az otthoniakra.
Bublay azonban egyvalamivel nem számolt. Mégpedig azzal, hogy éppen a túlfeszült
hangulat, a „történjen már valami” elv alapján az önkéntes jelentkezők száma jóval több lesz a
vártnál.

– Aki jelentkezik, lépjen előre. Budik, jegyezze fel a neveket.
Egymás után léptek elő Neuper, Curies, Kovacsevics, Skoda és Marás altisztek,
Chalupka, Lovrics, Wageman, Dalia Zonca matrózok, a korvett „fenegyerekei”.
Bublay meglepődve nézett az emberekre.
Huszonöt jelentkezőt kért, s majdnem ötven állt a sorok előtt!
Közöttük Klavora Ferdinánd, a marsgast, a legügyesebb árbocaltisztek egyike.
– Régen nem dobogott úgy a szívem, mint akkor – mesélte most a toronyőr a fiúknak. –
Magam se hittem, hogy annyi lesz a jelentkező, de hát egyik ember a másik után lépett elő, és
egyik sem azért, hogy megnyerje az első tiszt kegyét. Minden arc a sorhajóhadnagy felé
fordult. Tudtuk; hogy attól a pillanattól fogva rajta áll, ki vesz részt az expedícióban.
Rákacsintottam Bubikra: no, Pubi, segíts, ha kimaradnék. De nem maradtam ki. Amikor
Bublay elém ért, rám mutatott… és máris továbblépett. Nem hittem, hogy ezzel a mozdulattal
máris egy nagy élmény részese lettem! Pedig így történt, hogy majdnem belekerültem a
pápuák fazekába;
A trópusokon megmászni két olyan hegyóriást, mint az akkor még ismeretlen Lions Head
és a Lammas, óriási vállalkozásnak számított. A sűrű növényzettel benőtt terület; utak és
ösvények nélküli erdőségek, a néhol hihetetlenül meredek hegyoldalak, a számtalan
különböző veszély – nem számítva az erdőlakó busmanokat – erősen próbára teszi a
résztvevők képességeit. Mauler, Bublay, valamint Foullon Norbeck pontosan tudta, hogy
bennszülött segítség nélkül az expedíció nem indulhat el. Huszonnyolc ember számára a
felszerelés (élelem, sátrak, fegyverek, takarók), de a tudományos műszerek (légsúlymérők,
teodolitok, „állat– és növénygyűjtő felszerelések, geológiai kutatóeszközök, preparálóanyagok) nagyon nagy terhet jelentenek. Nagy hőségben, ismeretlen terepen jó, ha a fehér
ember önmagát képes vinni és a fegyvereket! A többit á helyi viszonyokhoz alkalmazkodott
ember viheti csak tovább.
– Tudjátok, fiúk, nagy nehézségbe ütközött ám a teherhordók szegődtetése – emlékezett
vissza Klavora toronyőr az előkészületek idejére. – A „Siskin” parancsnoka, Svensen
kapitány, aki mégiscsak inkább volt ismerős abban a gyehennában, mint mi, elkövetett
mindent, hogy teherhordókat kerítsen. Felkeresték Aola, Lengő, Bola és Bolondán falvakat,
hogy teherhordókat szerezzenek. Nem sikerült. A bennszülötteket sem üveggyönggyel, sem
dohánnyal nem tudták arra csábítani, hogy felmenjenek a hegyekbe. Azt mondták, hogy ott
még veszedelmesebb népek laknak, mint a lagúnákban vagy a völgyekben. Ők oda nem
mennek, azok ottan „nyanyuk”. Ördögök!
… Valóban úgy történt, ahogy Klavora mesélte. Svensen kapitány, persze jó pénz fejében,
hiszen kereskedő is volt, elhajózott sónerén több közeli szigetre, San Cristovalra és Gavatura.
Ezek az utak sem jártak sikerrel. A szigetbeliek hallani sem akartak róla, hogy felmenjenek
Guadalcanal két hegyóriására, a Lions Headre és a Lammasra, amit a busmanok
Popomanisaónak – Egy Óriás, Akinek Nincs Feje -hívnak. (A mai térképek is így jelölik a
korvett útinaplójában még Lammasnák nevezett hegyóriást.) Végre látszólag siker koronázta a
kísérletezést. Guadalcanal hatalmas sziget, nyugat-keleti irányban legalább 120 kilométer
hosszú, szélessége is számottevő, ami azt jelenti, hogy a számtalan lagúnában, parti és hegyi
erdőségben, völgyben, folyócskák ingoványain többféle törzs tanyázik, „királyaik”
vezérletével. Ilyen rejtett parti falut talált Svensen: Teterét és Gorát, ahol egy Saki nevű király
uralkodott, aki mint azt az angol „Royalist” cirkáló parancsnokának bizonyítványa igazolta,
Guadalcanal leghatalmasabb királya; hatalma a sziget belsejéig terjed, és az európaiak iránt
igen barátságos érzelmű bennszülött … Ha ránézünk Saki király fényképére, akkor kételkedni
kezdünk a „Royalist” tiszteletre méltó parancsnokának kijelentésében. A kép inkább ennek
ellenkezőjét bizonyítja. Saki bozontos szemöldöke, alacsony homloka, vad tekintete,
sebforradásos arca, karja, melle azt igazolja, hogy inkább evett emberhúst, mint papagájt
vagy cápauszonyt.

Hogy Saki gyapjas koponyájában mi kavargott, azt nem tudta előre Svensen kapitány, sem
a helyettese, a fiatalabbik Nerdrum, még kevésbé Foullon Norbeck professzor; Mauler
sorhajókapitányról és Bublay sorhajóhadnagyról nem is beszélve.
Mert az emberevő király nagy terveket forralt az európai tengerészekkel kapcsolatban.
Képtelenségnek tartotta, hogy akadjon egy csomó ember, akik azért fogadnak fel
teherhordókat, hogy felmásszanak az „Egy Óriás, Akinek Nincs Feje” hegyre, bogarakat,
madarakat, növényeket gyűjtsenek, sőt köveket isi Ezt Saki király nem hitte el. Ő inkább azt
gondolta, hogy a „Szárnyas Öriás Kenu, Aki Messziről Jött” emberei azért akarnak felmenni a
hegyre, hogy kirabolják Tinabinatu, Misua, Aroli és Koliase falvakat, ahol még Sakiéknál is
vadabb busmanok élnek. Ebben az esetben Saki úgy gondolkozott: ha fehér emberek
rabolnak, akkor ő és emberei gyilkolni fognak. Megölnek mindenkit Tinabinatutól Koliaséig,
és ezzel Saki király hatalma valóban a sziget belsejéig terjed majd, mint azt a „Royalist”
bizonyítványa előre meghirdette.
Ennek reményében egyezett bele Saki király abba, hogy teherhordókat ad Tetere és Gora
lakossága.
1896. augusztus 6-án indult el az expedíció. Az indulást fontos utasítások előzték meg. így
például Mauler parancsnok kikötötte, hogy a csapat szabályos katonai alakzatban haladhat
csak, tehát elöl az elővéd, majd a tulajdonképpeni törzs, a teljes felszereléssel, oldalvédekkel,
végül a menetet bezáró utóvéd.
– Amikor a part közelében levő dombokat megmásztuk, és letekintettünk az öbölre, ahol az
„Albatros” ringott, nem gondoltunk arra, hogy közülünk többen nem látják viszont a hajót,
közöttük jó barátom. Dalia Zonca sem! – beszélte a toronyőr. – De arra se gondoltunk, hogy
visszatérve a kor-vettre, többen hiányoznak majd a cimborákból. Mi akkor csak annak
örültünk, hogy elszabadultunk a korvettről, végre nem ég alattunk a fedélzetdeszka, nem kell
az ágyúk forró csövét tisztogatni, nem kell az árboc keresztrúdjainak fordítóláncait olajozni,
zsírozni. Örültünk, hogy erdőt láthattunk, árnyékban lehettünk, ha az az erdő olyan forró is
volt, mint a pálmaház Brioni szigetén. Azt hittük – szabadok vagyunk!
Nem voltak szabadok. Az első órák vidámnak tűnő, elszabadult hangulata után hamar
kitűnt, hogy a trópuson hegyet mászni, őserdőkön keresztülhatolni – óriási feladat ám!
A két hegy megmászására, a kutatómunkára, az oda– és visszaútra a parancsnok nyolc
napot engedélyezett. Alig tettek azonban néhány kilométert, Foullon Norbeck professzor és a
gyerekképű Budik sorhajózászlós már sejtette: nyolc nap alatt csak akkor tudja feladatát az
expedíció teljesíteni, ha erőltetett menetben haladnak.
Az ösvény nélküli erdőségek, a meredek hegyoldalak, a váratlannál váratlanabb akadályok,
az egyre fokozódó hőség, a kezdetben hűvösnek tűnő ősfák között való haladás, a rengeteg
kullancs, moszkító, darázs hamarosan mérsékelte a partraszállás örömét.
Jellemző, hogy az első napon hétórai kimerítő meneteléssel mindössze 600 méter
magasságig jutottak fel, látszólag tizennégy kilométert haladtak, de valójában mégsem többet
két kilométernél! Az első napi menetelés annyira próbára tette az embereket, hogy tábort
kellett ütni, lepihenni. Pedig ezek az emberek hatalmas fizikumú, edzett, minden nehéz
munkát elbíró haditengerészek voltak, akiket már jó előre úgy válogattak ki a föld körüli útra,
hogy rátermettségben, erőben, edzettségben megfeleljenek. És mégis: Budik tengerészzászlós
máig megmaradt jelentése már az első nap feljegyzései között kiemeli, hogy
„haditengerészeink erőnléte nem kielégítő”. Akkor már hónapokat töltöttek a trópuson, több
hetet a Salamon-szigetek klímapoklában, és majdnem mindenki küszködött valami
nyavalyával. A tengerészek megdöbbenve tapasztalhatták, hogy a sérülések nem gyógyulnak,
a pattanások nem múlnak el, a salamonfekélyek fekete és vörös hegei nem tűnnek el. a
viszkető fájdalmak még a legfegyelmezettebb embert, is üvöltésre kényszerítik.
Így érthető, hogy Budik, az expedíció katonai parancsnoka már a második napon
visszaküldött nyolc embert: egy utólag jelentkezett kadétot, két altisztet és öt malit. Ezek az

emberek már az első napon főleg lábfeltöréssel kínlódtak, s mivel Budik tudta, hogy a sérülés
úgyse gyógyul, legfeljebb kiterjed, okosabbnak vélte, ha a nyolc tengerész visszamegy a
korvettre.
A létszám megcsappant, a huszonnyolcból húszra csökkent, vagyis a tudóssal huszonegyen
haladtak tovább, egyre feljebb, egyre sűrűbb, egyre vadabb és láthatólag egyre elhagyatottabb
vidéken.
Az alsó erdőrégiókat elnyelte az örökös köd, párázat. Ahelyett, hogy a távolba láttak volna,
a tenger is tünedezni kezdett. Kezdetben látták a távoli Malaita és Maramasike szigeteket.
Lassan ezek is eltűntek. Belekerültek a trópusok felső régiójának közismerten nyirkos
felhőzetébe.
– Alulról soha nem láttuk a nagy hegyeket – beszélte Klavora –; most meg felülről nem
láttuk azt, amit lent hagytunk! Valamit azonban megláttunk, és egyre inkább csodáltunk. És ez
a mi Pubink tettre készsége volt! A nyápicnak tűnő gyerek mindig legelöl járt, törte az utat, a
legkevesebb vizet itta, szinte soha nem pihent le. Mindenütt ott volt, ahol segítség kellett,
támogatta az elgyengülteket, kötözte a sebesültet, jókedvűen lelkesített és buzdított! … Az
előbb a vizet említettem. Hát azzal baj volt ám! A vízhordás is a teherhordók feladatai közé
tartozott. A korvettről hoztunk két nagy vizestartályt. Két-két busman cipelte. Az egyik tartály
még a Tatube nevű hegy egyik szakadékába zuhant. Akkor azt hittük, hogy véletlenségből. Ma
tudjuk, hogy előre kitervezett gaztett volt! Az emberevők látták, mennyire fontos nekünk a
víz, mennyi nedvességet vesztünk a forróságban, a hegymászásnál, a bozóttal való
küzdelemben. Későbbi tervükhöz kitűnően megfelelt az egyik tartály megsemmisítése. A két
teherhordó megcsúszott, elengedték a tartályt, és az értékes víz szertefröccsenve zúdult le a
Tatube oldalán. Ezzel az eseménnyel kezdődött a busmanok támadása. De akkor még nem
tudtuk, hogy ez volt a bevezető. Budik Franci előtt a cél lebegett: teljesíteni a parancsot, elérni
a két hegyóriás tetejét. A tudós pedig, fiúk, csak azzal törődött, hogy minél több követ,
bogarat, növényt gyűjtsön. Sohase hittem, hogy ilyen úriemberféle annyit bírjon, mint az a
Foullon Norbeck uraság! Talán maga is ilyen ember, tanár úr?
Dóbiás jóízűen nevetett, azaz nyerített:
– Mi mind ilyenek vagyunk. Persze, persze, a hivatás! A bogaras tudós, hahaha! És mégis
ez a bogaras tudós szedi össze a sok múzeumi kacatot, találja meg a szenet és az aranyat a
föld alatt! Hahaha!
– A tanár úr már volt arab rablók fogságában is! – mondta büszkén Jokkó.
– Én meg majdnem belekerültem az emberevők fazekába! – hunyorgott elismerően
Klavora. – De hát nézzük csak sorjában, talán bírom még szusszal. Csak arra ügyeljetek,
nehogy összeütközzünk valamelyik hajóval. Most bajosan tudnék úszni, fiaim!
…Igaza volt a toronyőrnek: Budik csak a céllal törődött, a tudós a gyűjthető anyaggal. A
két vezető közül egyik sem vette észre a változásokat. Mindössze a kadét, a francia
származású Armand de Beaufort tengerész hadapród kezdett gyanakodni, hogy valami készül
az őserdőben. Már a második napon feltűnt neki, hogy a környéken, az expedíció útvonalán
emberek tartózkodhatnak. Látni senkit nem lehetett a teherhordókon kívül, de időnként
feltűnő átkiabálások hallatszottak, a völgyek egyik oldaláról a másikra, magaslatokról, sziklás
szakadékokból.
– Szerintem harci kiáltások – jelentette parancsnokának a hadapród, aki akkor az elővédet
vezette.
Budiknak nem ez volt a véleménye, a tudósnak sem.
– A természeti népek kíváncsiak – állította Foullon Norbeck. – A kíváncsiság tartja őket a
közelünkben, de támadni nem fognak. A mi mannlichereink azonnal végeznének velük!
Elmúlt a második nap, sót a harmadik is. Augusztus 10-ére virradt az expedíció. A Lions
Head csúcsa alatt táboroztak. Armand de Beaufort hadapród riadtan kapta fel a fejét, ő volt az
éjféltől hajnalig kijelölt őrség parancsnoka.

Armand de Beaufort hadapród meghökkenve meredt a sátrakra. A három sátor a helyén
volt, de a legénységi sátor melletti tisztásról hiányoztak a teherhordók. Ott raktak maguknak
éjszakára fűből, lombból, ágakból valóságos fészket. Egyetlenegy fekete fej, kormos haj nem
kandikált ki a „fészek” gizgazából. A teherhordók eltűntek.
Armand de Beaufort hadapród álmosan, kimerülten, elnyűve odatántorgott, de ezúttal is
csak azt látta, amit távolabbról – Saki király emberei sehol sincsenek!
A hadapród úgy érezte, ha véletlenül el is aludt, akkor is csak percekre. Ez idő alatt
szökhettek meg a teherhordók. És az őrség? Négy ember a táborszögleten, Neuper és Skoda
altisztek, Dalia Zonca és Wageman matrózok – aludtak!
A kimerült, elgyötört tengerészkatonák nem bírták a szokatlan feladatot
De ott voltak a Lions Head csúcsa alatt és amikor a hadapród felébresztette nem kevésbé
kimerült parancsnokát. Budik tengerészzászlóst, majd együttesen a tudóst, úgy határoztak,
hogy feltűzik az „Albatros” lobogóját a hegyóriás tetejére.
– Ott van előttünk a csúcs, vissza szégyenszemre nem fordulhatunk! – jelentette ki Budik.
– A tudomány is ezt kívánja – mondta határozottan a tudós. – Európai ember még nem
jutott fel a Lions Head tetejére!
– Teherhordók nélkül? – szólt közbe a hadapród. – Vizünk alig van, a terheket is cipelni
kell, ha visszafordulunk.
Budik gondolkozott. Ránézett a professzorra:
– Azt tartanám a legokosabbnak, ha a fáradtabb emberek visszamaradnak a táborban,
Beaufort parancsnoksága alatt, míg én és a pihentebbek felkísérjük a tanár urat a hegytetőre.
Foullon Norbeck, bár ő is kimerült volt, elnyűtt és megviselt, megelégedetten
elmosolyodott:
– Köszönöm. A tudomány önnek ezt soha nem felejti el. A teherhordók eltűnése kínos eset
volt. Ez egyben azt is
jelentette, hogy a felszerelés javát itt kell majd hagyni, ha sor kerül a visszafordulásra. A
sátrak, a főzőfelszerelés, a vízdesztilláló készülék (fontos a trópuson!), sőt a tudományos
műszerek java – itt marad majd a Lions Head peremén. A Lammas megmászására pedig sor
nem is kerülhet!
A Lammas, tőlük néhány kilométerre, megmutatta az ébredő nap fényében fenséges
koronáját. Budik is, Foullon Norbeck is vágyva nézett a Salamon-szigetek hegyóriására.
– Talán még visszajöhetünk – jegyezte meg a tudós.
– Talán … – mosolyodott el Budik, nyilván a professzor naivitásán.
– Mauler sorhajókapitány bajosan egyezne bele egy újabb hegymászó expedícióba. Az
előirányzott nyolc nap így is kevésnek bizonyul majd.
– Talán …
Hát erre bizony nem került sor.
A teherhordók elvesztése feletti csüggedő hangulatban elfogyasztották a szerény reggelit,
majd Budik kijelölte a „hegymászó különítményt”. A szemle nem okozott meglepetést: Skoda
és Marás altisztek, Klavora Ferdinánd mars-gast, Dalia Zonca, Lovrics, Krauss és Nickel
matrózokon kívül senki sem jöhetett számításba, hogy a különítménybe bekerüljön.
A többiek akkor már olyan állapotban voltak, hogy Budik naplója szerint „kivétel nélkül
mind a hajóorvos ápolására szorultak”. Ez a fáradt, beteg, gennyes sebektől, feltöréstől, láztól
gyötört csapat a hadapród parancsnoksága alatt abban a táborban maradt, amit Budik térképe
így jelöl: „Éjjeli tábor és küzdőtér, 1950 méter”.
– Amikor indulásra került a sor – mesélte Klavora Ferdinánd –; a Pubi az én kedves
komámat. Dalia Zoncát visszaparancsolta. Kiderült, hogy Zonca hátán akkora seb volt,
mint a tenyerem! De jönni akart a korvett fenegyereke, hiszen miért is hagyott volna el
engemet, legjobb barátját? Ám a szemfüles Beaufort észrevette, hogy Zonca csak mímeli a
vidámságot, és Budik máris rendelkezett: a korvett legnépszerűbb tengerésze, Dalia Zonca, a

táborban marad. Hej, Zonca, Zonca, de különös is volt az elválásunk! Mintha éreztük volna,
hogy többé már soha nem isszuk le együtt a pofa rumot, nem rágjuk közös kötélcsomón a
galettát, nem feszítjük ki együtt a függőágyat. Mintha éreztük volna! Mert Zonca azt mondta:
„Gyere, Klavora, öleljük meg egymást, a fene tudja, talán leszédülsz arról a fránya hegyről, és
többé nem találkozunk!…” Ezt mondta, fiaim, én meg ráfeleltem: „Zonca, komám, kedves jó
barátom, valahogy én is azt érzem, hogy baj lesz azon a hegytetőn!” Erre átöleltük egymást,
mintha testvérek lennénk, megszorongattuk egymás vállát, és – elváltunk. Örökre, fiaim,
örökre! Többé biza nem ettük Zoncával a galettát!
Bizony nem.
Tegyük itt mindjárt fel a kérdést (szokásunk szerint), helyesen cselekedett-e Budik
sorhajózászlós, hogy nem vette figyelembe a teherhordók eltűnését?
Ezek után helyes volt-e kettészakítani a csapatot? Azt a csapatot, amelyik erőben amúgy
sem sokat képviselt már, és minden egyes ember elmozdítása, bármilyen formában való
félreállítása tovább gyengítette a közösséget. Helyes volt? Budik feltétlenül nagy hibát
követett el. Neki tudnia kellett: ellenséges területen haladt át csapatával. Ellenséges területen
pedig semmiben sem szabad hinni, semmiben sem bízni. A teherhordók eltűntek, tehát Saki
király emberei megszegték a megállapodást, ami pedig az ősiségben élő népek előtt azt
jelenti: ellenfeled vagyok!
Mert mi is történt, amikor Budik, a tudós, Skoda, Marás, Klavora, Lovrics, Krauss és
Nickel elhagyta a tábort? Már az előző napon, amikor kijelölték itteni szállásukat, észrevették,
hogy a tisztásról ösvény vezet felfelé, nyilvánvalólag a hegytetőre. Ezen az ösvényen indultak
el, sűrű őserdőn keresztül. Úgy vélték, hogy négy vagy öt óra alatt elérik a Lions Head tetejét.
Az ösvény meredeken kanyargott, és amikor egy mély árok elé értek, rövid pihenőt .tartottak!
Foullon Norbeck némileg eltávolodott a pihenőktől, mert egy színpompás lepkét vett észre, és
szerette volna megkaparintani. Marás altiszt a tudós segítségére sietett.
Láthatólag árkádiai béke, nyugalom honolt az őserdőben.
A későbbiek folyamán Budik és az életben maradottak egybehangzóan vallották:
megzavarta őket s minden gyanakvást elűzött belőlük az, hogy az előző nap délelőttje óta a
magányos kiáltások megszűntek. Teljes volt a csend, csak a madarak neszeztek, és a
megállapodás szerint óránként egy-egy lövés hangzott kölcsönösen a táborból és a tetőre
menetelő csapatból. Ezzel szándékozott jelezni Budik és Beaufort, hogy minden rendben van.
A tudós odakiáltott Marás fegyvermesternek:
– Erre, erre, kerítsük!
Budik keze – milyen véletlen! – éppen a revolvertáskán volt. Kinyitotta az elzáró reteszt, s
a golyókat kezdte vizsgálni, hogy talán berozsdásodtak a párás levegőben.
Ebben a pillanatban szörnyű kiáltás hangzott.
Csataordítás, indiánüvöltés!
Előbb egy ember sakálüvöltése, majd száz és száz torok vijjogása, rikkantása, ordítása.
Pillanatok alatt megelevenedett az erdő, az árok széle. A busmanok a sűrűben rejtőzködtek.
Szinte még fel se tudtak ugrani ültő helyükből vagy fegyvert ragadni Budikék, amikor a
gyilkos támadás első másodperceiben Foullon Norbeck professzor és Marás altiszt a kőbalták,
a bunkós buzogányok ütéseitől elvágódott. A lepke, a színpompás, zöld színű selyemszárnyú
óriás lepke tovaszállt…
A jócskán megtermett Krauss matróz nem érte el azonnal fához támasztott mannlicher
fegyverét. De Krauss a korvett legerősebb embereihez tartozott, felkapott hát egy busmant, s
azzal csapkodott jobbra-balra, megtisztítva maga körül a területet. Nickelt a hátán levő
műszerestáska óvta meg a halálos csapástól. Skoda a kezén sérült meg, de még tudott
védekezni.
Elsőnek Budik ismétlőpisztolya szólalt meg. Egyszerre négy erdőlakó emberevő vágódott
a földre. És a revolver robbanásait egymás után verték vissza a szakadékok, a barlangok, a

lombos őserdei fák. Budik, mint az ördög, elszántan lőtt, ismételt, lőtt, ismételt, és megint
lőtt…
– Fegyverbe, emberek, fegyverbe! – üvöltötte, és a gyerekképű tiszt maga volt a bátorság
szobra, a tettre készség példája, a hősiesség látványa. – Fegyverbe!
Mellette ott állt, egymás hátát biztosítva, Klavora Ferdinánd marsgast, mannlicherrel a
kezében. Ennek a régi katonafegyvernek a tölténytára egyszerre öt lövedéket fogadott be.
– Forró volt a fegyver a kezemben, a cső felpörkölte a tenyeremet – mondta fojtott
izgalommal a toronyőr, amikor idáig jutott el a nagy kaland elbeszélésében. – De csak jóval
később vettem észre, hogy égett seb van a tenyeremen. Akkor nem volt más előttünk, mint az,
hogy élet vagy halál! A tölténytáskáink szerencsére tele voltak. „Lőni, lőni!” – üvöltötte
Budik, és én, Krauss, Nickel, Skoda meg a zászlós is szünet nélkül ismételtünk. Hogy mennyi
ideig tartott? A jó ég tudja! Ha azt mondja valaki, hogy egy óráig, elhiszem, de azt is, hogy
csak tíz percig! Az ember ilyenkor elveszti időérzékét. A vadak nem ismerték a tűzfegyverek
erejét. Azt hitték, hogy a puskáink egyszerű ütőfegyverek. Amíg erre rájöttek, időbe telt.
Egyik roham a másikat követte, és mi az életünkért harcoltunk. A tudós lassan mellénk
kúszott. Marás valamivel távolabb feküdt, de a busmanok nem érték el. Még mind a kettőben
volt élet. A tudós fejéből folyt a vér, Marás mellét és vállát hasította be a támadók fegyvere.
. Kötözni nem lehetett, hiszen azt csak Budik értette, és rá most nagy szükség volt. Hej,
hogy verekedett a fiú! Nem hiszem, ha nem látom, hogy ez ugyanaz a Budik, akit a korvetten
megismertem. Nem én, esküszöm! Inge, nadrágja, csizmája tépés, szakadás, lőporfüst. De
mi se néztünk ki különben. Egyszer csak észrevettük, hogy tünedeznek a vadak. Felkapják
halottaikat, sebesültjeiket, és eltűnnek! Eszeveszett módon menekülnek! Lihegve,
agyoncsigázva meredtünk utánuk. Zúgva, csörtetve rohantak, mint a menekülő szarvasok az
erdőn. Kivettük, hogy kétségbeesve futnak, kiabálnak… végre elhalt a kiáltásuk. Talán húszhuszonöt emberüket lőttük le, s vagy háromszor annyit sebesítettünk meg. És ekkor hallottunk
meg valamit, ami újból rémülettel töltötte el a szívünket: a völgyből, ahonnan jöttünk, a
táborunkból, ahol kimerült társainkat hagytuk – egyre erősebb fegyverropogás hallatszott!…
„Nincs pihenő, emberek – mondta a zászlós –; amilyen gyorsan csak lehet, vissza a táborba!”
Én és Krauss vittük a tudóst, Nickel és Skoda az altisztet. Keserves menet volt, fiaim.
Halálmenet. Foullon Norbeck a karjaink között meghalt. Marás egyre rosszabbul lett,
haldoklott. Helyzetünket megnehezítette, hogy a magunkkal hozott vöröskeresztes ládát a
támadásnál elvesztettük. Nem volt mivel bekötözni a sebesülteket. De a halottat sem hagytuk
el. Vittük, cipeltük, kínlódva vonszoltuk. Hej, de keserves menetelés is volt az, fiaim! Közben
egyre közelebbről hallottuk a fegyverropogást. Tehát a tábort is megtámadták a vadak! S
akkor már sejtettük, hogy nemcsak a tábort, hanem a hajót is!
Budik máig is létező naplója nem ad pontos választ arra, hogyan képzelte ő, az expedíció
vezetője, a tábor biztosítását. Mert a jelek szerint a táborban maradtakon valami különös
letargia került uralomra. És ez nem más, mint a trópusok szörnyű letörtsége, amikor az ember
érzi, hogy ereje fogyóban, kedve semmire nincsen, egész testét, lelkét elárasztja a
kimerültség.
Amikor Budik és csoportja eltávozott, Beaufort kadét egy darabon – néhány száz méterre –
elkísérte őket. Ekkor a kadét visszafordult, bement a sátrába, lefeküdt és elaludt. Kétségtelen:
Beaufort kadét pokolian fáradt lehetett, egész éjjel őrségen volt, mert Budik helyett is
(önkéntes alapon) ő látta el a „tiszti őrséget”. Lepihenése tehát indokolt volt. Annál nagyobb
hibának számított a részéről, hogy szó szerint elfeledkezett a további őrségállításról.
Hihetetlen: egy tengerésztiszt, aki ilyesmiről elfeledkezik!
Neuper altiszt fegyvermester erről – Mauler sorhajókapitánynak tett vallomásában – így
szólt: „A zászlós úrék eltávozásával ránk szállt a letargia. Mindenki, aki a táborban maradt,
megdöbbenve gondolt arra, hogy használhatatlan, kimerült ember. Néhány nap alatt lettünk
betegek, szinte órák alatt. Kiderült, hogy a szárazföldi menetelés a kegyetlen trópusi klímában

rohamosan pusztítja vörös verj estjeinket. Szemünk láttára roppant össze az olyan ember, mint
Dalia Zonca! Addig a pillanatig, amíg a zászlós úr azt nem mondta Beaufort kadét úrnak,
hogy a táborban marad, nem érezte a kimerültséget. Utána összeroppant! Bevánszorgott a
táborba, lefeküdt, és semmire sem tudott gondolni. Arra sem, hogy őrséget állítson.”
Valóban így történt. A tudat, hogy betegek, hogy alkalmatlanok a kíséretre, hogy
elvesztették a teherhordókat, még az óvatosságot is elfeledtette velük.
A távoli fegyverropogást Dalia Zonca hallotta meg először. Száraz ágak roppanásának
hitte, majd igen messziről jött égzengésnek.
Ahogy bágyadtságából, révetegségéből magához tért, felismerte a mannlicherek csattanó,
fülhasító ropogását.
– Kadét úr – kiáltotta Zonca –; lövöldözést hallani! Figyeljen csak!
Beaufort kadét kitámolygott a gőzfürdőnek is beillő sátorból, ami mégiscsak védett hely
volt a moszkítóktól, szárnyas hangyáktól, legyektől, darazsaktól. Kitámolygott, és a meredek
felé figyelt, amerre eltűntek Budikék.
– Megtámadták őket, kadét úr! – lihegte Zonca.
Erre már többen feltámaszkodtak fektükből, sőt Zonca a fegyveréért nyúlt.
– Klavora komám bajba került! – lihegte Zonca. – Mennünk kell, kadét úr!
Hogy ez így történt, azt ugyancsak Neuper altiszt jelentéséből tudjuk.
Beaufort hadapród és Zonca, hogy jobban halljon, vagy talán lásson, a szélső sátor mögé
lépett.
– A keservét! – kiáltotta Zonca, és felkapta fegyverét, hogy elsüti.
A fegyver elsült, de kiesett a dalmata kezéből.
Zonca hörögve hanyatt esett!
Mellette a kadét megingott, néhány lépést tett előre, karjával, mint a szélmalom kereke,
motollált, azután előredőlt, és orra bukott.
Egy-két rángatódzó mozdulat után elnyúlt a trópusi páfrányok puha zöld szőnyegén.
Mind a ketten hajítódárdát kaptak a mellükbe!
Összesen tizenhármán maradtak a táborban – és az erdőlakók támadásakor két ember már
az első percben elesett.
Akik látták a tragédiát, azonnal észbe kaptak. Neuper fegyvermesterrel együtt a középső
sátorhoz támasztott mannlicherekhez ugrottak, s tüzelni kezdtek.
– Emberek, hozzám! – üvöltötte Neuper. – Körbe állni, tüzelj!
Szerencse, hogy Neuper feltalálta magát. Szerencse, hogy Beaufort hadapród és Dalia
Zonca tragédiája nem fejetlenséget okozott, hanem ellenkezőleg: felrázta a tespedőket. Az
életösztön dolgozni kezdett. A kimerültek, a tespedők, a sebektől szenvedők egyszerre
feltápászkodtak.
A vadak terve jó volt: minden irányból, körös-körül támadtak. Óriási hibát követtek el
Budikék, hogy az előírt szabálytól eltérően, az akkori gyakorlat ellenére – ellenséges területen
– a tábort nem sáncolták körül. De még így is sikerült az első támadó hullámot visszavetni. A
tizenegy ismétlőfegyver egymás utáni gyors sortüze, a felbukó, elvágódó, vérző harcosok
látványa megdöbbentette az erdőlakókat. Mert hát azok voltak, a legtöbben Saki király
emberei. Ha Saki királynak nem sikerüli a messziről jött tengerészekkel a magas hegyi régiók
falvait elpusztítani, fordított egyet a tervein. Összefog Aroli, Misua, Koliase lakóival, és
elpusztítja az idegeneket! De elpusztítja a nagy fehér-fekete hajót, a korvettet és Svensen, a
betolakodott idegen telepét is…
– Jokkóék, nem minden ok nélkül, izgalommal hallgatták Klavora bácsi elbeszélését.
Jokkó számára különben is mindig gyönyörűséget jelentett az öreg tengerészekkel való
beszélgetés. A tengerész sok mindent lát, tapasztal, és ki az a tapasztalt, sokat látott ember,
akit ne lenne érdemes hallgatni? Jokkó mindig tátott szájjal figyelt Nazárió Sauróra is, az öreg
Jonni Farramattára is s a hozzájuk hasonló, világot járt tengerészekre. Hogyne figyelte volna

Klavora Ferdinándot, a torony őrt, aki korvetthajós volt, ami még az én gyerekkoromban
jelentős valaminek számított.
Azon az éjszakán, amikor a „Mária” brazzera egyenletes tempóban Zengg felé törtetett,
Klavora bácsi elbeszélésében szünetet tartott. Jokkó és társai türelmetlenül figyelték, mikor
szólal meg a nagybeteg toronyőr.
A hajnali derengésben Arbe-sziget körvonalai jól látszottak.
Az Eufemia-öböl jelzőlanternája egyenletesen körbe forgott.
– Mondja, Klavora bácsi, sikerült elérniük a tábort? – kérdezte Marás Dragutin.
– És ha sikerült, életben találtak valakit? – kíváncsiskodott Verancsics.
– Klavora bácsi – szólt Jokkó is –; útközben a táborig nem támadták meg magukat a
busmanok?
A toronyőr fáradtan intett: türelem. De mosolygott. A tanár, hogy segítsen, közbeszólt:
– Ha jól emlékszem, a zászlósnak sikerült elérnie a tábort. Azt is tudom, hogy Foullon
Norbeck professzort önök útközben egy sziklahasadékban eltemették.
A toronyőr intett:
– Tengerész módra temettük el, volt velünk egy sátorlap, abba csavartuk. Marás komámat
egy fa alá helyeztük. Tudtuk, hogy ő következik. így is történt. A következő, akit eltemettünk,
Marás volt. Utána ki a soros? – tettük fel egymásnak a kérdési, mert hiszen sejtettük: van még
hátra jócskán a haddelhaddból! Kérditek, találtunk-e valakit életben a táborbeliek közül. A
kadét és Dalia Zonca kivételével még mindenki élt, amikor sikerült elérni a tábort! Hátulról,
rajtaütésszerűleg riasztottuk szét Saki király embereit. Sajnos, a nagy erejű Krauss akkor
sebesült meg súlyosan, amikor áttörtük a vadak támadó sorát, és egyesültünk a táborbeliekkel.
Csak annyi ereje volt, hogy Skodába és Nickelbe kapaszkodva a sátrakig vánszorogott, ott
összeesett. Az éjszaka rejtettük a föld alá a kadéttal. Dalia Zonca komámmal és Nickel
matrózzal együtt, mert hát ő is sorra került…Azt az éjt, amíg élek, fiaim, nem felejtem el!
Mintha lázálom lett volna, úgy gondolok vissza minden órájára, minden percére! Tudtuk, ha
nem jön segítség, másnapra végünk lesz. Fogytán volt a lőszer, pihenni egy másodpercre sem
lehetett, és fogytán volt a legnagyobb kincs ~ a víz! Élelmünk alig-alig akadt. Amit a tetőre
akartunk vinni, a támadás helyén maradt, amit a táborban őriztek, kevésnek bizonyult. És
különben is, ettetek már konzervhúst? Hát akkor tudjátok, hogy nincsen az a vízmennyiség,
ami elég lenne a konzervevés után! És hozzá még a trópus fullasztó hősége! De hát az
éjszaka, fiaim, az éjszaka. Nem volt az ilyen áldottan szép, mint most itt az Adrián! Addigra
földhányásokat csináltunk, sáncokat. Micsoda munka volt! Társainkat is eltemettük, és
közben vártuk a vadak támadását. Ahány madár röppent, ahányszor megroppant az erdőben
valami, annyiszor hittük: most támadnak! De csönd volt, olykor egy-egy jelzőfütty, kiáltás
hallatszott. Csönd volt, fiaim, nagy csönd … Nem tudtuk, hogy Guadalcanal busmanjai félnek
az éjszakától. Ha tudtuk volna, pihenünk. Így kimerültebben köszöntöttük a hajnalt, mint a
legszörnyűbb tengeri vihar után. A zászlósra, Pubira már rá sem lehetett ismerni. Egy hete
nem jutottunk borotválkozáshoz, egy hete nem mosakodtunk, egy hete nem feküdtünk az
áldott függőágyban! Betyárul festettünk! Mindannyian, mint az élőhalottak, kimeredt
szemmel, felrepedezett szájpadlással, beesett, elnyűtt arccal. Az egyenruhánk valósággal
lefoszlott rólunk. Neuper fegyvermesterről még a gatyát is letépték. Két lyuk egy zsákon, és
kész volt az új ruha! Ebbe bújt Neuper, és jellemző a hangulatunkra, még csak el sem
vigyorodtunk. Máskor egy röhej lett volna a banda, ha ilyesmiben látja meg fegyvermesterét.
De hát volt is nekünk kedvünk a vigyorgásra is! Fenét volt, még a felbukkanó napra is úgy
néztünk, mint a gyilkosunkra. Hallottam, amikor azt mondta Budiknak a fegyvermester:
„Zászlós úr, ha itt kell maradnunk, nem érjük meg az estét! Alig van már lőszer! Csak biztos
célpontra szabad tüzelni! …” Budik mintha arra várt volna, hogy ilyesmit mondanak neki,
mert összegyűjtött minket, és így szólt: „Emberek, ha itt maradunk, egyre kevesebben
leszünk. Arra nem vállalkozhattunk, hogy éjszaka kíséreljük meg a kitörést. De most… most

meg kell tenni! –” Ezt mondta a zászlós. Egymásra néztünk. Alig volt jártányi erőnk. És a part
legalább negyven kilométerre! De nem ám sétaúton vagy erdei ösvényen, hanem járatlan
meredeken – toronyiránt! Csak így érhettük volna el egy nap alatt a korvett horgonyzóhelyét.
Egy nap alatt, olyan emberekkel, akik egy kilométert se tudtak talán menni! A legrosszabb
bőrben Kovács nevű matrózunk volt. A combján sebesült meg, felhasította egy busman. A seb
begyulladt, nem volt annak a Kovácsnak jártányi ereje sem. Azt kérte a zászlóstól, hogy lőjük
le és földeljük el. Ezt kérte, fiaim …
Kovács Sándor matrózt, vagy ahogyan akkor a flottánál nevezték, malit, a sors ugyancsak
messzire vetette a Tiszaparttól. A szülők nyilván soha nem hallottak a Salamon-szigetekről,
még kevésbe Saki király emberevő bandájáról. És az élet forgandó kereke mégis a flottához
dobta az életerős, úszni tudó, vízi alkalmatossághoz értő halászlegényt, és Pólából tovább,
kiképzőútra, az „Albatros” korvetten a Csendes-óceán messzeségébe. És elkövetkezett az a
nap, amikor láthatólag befejezéséhez közelgett Kovács Sándor fedélzetmatróz élete.
– Lőjön le, zászlós úr – nyögte Kovács Sándor. – Kérem …
Budik sorhajózászlós, a sokaktól, marconáskodóktól lenézett gyerekképű Pubi, megrázta
fejét. A meggyötört, kimerült, arcon mosoly volt (így mondta Klavora bácsi):
– Nem. Maga velünk jön, Kovács! Ha nem tud jönni, visszük! De itt nem marad! Itt a
revolverem, ha kell, lőjön vele. Én meg viszem a puskát, indulás, emberek!
A sok kacatot a táborban hagyták. Budik jól számított. Sejtette, hogy amikor eltávoznak, az
erdőlakók előjönnek rejtekeikből, és rávetik magukat a zsákmányra, az óriási értéket jelentő
sátrakra, konyhafelszerelésre, gyűjtőeszközökre. Mert az utóbbiról is lemondtak, az eddigi
gyűjtött anyaggal együtt. A gyűjteményben ritkaság is szerepelt: egy dobbá kiképzett totemfa,
amilyet főleg Ambrim szigetén, a Pünkösd-szigetek közelében használnak, de Guadalcanalon
eddig sehol nem láttak. A hősi halállal elpusztult Foullon Norbeck professzor fedezte fel az
egyik elhagyott faluban, Aroliban. A közel háromméteres szörnyeteg mégsem került
Európába, hanem vissza Aroliba, mint azt jóval később – 1905-ben – egy amerikai expedíció
megállapította.
– Fegyvert vállhoz! – rendelkezett Budik. – Tüzelj!
Az elindulás előtti perceket ez a sortűz előzte meg, ugyancsak helyes számításból.
A válasz kiabálás, ordítás, majd tovarohanó lábak dobogása volt.
– Előre! – rendelkezett a zászlós, és az osztag megindult.
Botra támaszkodva vagy bajtársba kapaszkodva a sérültek, a sebesültek. Két ember
felváltva vitte hordágyon Kovács Sándor matrózt.
A hegyoldal mélyéről harci dobok ütemes, tompa pufogása hallatszott.
– Nem nekünk szól – nyugtatta embereit a zászlós, akit ettől kezdve senki sem hívott már
Pubinak. – Most a tábor lesz a konc, minket egy ideig hagynak.
Csúszva-mászva, zuhanva, bukdácsolva haladt a Lions Head oldalán lefelé az osztag.
Aki elesett, feltápászkodott, vagy felsegítették. Aki kimeredt szemmel elterült, s hallani sem
akart a továbbhaladásról, azt Budik vagy Neupert, a derék fegyvermester, lehordta, és ha
kellett, erőszakkal talpra állította.
– Vigyázz, indulj! – üvöltötte Budik. – Ez a parancs, indulj!
És a szenvedéstől kábult, szomjúságtól félőrült, sebektől szenvedő tengerészkatona
mégiscsak felállt… és megindult!
Budik tudta, ha pihenőt tartanak, végük van. Sok halálmenetes csapat parancsnoka, tagja
átesett már azon a döbbenetes állapoton, hogy az erőltetett menet közben a pihenő nemhogy
üdülést, hanem ellenkezőleg: még nagyobb kimerültséget, még erősebb letargiát jelentett.
De azt is tudta, hogy pihenésre mégiscsak szükség lesz.
Mit tegyen?
Végül patak került eléjük. Csörgedező, páfrányok, sűrű aljnövényzet között kanyargó
hegyi patakocska. És ez a patak megoldotta a kérdést: menni vagy maradni! Az emberek, még

a zászlós is, aki pedig mintaszerű fegyelmet mutatott, hasra vágták magukat, s itták, nyelték,
falták az ottani körülmények szerint frissnek nevezhető vizet, minden élőlény legfontosabb
elemét! Napok óta nem részesültek ebben a gyönyörben, hiszen erről a patakocskáról, ami
pedig elég közel folydogált a táborhoz, nem is tudtak. Az ivás után, aki tehette, lemosakodott,
aki nem, az legalább a lábát lógázta a vízbe. A kis Kovács, mert így nevezték a magyar
matrózt, addigra már elvesztette eszméletét.
– Zászlós úr – mutatott a hordágyon fekvő, eszméletlen tengerészre a derék fegyvermester
–; Kovácsot innen már bajosan visszük tovább!
Budik letérdelt, vizsgálgatta a sebesültet. Felnézett:
– Igaza van, Neuper. Itt már az orvos sem segíthet.
A hordágyra tett revolvert felvette. Bajosan lesz a kis Kovácsnak erre szüksége.
Körülnézett. Szeme előtt fénykarikák forogtak. Teljes kimerültség, trópusi láz. Egyedül
Neuper és Skoda, a két altiszt, Klavora és még egy matróz volt olyan állapotban, hogy a
továbbmenetelre gondolni lehetett. A többiek aléltan, révetegen, jártányi erő nélkül hevertek a
patak szélén, a vélt hűvösséget adó fák alatt.
Budik összerezzent: Skoda altiszt, aki a patak folyásának irányában őrségen állt, felkiáltott:
– Közelednek!
A távolból dobok pufogása, kiáltások hallatszottak. A fadobok jól ismert, ijesztő, tompa
dübörgése. Saki király harcosainak dobjai!
– Közelednek! – suttogta Budik is, és végignézett társain. Ugyanakkor Neuper
fegyvermester letérdelt a hordágy mellé:
– Meghalt!
Budikot elfogta a teljes tanácstalanság. „Azokban a percekben tudtam, hogy mindennek
vége. Neuper, Skoda, Klavora és Frisch volt még olyan állapotban, hogy felvehettük a
vadakkal az ütközetet. A többiek annyira se feleltek meg, hogy betöltsék a fegyvert. Kovács
közmatróz halott volt…”
Budik körülnézett.
Alig húsz-huszonöt lépésre, valamivel feljebb a pataktól, dombocska emelkedett. A
dombon kövek halmaza, nyilván valami kultikus (vallásos célból emelt) kőrakás. Budik
parancsára ide húzódtak a tengerészek a sebesültekkel, a sérültekkel, sőt a halott kis Kovács
matrózzal együtt. Ez a kőrakás volt az „Albatros” korvett expedícióroncsának utolsó
menedéke, az „út vége”, mint a tengerészek mondják.
– Becsülettel akartunk meghalni, az utolsó töltényig, az utolsó emberig harcolva! –
mesélte a toronyőr. – Valójában az igazság az volt, szinte már kívántuk, hogy dőljön el a harc.
Megfogadtuk, olcsón nem adjuk, s úgy harcolunk, mint az eszeveszettek! Mindössze öten
voltunk a zászlóssal együtt fegyveresek, a többiek nem számítottak …
A „Halálerődből” – mert így nevezték el a kőrakást, ahol nemcsak kövek, de emberi
koponyák is voltak –; kiláttak a tengerre. A párában libegő, hol szürkéskék, hol kékeszöld
Csendes-óceánra, a vágyva vágyott szabadság-birodalomra, ahol mégiscsak inkább voltak
odahaza, mint az emberevők gonosz, bűnös szigetén.
Tudták, ha felharsannak a kagylókürtök, a tritoncsigákból készített riasztóeszközök, akkor
a vadak támadni fognak.
Itt is, ott is megmozdult a bozót, de embert nem lehetett látni.
És a tritoncsigák megszólaltak!
A sziklák takarásában lapuló öt ember merő figyelem, elszántság volt.
– Senki ne várjon parancsot – suttogta Budik. – Aki egyet is meglát közülük, lőjön!
Az első lövést Neuper, a másodikat Klavora tette. Mind a két lövés talált. Hangos
csataordítás volt a válasz. Szóltak a fadobok, fültépően harsogtak, hol visítva, hol búgó
hangon, a kagylókürtök.
A „Halálerőd” ostroma megkezdődött.

Mind az öten tudták, hogy a harc a legjobb esetben is az utolsó töltényig tarthat. Tovább
már nem. A tehetetlen, láztól, aléltságtól, kimerültségtől elkábult emberek fegyvereit is maguk
mellé vették. Budiknak nyolc revolvergolyója, huszonöt mannlicher-tölténye, Neupertnek és
Skodának harminc-harminc, Klavorának huszonöt, Frischnek húsz puskatölténye volt.
És az erdő nyüzsgött Saki király harcosaitól!
– Azzal tisztában voltunk, hogy legfeljebb három-négy rohamot tudunk visszaverni –
beszélte Klavora Ferdinánd. – Legfeljebb, de az is lehet, hogy annyit sem. Az elsőn átestünk,
a másodikon is. A zászlósnál két tölténytár, tehát tíz golyó, nálam is tíz lapult a zsebben.
Neupertnél, Skodánál, Frischnél se lehetett több! Oda is szóltam Budiknak: „No, zászlós úr,
többé már bajosan látjuk együtt az Adriát! …” És ahogy ezt mondtam, a mi éles, szél
süvítéséhez, vitorlák neszezéséhez szokott fülünk meghallott valamit. .,
… A Fraternitás kis vitorlása, a „Mária” brazzera akkor Arbe szigetének
középmagasságában haladt. Reggel volt az Adrián, a híres, csodás, álmaimban annyiszor
megjelenő, feledhetetlen reggel. Es ha magam elé idézem ezt a képet: Jokkóék haj ócskáját a
mesebeli Arbe-sziget közelében, amott LusSín elnyújtott földségét, a virágzó agavék ezreitől
tömött utacskákkal, de mindenekfelett magát a tengert, a „legkékebb tengert”, az Adriát,
akkor érthető Klavora sóhaja: az emberevők szigetének szörnyű világából kegyetlen érzés
lehetett arra gondolni, hogy – soha többé Adriai-tenger!
De hát a sóhajt, a zászlóshoz intézett búcsúszót követte egy másik mondat, amire Jokkóék
még inkább felfigyeltek.
– Mit gondoltok, mit hallottunk?– szólt Klavora a fiúkhoz, és mosoly jelent meg, fáradt
mosoly, az arcán. – Mit?
– Még több tritonkürtöt – mondta hirtelen Verancsics. – Még több dobot!
– A hajóágyúk dörgését, hiszen a korvettet megtámadták a fejvadászok! – izgult Jonni
Farramatta.
– Hurrikán közeledett – szólt Zgurics Tóni –; apámtól hallottam, hogy ettől nagyon félnek
az emberevők.
Jokkó, aki még mindig a kormánynál ült, könyörögve mondta:
– Tessék már folytatni, Klavora bácsi! Honnan tudnák, hogy mi történt, tessék folytatni!
Klavora bácsi feltápászkodott, úgy-ahogy felkönyökölt, törött karját óvatosan emelve.
– Most már hamar befejezem. De ígérjétek meg. ha azt mondom: vége, akkor pihenni
hagytok. Mert bizony a „.Halálerőd” óta nem éreztem magamat olyan komiszul, mint most!
– Megígérjük! – hallatszott kórusban a Fraternitás fogadalma, kivéve Jakabkát, aki
rendületlenül aludt, tudomást sem véve arról, hogy teljes fényében ragyogta be a nap az adriai
reggelt, a tenger lomhán gördülő hullámait, a távoli és közeli szigeteket, a „Mária” kopott
vitorlázatát, vízmarta testét.

–
Hát akkor megmondom, mit hallottunk, fiaim. Trombita szót, valódi, igazi
katonatrombita harsogását! Áttörte a kagylókürtök és a dobok zaját! Először azt hittük,
tévedünk, lázálom az egész. De amikor a zászlós is azt mondta, hogy hallja, meg Neuper,
Skoda, Frisch is, nem volt tévedés! Hej, csoda hang ám az a tirá, tirá, litirá … tirá, tirá, titirá!
Ezt harsogta a fülünkbe a hajókürtös, ha éjjeli gyakorlatra riasztották az egész legénységet, de
akkor is, ha kitört a vihar, és a parancsnok úgy rendelkezett: minden ember a fedélzetre! …Ha
láttátok volna Budik arcát vagy az enyémet, a fegyvermesterét vagy a többiekét! Olyan volt
az, mint a feltámadás. Egyedül a kis Kovács feküdt mozdulatlanul, neki nem szólt már többé a
tirá, tirá … Üvölteni kezdtünk és bőgni, mint a gyerekek! Üvöltöttünk és lőttünk, s csak azt
láttuk, hogy tünedeznek a vadak a közelünkből. És a trombita egyre közelebb ért, vele együtt
olyan fegyverropogás, hegy annál szebb zenét azóta sem hallottam! Végre a patakmeder
szélén feltűnt a segítségünkre küldött osztag, negyven ember, elöl Bublay Ferdinánd
sorhajóhadnagy, a korvett első tisztje. Akkor már ők is túl voltak a nagy kaland javán. A
korvett ágyúi jó néhány fejvadászcsónakot küldtek a tenger fenekére – „Sorhajóhadnagy úr –
állt a zászlós a másodparancsnok elé, de olyan szurtosan, rongyosan, mint a hamburgi
csavargók –; sorhajóhadnagy úr, jelentem, tizenhárom ember a korvettről!” „És a többi? –
kérdezte a sorhajóhadnagy. – És a tudós?” Budik szemét elfutotta a könny. Odamutatott a
halott kis Kovácsra: „A többi, sorhajóhadnagy úr, a tudóssal együtt elesett!…”

Hetedik fejezet
AZ ADRIA „BOLYGÓ HOLLANDIJA” ÉS A „LIVORNO” ÉGÉSE
Jokkó a hullámgát végén állt, és elmerülve figyelt a távolba.
Mellette Jonni Farramatta kuporgott. Jonni, Jokkóval ellentétben, nem a távolt, hanem a
közeit figyelte, horgászott. Glavocsékat, asinelliket, csikóhalakat húzott ki időnként a védgát
vizéből. Csuda érdekes hely ám a kikötőöböl! A sok kosz, moszat között eleven élet nyüzsög.
Ahol tisztább a fenék, ott érdemes szemlélődni. Lila színű, tüskés tengeri sünök gördülnek
tova, néha egy-egy jól megtermett muréna kígyózik keresztül a tisztáson, remeterákok lépnek
a porondra, összecsapnak, majd megfutamodnak, ha feltűnik a páncélos vitéz, a homár, vagy
még inkább, ha a tisztásra telepszik a híres rabló, a polip. Halakat is látni, néha csak
villanásra, de látni. A tengeri halak nem szeretik a kivilágítást, mert az az életükbe kerülhet. A
sötétség, a labirintus, a sűrű ulvafű, a moszatrengeteg pompás védelem, de nem a kivilágított,
homokos fenék. De hát akad minden hal és halacska számára olyan helyzet, hogy nem
kerülhetik el a kivilágítást. Ezért érdemes ilyen helyet figyelni. Jonni Farramatta hol bedobta a
kátrányos zsineget, hol kihúzta. Amikor bedobta, nem volt a zsinegen semmi, amikor kihúzta
– volt! Ilyenkor Jonni füttyentett egyet, sőt néha kettőt is.
Ha kettőt, az azt jelentette, hogy nagy a hal. Ez a nagy hal nem más, mint a tengeri süllő, a
branzin, ami néha félméternyire is megnő. Persze a kis Jonni a zsineggel és rajta a csalis
horoggal nem ekkora branzint fogott. De hát amit fogott, azért odahaza dicséret járt, mert az
órás Farramatta az összes halak között a tengeri süllőt szerette a legjobban.
Ezúttal nem branzin, hanem barboni akadt Jonni horgára. Kettőt füttyentett tehát, amikor
nagy óvatosan végighúzta a csapkodó, vergődő, pirosas színű barbonit a védgát éles kövein.
– A zannya, barboni! – lihegte Jonni. – Nézd, Jokkó!
Jokkó oldalt pislantott, de éppen csak annyira, amennyit illik egy jó barát
horgászeredményénél. Nem mintha Jokkó nem szerette volna a horgászást. Bizony szerette.
Ezúttal is vele volt a csalis bödönke meg a horgászzsineg. De minden asmellinél, glavocsénál,
barboninál, polipnál és branzinnál jobban érdekelte a „Ragusa” bark. Igaz, akkor még, amikor
Jonni Farramatta kifogta a barbonit, a barknak híre-hamva sem volt. De jelezték jöttét, és
Jokkó izgatottan várta. A „Ragusa” görög kikötőket látogatott, meszet és cementet vett a
mélyébe, majd Fiúméba hajózott. Ott kirakta terhét, s most készült Spalatóba, ahol
Olaszország részére épületfát vesz fel. De Fiúméból jövet megáll egy-két szóra Zenggben.
Méghozzá nem is egyszerű szóra, hanem nagyon komoly szóra,
A bark parancsnokhelyettese, első tisztje, sőt egyetlen tisztje Turkovich Szevér, Jokkó
édesbátyja, aki így – látható – méltó a Turkovich névre. A zenggi Turkovichok (azaz Törökök)
között soha más mesterségbeli férfi nem akadt, mint tengerész. Mint tudjuk, Jokkó és Szevér
apja, Turkovich Vladimír, tengerész volt, s az a nagyapa, a dédapa, a szépapa is. Minden
férfirokon és nagybácsi ugyancsak tengerész. Közöttük a leghíresebb Turkovich Daniló, a
„Jadran” sóner tulajdonos-kapitánya! Állítólag élt egy Turkovich Silvius nevű tengerész is,
Turkovich Vladimír legidősebb bátyja, aki mély vallásosságba esett, és beállt az Athosz hegyi
barátokhoz, önsanyargató szerzetesnek. Ez a Silvius bácsi lett volna az egyetlen, aki
Turkovich létére megtagadta a tengert, de főleg az őst, a nagy hírű Danicsics Lázárt, az
uszkok kapitányt. Azért említettem az előbb, hogy „állítólag”, mert erről a Silvius bácsiról
úgy hallgattak a Turkovichok, mint a diák a rossz bizonyítványról.
Jokkó azon a napon, 1912 júniusának utolsó napjaiban, alig egy héttel az évzáró után, főleg
azért leste oly izgatottan, szívrepesve a „Ragusá”-t, mert Szevér karácsony táján azt ígérte, ha
a bizonyítvány tűrhető lesz, vagyis szekunda sehol, akkor az öccsét r. szünidőben elviszi a
barkhajóval. Hát bizony az ilyesmi nem megvetendő ígéret, érdemes érte megküzdeni. És
Jokkó, becsületére legyen mondva, nehezen, nagy harcok között, naponta legyőzve önmagát,

de megküzdött a bizonyítványért. Nem bukott meg, nem éktelenkedett a bizonyítványon az
akkori rossz jegy, a négyes. A bizonyítvány alján pedig ott ékeskedett a varázsszöveg:
„Felsőbb osztályba léphet.” Jokkó tehát felsőbb osztályba lépett, édesanyja beírathatta a
második gimnáziumba.
– Most pedig várom Szevért – mondta Jokkó odahaza, amikor átadta édesanyjának a
bizonyítványt az évzáró napján. – Várom, mert megígérte, hogy elmegyek vele!
Turkovichné nyugtalanul megigazította fejkendőjét, amit abban az időben a zenggi
polgárasszonyok viseltek. Megdöbbenve meredt fiára, akit rajongva szeretett, és akiért,
titokban, azért imádkozott, bár inkább menne majd el Jokkó papnak, mint a lezüllött Silvius
bácsi, csak ne tengerésznek, mint minden Turkovich!
– Elmégy Szevérrel? Nem volt neked elég a hajókázás Nazárió bácsi bárkáján? Azt hiszed,
nem eleget aggódtam érted, amikor se szó, se beszéd, megszöktetek? Azzal a bolond tanárral!
– Dóbiás tanár úr nem bolond!
– De igenis, bolond! Aki felnőtt létére kölykökkel elcsavarog, az bolond! Az igazgató úr is
mondta Jakabka nagymamájának, hogy Dóbiás úr bolond, és nem lehet komolyan venni!
– Ha nem megyünk el, akkor ki menti meg Klavora bácsit?! Klavora bácsi meghalt volna!
Ezt megírta a Magyar Tengerpart, a Voce, de a Pesti Hírlap is! Bizony, anyu. Az is lehet, hogy
életmentő kitüntetést kap a tanár úr meg mi is! Talán vaskoronarendet kapunk!
Turkovichné elnevette magát. Magához húzta Jokkót, akiben hármat szeretett: elhalt férjét,
akit elszólított a tenger.
Ssevért, aki örökösen távol volt, és Jokkót magát, a kicsit, a „piccolót”, akit féltve féltett a
tengertől, de akinél látta, jól látta – hiába félti! Visszavonhatatlanul Turkovich ő is.
– Édesanyám, ha Szevér nem visz el, akkor soha szóba nem állok vele! – jelentette ki
Jokkó, amikor végre megkapta az anyai hozzájárulást a remélt nyári hajóúthoz.
– Bár ne vinne el – suttogta bűnbánóan az édesanya. És Jokkó a kis Jonni Farramattával
együtt várta, mikor tűnik fel Fiume felől a „Ragusa” bark. A szél irányától függött, milyen
útvonalon érkezik Zenggbe a háromárbocos. Jöhettek Veglia szigetének nyugati oldalán, az
egész sziget megkerülésével, keresztül a Canale di Mezzón, de jöhettek a Canale di
Maltempóban, a csőszerű természetes csatornán is, ami ugyan nem kedves útvonala a nagy
vitorlásoknak. De hát a „Ragusá”-n olyan hajósok tartózkodtak, mint az öreg Kaiser Karl,
továbbá Szevér és – Sottomarina, a „Jadran” későbbi hajómestere, aki a barkón főkormányos
volt, de ha kellett, hajómester is. Eddig az öreg Kaiser Kariról nem beszéltem, holott illett
volna. Kaiser Karl – németből fordítva – annyi, mint Károly császár. A németes név ellenére
az öreg veszekedett Obzor-párti volt, ami egyet jelentett a legszélsőbb délszláv sovinizmussal.
Én capitano Kaisert már csak akkor ismertem meg, amikor házának kapuja előtt, az utcán
üldögélt, köpte a bagót és ivott. Aki arra járt, azt megállította, megkínálta egy pohár borral, és
elkezdett neki panaszkodni.
– Hallott már, Zámodics úr, ilyet?! Nyugdíjba küldeni engem, a legkitűnőbb kapitányok
legkitűnőbbjét! Hallott már ilyet? Azt a vén „Ragusá”-t huszonöt éven át, egy negyed
századon keresztül vezettem. Történt annak a hajónak baja? Nem történt. Miért nem történt?
Azért mert Kaiser Karl érti a mesterségét, legalább annyira, mint az a felfuvalkodott
Turkovich Daniló! Azt mondják, hogy az a Turkovich Daniló valóságos tudósa a hajózásnak.
Hát kell a tengerre tudós? Fészkes fenét kell! Olyan tengerész kell oda, mint én, Kaiser
Karl. Elvittem a „Ragusá”-t a Földközi-tengeren olyan trombában, hogy öröm volt
nézni! Dőltek, fordultak a hajók, de a „Ragusa” még hullámvédig sem merült! Esküszöm,
Zámodics úr, így igaz, és mégis elküldtek nyugdíjba! Proszit, Zámodics úr, proszit. Igyon,
ilyen világban csak inni lehet!
Még tudni kell „Károly császár” külleméhez, hogy pontosan úgy nézett ki, mint a
regényekben megírt vén tengeri fókák, azok a bizonyos kövéres, recsegő hangú, örökösen
verítékező és bagót rágó, örökösen köpködő és rumot ivó, ruházatra szörnyen rendetlen,

tengerészsapka helyett közönséges fekete színű keménykalapot hordó kapitányok. Valóban
inkább hasonlított a fókához vagy a kövér fejű rozmárhoz, mint emberhez.
De a mesterségét csudamód értette! Ámbár valóban nem volt tudósa a hajózásnak, ő még
abba a fiumei „tengerészeti tanodába” járt, amit Comte de Domini Vince vezetett, valójában
kétéves tanfolyam volt, és ahol a hajógépészetet; egészségtant, hajózástant külön esti
tanfolyamon tanították. És mégis: „Károly császár” (keménykalap ide, bagó amoda!) helytállt
a tengeren. Ha valaki esetleg azt kérdezte tőle, mondja el, mint viszi el a „Ragusá”-t Fiúméból
Anconába, Anconából Patrasba, onnan tovább Marseille-be és vissza Fiúméba, akkor ilyenféle
feleletet adott:
– Uram, ez marhaság! Nekem nem szokásom a mesélés. Adják a papírt, adják meg az
útirányt, és akkor elviszem meg visszahozom a hajót!
Hát ilyen parancsnoka volt a „Ragusa” barknak, a fekete testű, látszólag lomha,
háromárbocos kereskedelmi vitorlásnak. Akik együtt szolgáltak vele, szerették. Valójában
aranyszívű fickónak számított az öreg. Fizetésének jó részét arra költötte, hogy „pótlást” vett
bagóból, rumból, dohányból, de még élelemből is a legénysége számára. Egyben azonban
nem ismert kíméletet: a munkában. Ha kellett, ott állt napokon át a tatfelépítményen, a
kormányos mellett. Ha nem kellett, akkor lent ült a kabinjában, és ivott. Ilyenkor rábízta a
hajót a legmegbízhatóbb hadnagyok egyikére, Turkovich Szevérre.
Amennyire nem szívelte Daniló bácsit – valóban az egyik legkitűnőbb vitorláskapitányt –;
annyira kedves volt neki Szevér, Daniló bácsi unokaöccse. Szevért szinte fiának tekintette.
– Asszonyság – mondta Turkovichnénak, amikor az akadémia elvégzése után Szevér a
barkra került –; asszonyság, a hajó tulajdonosa szőrösszívű gazember, de a hajón én vagyok
az úr, és higgye, úgy él majd velem a fiú, mintha az apjánál lenne. Ismertem a megboldogult
Vladimírt, rendes ember volt. Tudom, mi a kötelességem. De azt a Danilót nem bírom!
Bármerre járok, egyre azt hallom: Daniló így, Daniló úgy! Meg hogy tudós! Tengerész és
tudós! Ki hallott már ilyen marhaságot? Tehát, asszonyság, bízza rám a fiát. Ha a kisebbik
megnő, azt is magamhoz veszem.
– Én azt szeretném, ha Jokkóból nem tengerész lenne – dadogta Turkovichné. – Tudja,
Kaiser úr, mióta a férjem ott Cap Matapannál…
– Tudom, asszonyság, tudom – recsegte a rozmár –; tudom. Az a legszebb halál! Attól
félek, hogy amennyire értem a hajózást, ebben a szerencsében nem részesülök. Én családi
házamban halok majd meg! Irigylem Vladimírt!
Így festett „Károly császár”, a „Ragusa” bark akkori parancsnoka.
Őt és vele a barkot várta Jokkó a napfényes június végi reggelen.
A tét valóban nagy volt: elviszi vagy sem Szevér az öccsét a „Ragusá”-val?
Persze, mindez nemcsak Szevértől függött, hanem „Károly császártól” is. Jokkó ezt érezte,
s jóban volt a mindenható parancsnokkal. De nem is itt volt a hiba. Hanem ott, hogy a
Fraternitás nem jó szemmel nézte Jokkónak azt a tervét, hogy a nyár nagy részét – annyi jó
kalandlehetőség idejét – távol tölti a kompániától.
A Hetek Tanácsának azon az ülésén, amit az ódon Nehaj vár tövében tartottak a vizsgákat
befejező napon, Zgurics tette szóvá a kapitány ügyét.
– Uram, uram, Turkovich kapitány uram, szállok az úrhoz! – nézett a lobogó tábortűz
fényében Zgurics Jokkóra.
– Állok elébe – jelentette ki Jokkó. – Nincs mivel szégyenkeznem.
– De igenis van! – jelentette ki Zgurics, és többen rábólintottak. – Van…
– Ezek összebeszéltek” – nézett körül Jokkó, majd hangosan így szólt: – Képtelenség.
Zgurics vádlólag mutatott a kapitányra:
– Van!… Abban állapodtunk meg, hogy a szünidőt együtt töltjük. Kikutatjuk a vár
rejtekeit, elmegyünk az Oblács-barlangokhoz, mert ott még mindig találni csontvázakat. És
azt is megbeszéltük, hogy a „Máriá”-val átmegyünk Vegliára, polipvadászatra. Dóbiás tanár

úr is eljön ide. Te pedig most elmégy a bátyád hajóján Afrikába!
Zgurics szemében vád volt, komoly vád. A többiek lehajtották a fejüket, komoran, mint
akik csalódtak.
Jokkó arcát elfutotta a pirosság. Érezte, a Fraternitásnak igaza van, és nagy hibát követett
el, amiért eddig nem szólt a fiúknak. íme, sohasem jó a titkolódzás. De hát őszintén szólva,
nem volt szíve megmondani, mit ígért Szevér. Különösen azóta, hogy megjöttek a
„Máriá”-val, és attól kezdve „korvettest” játszottak. Ebből a játékból egyvalaki maradt ki, a
kis Berezina Jakab, akit a történtek után a nagymama nem engedett ki a markából. Jakabka az
iskolán kívül a piacon volt található, elbarikádozva a nagymama hagymás kosaraival.
Innen nézdegélt kifelé a kis Jakab, a szabadság távoli világa felé …
– Igen – mondta komoran Jokkó, Zgurics vádló szavai után –; valóban igaz, hogy a
bátyám azt mondta, ha nem bukom el, akkor elvisz a „Ragusá”-n. Ez igaz. De ki nem menne
el közülünk, ha a bátyja tengerész, hajóhadnagy, vitorlás teherhajón szolgál, és azt mondja:
„Gyere, testvér!”
Marás Dragutin nem sokat teketóriázott, kimondta:
– Én bizony elmennék!
Jokkó megkönnyebbült. Egy már megadta magát, Jakabka nincsen jelen. Már csak négyen
vannak.
Jokkó rohamra indult:
– Zgurics, ne murizzál, nem mennél el? És te, Farramatta; Verancsics, Kuruc Jóska? Nem
mennétek el? Tudom, igenis, elmennétek!
Jokkó jellem volt Amennyire tudott gyűlölni, annyira szeretni is. Szerette a társait, a
Fraternitást és mindazokat; akik szerették a kalandot. Könny futotta el a szemét, pedig hát
senki sem nevezhette őt siránkozó gyereknek. De a tudat, hogy hitszegéssel vádolják, amikor
érzi, hogy élete nagy eseménye előtt áll: két vagy három hét a „Ragusa” barkón, akárha az
„Albatros” korvetten hajózna – ehhez nincsen joga egy uszkok kapitánynak?!
– Dóbiás tanár úr mindig azt mondja, hogy a tapasztalat az élet sója. Aki nem tapasztal, az
nem is él. Ezt is a tanár úr mondta. Igenis, elmegyek a „Ragusá”-n, ha elvisz a bátyám. De azt
megígérem, hogy megkérem a bátyámat, vigyen el mindnyájunkat. Jakabkát majd
megszöktetjük, ha Szevér azt mondja, hogy mehetünk. Megmondom, hogy dolgozni akarunk,
és segítünk a matrózoknak. Olyan cimborám van a barkón, mint Sottomarina bácsi. Ő majd
beoszt a nagyok mellé. Jó lesz?
Az öt fiú úgy nézett Jokkóra, mint az a bizonyos részeg tengerész, aki a londoni Hyde
Parkban összetalálkozott Neptunus isten szobrával: „No, né, komám, hát mégis élsz? Azt
hittem, hogy csak móka vagy! De hát, íme, létezel, csak azt nem tudom, hogyan kerültél a
szárazra, ami úgy inog alattam, mint a legócskább ladik!”
Egyszeriben kivirultak az arcok, és Jokkó tekintélyén a csorba menten kiköszörülődött.
Zgurics kezet nyújtott:
– Szevasz, így rendben van! Jonni Farramatta is kezet nyújtott:
– Akinek az őse Danicsics Lázár, az nem is lehet más! Jokkó kivirult. Olajbarna arcát
újból elfutotta a pír.
– Marhák, ne izéljetek már!
– Afrikába megy a „Ragusa”? – kérdezte Verancsics, – Zgurics mondta.
Mindenki úgy figyelt Jokkóra, mint aki kinyilatkoztatást mond.
– Nem tudom, hová megy. Zgurics se tudhatja. Talán a Földközi-tengerre. Lehet, hogy
vannak ott emberevő arabok. Ha megtámadnák, akkor igazi korvett lenne a „Ragusa”!
Jokkó vágyva vágyón felsóhajtott. De nagyszerű is lenne! Marás Dragutin hozzátette:
– Én azt se bánnám, ha megennének, legalább látnék emberevőket!
– Marha!
– Te hülye, haha! – kacagott Zgurics. – Ha megennének, akkor már nem látnád őket!

Nagy nevetéssel, izgatott találgatással felbomlott a Hetek Tanácsa ülése. A szokott helyen,
a várfal déli oldalán rakott tábortűz fénye messze elvilágított. Nyilván akadtak lent a városban
vagy a távoli Varos lakói közül, akik hittek a regének: no lám, Nehaj várának szelleme, a szép
Zulejka asszony fázik, és tüzet rakott, hogy melegedjék.
Jokkóék nem sokat törődtek a szellemmel. Ők már annyira megszokták a vár rejtekeit,
kazamatáit, megsüppedt pincéit s azt, hogy a düledező falak között mindig dudorászik a szél –
a közhit szerint Zulejka asszony sóhajtozik folyvást –; hogy eszükbe sem jutott félni,
riadozni. Miért féljenek olyasmitől, ami – van? Ha meg nincsen – akkor meg különösen miért
a drukk? És mert a Hetek Tanácsa Jokkó sugalmazására, ezt vallotta, annak örültek volna
legjobban, ha a szellemasszony közéjük lép, és helyet kér a tűznél. Sajnos, sohasem kért ilyen
segítséget…
– Azt se bánnánk – jelentette ki jönni Farramatta –; ha a „bolygó hollandival”
találkoznánk! Muris lenne, mi?
A csendes Kuruc Jóska legyintett:
– Nincs is „bolygó hollandi”, az csak opera!
Jokkó elkomolyodott, és kapitányhoz illő határozottsággal közbeszólt:
– De mennyire van! Az Adrián is van, Fedrigoni kapitánynak hívják. Nem hallottál róla?
– Hallottam – válaszolta Kuruc. – Az apám mondta, hogy duma az egész, és nincsen!
Kuruc nevetett. Érezte, hogy a feléje forduló tekintetek lebecsülik. Elakadt.
– Így mondta az apám …Miért, ti mást hisztek?
– Fedrigoni kapitány létezik, látták is – mondta lassan, szótagolva Jokkó. – Nagybátyám,
Daniló bácsi is látta. Márpedig, ha ő látta …
Kuruc nem hagyta magát:
– Az apám finánc, tengeri finánc. Ők soha nem látták. Hol lakik, hol van a hajójának a
kikötője? Senki sem tudja megmondani az egész tengerparton, hogy itt és itt lakik Fedrigoni
kapitány!
Kuruc szavait gúnyos nevetés fogadta.
– Persze hogy nem látta a papád! Fedrigoni hajóját csak akkor lehet látni, ha vihar tombol
a tengeren. Mikor megy ki viharban a finánchajó, a „Lajos”?
Erre kitört a hahota. A hahota nem annyira a „Lajos” nevű haj ócskának, mint inkább a
fináncoknak szólt, akik akkor sem tartoztak a tengervidék népszerű tagjainak sorába. (A hajót
valóban „Lajos”-nak hívták, bármennyire is hihetetlenül hangzik. Csuda rendes haj ócska
volt, hófehér, két-árbocos kis gőzjacht, 300 tonnás.)
Ezúttal Farramatta vágta el a kialakuló vitát:
– Maradjunk abban, hogy mindnyájan örülnénk, ha találkoznánk Fedrigoni kapitánnyal.
– Állok elébe! – rikoltotta Verancsics.
– Állok elébe! – kiáltotta a többi fiú is. Kuruc meghúzta a vállát, elmosolyodott:
– Állok elébe én is. Jokkó, itt a kezem, nem disznóláb!
Mindez a bizonyítványosztás napjának estjén történt. Azóta eltelt egy hét, és – mint
említettem – Jokkó Farramattával együtt a „Ragusa” barkót várta.
Jokkó elmerülve figyelt a két lehetséges irányba, ahonnan a háromárbocosnak fel kell
bukkannia. Meleg volt, szinte fülledt a levegő. A tengert pára borította, s a távoli, tiszta időben
jól látszó Veglia szigetnek nyoma sem volt. A móló végéről úgy tűnt minden, mintha Jokkó
lábai előtt az óceán terült volna el. Szél alig fújt. A hullámok lomhán, szélesen elterülve
gördültek északnyugatról délkeletre.
A párázatban, mintha csak a látóhatáron lett volna, két hajó látszott.
Az egyik, a fehér hajó az Ungaro-Croata postagőzöse, a „Pannónia” volt. Zárából jött, és
Zenggben készült kikötni. A másik nehéz, sötét testű alkotmány, egy hadihajó. Jokkó éles
szeme éppen azt figyelgette, ugyan melyik lehet a sok közül. A távolból, a csalóka
ködfüggöny mögött valamelyik kis cirkálót lehetett sejteni. A „Zentá”-t, az „Aspern”-t vagy a

„Szigetvár”-t. De az is lehet, hogy a fénytörés révén mindössze a torpedóflottilla valamelyik
egysége, talán éppen a „Varasdiner” halad ott.
– Hm – dünnyögte Jokkó –; hm, de hol lehet a „Ragusa”?
– A zannya, elment! – hüledezett Jonni Farramatta. – Elment, pedig akkora volt!…
Hirtelen elhallgatott. Jokkó komor nézése meghökkentette. Egyszerre csak ráeszmélt, hogy
a horgászás miatt túlságosan közömbösen viselkedik, holott éppen az ő számára nem
közömbös, vajon feljut-e vagy sem a „Ragusá”-ra.
– Nem látod a barkót, Jokkó? Jokkó intett, hogy nem látja.
– Ha másfelé mentek! – sóhajtotta csüggedten.
– Üzentek.
– Üzentek, ez igaz. De tudod, hogy van a teherhajókkal…
Elhallgatott. Jokkónak sirályszeme volt. Mindent meglátott, mindent észrevett.
A távolban aprócska fehér folt látszott. Lehetett a tengerre kimerészkedő pillangó is.
De Jokkó tudta, hogy nem pillangó.
Jokkó tudta, hogy az az aprócska fehérség egy keresztárbocos vitorlás legfelső vitorlája , a
moonraker, vagyis a hold-vitorla.
Most csak az a kérdés, hogy a „Ragusa” közeledik vagy egy másik hajó?
Könnyű, alig-alig értékelhető szél lengedezett.
Ha a vitorlás Zenggnek tart, órák telnek el, míg elvergődik ide!
Most már Jonni abbahagyta a horgászást. Az egyik kőhöz erősített tartóhálóban több hal
vergődött, közöttük a szép barboni.
A két fiú együtt figyelt a messzeségbe.
– A „Ragusa”! – kiáltott fel hirtelen és boldogan Jokkó.
És ha lassan is, ha csigalassúsággal is, de kibontakozott a hajó.
Jött toronyiránt a zenggi kikötő rákollós bejárójának.
Azért is állt a két fiú a móló végén, mert a befutó hajók alig kőhajításra haladnak el az
ölelő karú, délnyugati hullámgát csúcsától.
Jokkó lelki szemei előtt megjelent a fedélzet, az álmos hangulat. Szevér nyilván a kormány
fél karfájára támaszkodik, és a hazai partokat figyeli. Ha majd kiemelkedik a hajó a
horizontból, előveszi látcsövét, és akkor el is mosolyodhat. Jokkó, az öcs, várja őt. A
kormányfedélzet lépcsőjén alighanem Sottomarina üldögél. Ő a főkormányos és a
fedélzetmester egy személyben. Ereje félelmetes, szíve merő jóság. De a birkózóversenyeken
ez a szív összezsugorodik, és az ellenfelet Sottomarina úgy vágja a porondra, hogy a
zuhanáson kívül nem hallani mást, csak egy nagy nyekkenést! Sottomarinával kiállni egyenlő
a teljes bukással. Amikor a tengerészek pólai birkózóviadalára meghívták a török Üszkü
Cselebit, a nagy hírű birkózó azt kötötte ki, hogy Sottomarina ne a porondon, legfeljebb a
nézőtéren találkozzon vele. De Sottomarina a porondon (ma szorítónak hívják) került össze
Cselebivel, és a többit sejthetitek…Cselebi attól kezdve még az Adriáról sem akart hallani,
nemhogy Sottomarináról! És amikor Jokkó Sottomarinára gondolt, elmosolyodott. Szerette
az óriást, ezt a szörnyű izom– és hústömeget. Persze, szerette a „Ragusa” többi emberét is.
Gommót, akit „majomembernek” neveztek, mert nála jobban senki nem tudott kötélen,
árbocon, vitorlarúdon mászni. Vagy Guzsik bácsit, az ezermestert, az ácsot s a derék Krantzot;
Gelleticset, aki a legnagyobb orkánban is csendes vigyorgással végezte feladatát. Vagy
Bócánt, a „cápatojást”, aki aprócska volt, örökös hajóinas, mert nem akadt kapitány; aki
elhitte volna, hogy több tizennyolc évesnél. Holott már akkor, 1912-ben, Bócán túl volt a
huszonötön is! De ő türelmes volt, ha kellett, a kapitány pipáját pucolta, mosogatott a
konyhán, takarította a kabinokat, a legénységi szállást (a fokszlit, mint tudjátok),
mázsaszámra hozta a kikötővároskák piacairól a káposztát, a burgonyát, a babot, kimosta a
kapitány szennyesét, szóval Bócán mindent jó szívvel elvégzett, és nem lázadt a sors ellen,
hogy olyan kicsi maradt; hogy ha egy boroshordó mögött állt, akkor legfeljebb a feje búbját

lehetett látni.
És maga előtt látta a barkót, az 1200 tonnás, hatalmas; fekete testű, esőtől, naptól, portól
sárga, barna vitorlázafcú háromárbocost.
Szerette Jokkó a „Ragusá”-t. Mellette csak egy kedvenc volt még, Daniló bácsi hófehér,
karcsú kétárbocos sónere, a „Jadran”. De hát az egyik sóner volt, a másik bark, az egyik
fekete óriás, a másik karcsú fehérség. Attól még, ha valaki szereti a sast, szeretheti a sirályt is!
Jött, egyre közelebb került a „Ragusa”, mintha egy lassan működő óramű zsinóron húzná a
zenggi kikötőbejáró felé.
Elmúlt egy óra, végül másfél óra.
A lomha, nagy hajó alig kétszáz-kétszázötven méterre terpeszkedett hatalmas testével a
kikötőbejáró előtt. A feketére festett bark egy kicsit „leesett”, majd az óriás méretű
keresztvitorlák negyvenöt fokos szöget írtak le, és a hajótest valósággal a vitorlák alá fordult.
Jól látszottak az emberek, amint megfeszített erővel húzták a fordítóköteleket, sőt néhányan
már az oldalsó hágószálakon másztak felfelé, hogy adott parancsra betekerjék a vitorlákat.
Most a bark teljes méretében mutatta magát.
Impozánsan nagynak tűnt az oldalmagassága, ami elsősorban is azt bizonyította, hogy a
merülés nem teljes, és a raktárban akad bőven hely áru számára. Jokkót elfogta az izgalom.
Látta a hajóorr hullámvédjén „Károly császárt”. Előrehajolva könyökölt, nézte a partot,
rágta a bagót, időnként hatalmasakat köpött, és hol a tarkójára lökte viharvert keménykalapját,
hol a homlokába húzta. Kaiser Karl ebben sem hasonlított a többi vitorláskapitányhoz. A
vitorláskapitányok kikötés előtt általában a kormányos mellett állnak; és maguk vezénylik,
vagy a helyettesük a kikötés manőverét. Kaiser Karl nem vezényelt. Ő ilyenkor előrement, a
belső orrvitorla alá könyökölt és szemlélődött. És ha kellett, a káromkodások özönét zúdította
hátra. De Szevér mellett ilyesmire nem volt szükség. Mióta Turkovich Szevér a bark második
embere, azóta „Károly császár” nyugodtan hódolhatott kedvenc szokásának: átadhatta magát a
kikötés örömének, a befutásnak, a leszerelésnek. Ilyenkor az jelezte az izgatott figyelést, a
szakmai „beleélést”, hogy előre-hátra nyomkodta a cidibummnak nevezett keménykalapot, a
„pincset”.
Jokkót elfogta az izgalom. Pomponos – középen bojtos, francia tengerészeti – sapkáját,
amitől még a Fraternitás tanácskozásain sem vált meg, a magasba dobta:
– Hurrá! Szevér! Ship ahój!
Látszott, hogy valaki int a kormányfélről, nyilván Szevér. A vitorlák keresztrúdjairól is
meglengették néhányan a sapkájukat: Gommó, Gelletics meg hát Bócán. Én jött a kiáltás, a
válasz a hajóról:
– Ahój, ahój!
Kaiser Karl a pines széléhez bökte az ujját, a köszönés jeleként, ami nagy kegy volt.
A bark nyugodtan, méltóságteljesen, mint valami igazi korvett, becsúszott a kikötőbejáró
„ollójába”. Hallani lehetett jól, mint suhog a víz a hajó hasa alatt, s mint sustorognak a
vitorlák a szelecske könnyű nyomása alatt.
Erre már Jokkó és Jonni futásnak eredt. Jonni haltartó hálója kinyílt, és előbb néhány
apróbb glavocse, szardelli hullott a kőgát kövére, onnan vissza az öböl vizébe, majd a jóképű
barboni is gondolt nagyot, és kipenderült a szákból, utána a többinek!
– Meglógott a barboni! – ordította Jokkó mögött Jonni Farramatta, de rohant tovább/
Mire végigszaladtak a kő-gáton, bekanyarodtak a Marinára, onnan az aprócska móló
szögletéhez, a bark már a parthoz simult.
Szokás szerint egy csomó bámészkodó verődött össze, mert egy vitorlás hajó érkezése és
kikötése még a tengerparti városka lakóinak is esemény. Ott állt például Fettinger úr, a
konstábler, vagyis a rend őre, továbbá a vén Nazárió Sauró, aki valamikor együtt szolgált
„Károly császárral”, és ha a”Ragusa” Zenggbe látogatott, akkor Nazárió bácsi ott állt a
Marinán, hogy köszöntse a régi cimborát. Persze, nem lehessen tudni, hogy Zengg

legzordonabb emberének ez a figyelmessége a régi felettesnek, a lissai csata egyik harcosának
szólt vagy az áldomásitalnak, amivel a kapitány bőven kínálta tengerésztársát.

Jokkó és Jonni idejében érkezett. A tat és a hajóorr kikötőkötelét elkapták, és szakszerűen
rácsavarták az ósdi ágyúcsőből szerkesztett kikötőducra.
– Hahó, Szevér!
– Hahó, Jokkó!
A két fiú be sem várta, míg kitolják a járódeszkát. Néhány gyors, kapaszkodó mozdulattal
felmásztak a kötélen, amit az óriás Sottomarina dobott ki a hajó oldalán.
– Hahó, Jokkó! – nevetett az óriás. – Hallom, hogy útra szerződői, és velünk jössz! Amott
a barba, máris megkötheted az alkut!
Az Adrián ugyanúgy, mint a Duna-tengerjárókon a parancsnokot „barbának”, azaz
„szakállasnak”, vagyis öregnek, fejesnek, főnöknek hívják.
Jokkó szeme felcsillant:
– Mondta Szevér?
– Mondtam hát – lépett Szevér Jokkó mellé, megölelte, és megveregette a vállát. – De
most alomars valamerre, mert előbb leszerelünk! Hé, tekerjétek már a ponyvákat amott!
És hogy Jokkó megmutassa, mennyire otthonos a barkón, otthagyta a szájtátó Jonnit, és
mászni kezdett a főárbocra, ahol Cápatojás és Gommó együtt kínlódott a legnagyobb
keresztvitorlával. Nazárió Sauró elismerően pislogott felfelé, hiába, no, ez a Jokkó gyerek
megéri a pénzét! Még Fettinger úr is csettintett:
– No, né, a Turkovich fiú! Ezzel a hajóval is képes lenne megszöktetni egy csomó
gyereket! Dóbiás tanárral együtt, hahaha! Nagy csirkefogó!
– Maga ugyan ne szidja azt a fiút, de a tanárt sem – förmedt a konstáblerre a vén Nazárió
–egyik olyan rendes, mint a másik! Bezzeg ha a plébános mászna ottan vagy a polgármester,
akkor hasra esne, és még a nyelvét is kinyújtaná örömében!
Nazárió bácsi éles hangja eljutott a Marina távolabbi részébe, de a barkra is.

Óriási hahota fogadta a vén haditengerész szavait.
– No, Fettinger úr – bömbölte csuda mély hangján az óriás főkormányos, Sottomarina –;
magának is megmondták! Szaladhat jelenteni Fiúméba a podestának, hogy megsértették a
hatóságot!
Fettinger összehúzta magát, morgott valamit a szemtelen tengerészekről, és eltűnt a
Marináról.
Addigra Jokkó már ott lógázta a lábát a marsvitorla rúdján.
Ez volt az ő világa, ide született, itt vert a szíve a legboldogabban. Soha egy pillanatig nem
érzett szédülést, a lába (cipőben vagy cipő nélkül) nem csúszott meg a kereszt-rúd
hágósodronyán, pedig éppen hogy tizenegy éves volt! Marka úgy feszült a kötelekre, a
rudakra, az evezőkre, a csörlőkre és ünnepi ritkaságként a kormányküllőre, mint egy igazi,
sok éve szolgáló, AB (mindenhez értő) , matrózé.
Ismert minden kötelet, tudta a nevüket, ugyanígy a vitorlák használatát és nevét is. Pedig
van itt mit megjegyezni, én mondom! Általánosságban a barknak harminchatféle álló-;
ötvenhatféle felvonó- és húzókötélzete van. Nem ennyi a kötelek száma, hanem ennyiféle,
ami ugyancsak különbség ám! Hozzávetőleges számítás szerint is legalább kétszázötven
önálló feladatot ellátó kötél nevét és helyét kell tudni egy Adria-barkon az AB matróznak.
Ugyanakkor ott van még a vitorlák nagy száma, a különböző fedélzeti és árboceszközök
légiója. Valóban így van: légiója. Bikák, feszítők, csapók, csuklók, kapcsok, karabinerek,
forgók végtelenbe vesző sora! Mindezt Jokkó kívülről tudta, sajnos, sokkal-sokkal jobban,
mint, mondjuk, a latint. De nemcsak az Adria-barkok felszerelését ismerte, hanem a négy- az
öt-árbocos óceánbarkokét is, valamint a barkóknál is komplikáltabb felszerelésű nave óriás
vitorlás minden alkatrészét. Mint mondtam már: különleges képességekkel rendelkezett; és
kölyökkora ellenére is zseninek számított a tengerészszakmában. Mozart gyerekkorában már
kész muzsikus volt, – Jokkó kész tengerész.
Jonni Farramatta nem tartozott az óvatos, félénk gyerekek közé. De eszébe se jutott, hogy
az oldalsó hágókötélen (kötéllétrán) felmásszon az árbocderék felső részéig. Ha feljutott az
alsó terebre (amit helytelenül árbockosárnak neveznek), ami az árboctörzs legfelső része, és
egyben pompás kilátóhely, akkor többet tartotta behunyva a szemét, mint nem, és mindig
szorongva gondolt arra, mi lesz a lemászással! Jokkó, mindenki csodálatára, megtette már,
hogy felmászott a topra, a főárboc csúcsára – nem különb helyre, mintha egy ötemeletes
háznak megfelelő magasságú telefonpózna végén csücsülnétek.
– Hahó, Jokkó!
– Hahó, Gommó, Cápatojás!
– Halljuk, velünk jössz Spalatóba s onnan tovább! Már a barba is tudja, beleegyezett!
– Veletek megyek, Gommó. Árbocmatróz leszek.
– Moccó, te! Árbocmatróz – az még messze van!
Ez a beszélgetés Gommó, Bócán és Jokkó között folyt le, a főárboc keresztrúdján. Jonni se
maradt tétlen. Ő a húzókötelek és a fordítókötelek feltekerésénél, rendberakásánál segített az
öreg Guzsiknak, akit apónak szólított a bark legénysége.
Bőven eltelt egy jó óra, mire a „Ragusa” pihenőre térhetett a zenggi kikötőben, és
elcsendesedett a fedélzet.
Ekkor már Kaiser Karl a járódeszka szélénél állt.
– Captain – jelentette parancsnokának Szevér –; minden rendben.
– Helyes – mordult egyet az öreg, és levette a keménykalapot.
Nézegette, forgatta, végül ünepélyes arccal ruhája könyökével letörölte. Ez a mozdulat
jelentette nála a partraszállást. Csak ebben az esetben törülte meg a fekete keménykalapot.
Most megtörölte. Ott tartózkodott mellette Nazárió Sauró, az ivócimbora.
– Sauró, gyerünk– intett „Károly császár”, és az imbolygó, hajladozó deszkán mindketten
kimentek a partra; onnan visszaszólt: – Szevér, fiam, aki akar, mehet a partra. Az öcsédnek

meg mondd meg: holnap velünk jöhet!
Most érkezett el az a történelmi pillanat, hogy Jokkó szóba hozza a nagy kérést: vegye fel a
„Ragusa” utasai közé a Fraternitást.
A fekete bőrű, fekete hajú – Jokkóhoz igen hasonlító Szevér nem volt több huszonkéthuszonhárom évesnél. És már a háromárbocos másodkapitánya! Levantei szokás szerint
Szevér sem viselte a tengerészek közismert kék vagy fehér, aranyzsinóros, lakkellenzős tiszti
sapkáját. Ő és többen a bark személyzetéből a jól bevált, széltől nem féltett; lecsüngő hegyű
„jambót” hordták, amit minden kikötőben fillérekért árusítottak. És itt említem meg azt, amit
már egy könyvemben elmondtam: a vitorlások tengerészei mostanság sem olyan „kinyaltak,
kifentek”, mint általában az utasszállítók tisztjei, matrózai. A vitorlástengerészek között
legfeljebb a parancsnok veszi fel néha az aranygombos, aranyzsinóros (háromstráfos,
négystráfos) zubbonyt, de még ő se mindig, mint azt „Károly császár” bizonyította a
legjobban. A vitorlástengerészek „vagabundok” voltak, azok most is; amíg egy ponyva lebeg
a tengeren!
Szevér ráült a felépítmény tetejére. Elővette a vászonnadrág zsebéből a dohányos dóznit, és
cigarettát sodort.
– Soha ennyi ideig nem totyogtunk Fiúméból! – nevetett a legnagyobb Turkovich fiú. –
Éjfélkor indultunk. Suttora; a toronyőr még ránk is ordított, hogy van jó dolgunk, éjjel
elindulni, amikor nincs is szél! Mert nincsen, hogy vinné el az ördög!
Megtörülte verítékes homlokát. Még mindig állt a levegő; Fülledt idő volt, sirokkó előtt.
– Holnap indulunk tovább! No, hallottad, a barba is azt mondta!
Most, most… – lihegte Jokkó, és belefogott:
– Szevér, azt szeretném mondani…
Elakadt. Jonni, bár hallgatott, szívszorongva figyelt. Ő is azt érezte, hogy gombóc van a
torkában.
Végre tovább nyögte. Hogy így a barátok meg úgy meg amúgy. Bár a Fraternitás titkos
szervezetnek számított, arról hivatalosan senki nem tudott, de nem hivatalosan mégiscsak
tudtak többen róla. Így Szevér is.
Amikor Jokkó befejezte előadását, egyre élénkebben, egyre jobban belemelegedve a
mondanivalóba, Szevér levette fejéről a jambót, megvakarta sűrű üstöke alatt a feje búbját, és
azt mondta:
– Tudod mit, Jokkó? Állj a barba elé, és kérd meg őt arra, hogy magadon kívül még öt fiút
akarsz a hajóra hozni. Akkor azután lásd, mit mond a barba!
Mellettük ott könyökölt Sottomarina, az óriás. Arra készült éppen, hogy elhagyja a hajót,
mert ő is Zengget vallotta otthonának. De hát megállt, figyelt, és amikor Szevér pontot tett
mondanivalójára, kiegészítette hadnagyát:
– Adok neked jó tanácsot, Jokkó. Ne szólj egy szót sem a barbának. Hát mit gondolsz,
„Károly császár” óvodát visz majd magával? Corpo di Bacco! Ha eléje állsz, és eldadogod ezt
a marhaságot, a barba úgy fenéken billent, hogy nem állsz meg, csak a Nehaj tetején!
Ezzel Sottomarina megveregette a fiú vállát. Mélyen, jóízűen kacagott, ahogy legfeljebb az
elefánt vagy a jegesmedve tud kacagni:
– Te tengeri uborka, te! Corpo di Bacco!
És ezzel az óriás kiballagott a pallón. A járódeszka recsegett-ropogott a mázsánál bőven
nagyobb súly alatt, de kitartott. És Sottomarina partot ért.
Jonni Farramatta végsőkig csüggedten meredt a Hetek Tanácsának kapitányára:
– Hát most mi lesz, Jokkó?
– Most mi lesz?
Szevér, aki természetesen jól ismerte Jonnit, mosolyogva fújta ki a cigarettafüstöt:
– Apád jóban van a barbával, beszéljen vele. Téged még elvállalunk, de a többit én sem!
Hanem ide figyeljetek, tudjátok, kivel találkoztunk Korfu közelében?

A hajóhadnagy rejtelmes arcot vágott. No, kivel?
– Ha eltalálod, Jonni, kezeskedem, hogy magammal viszlek, még akkor is, ha a barba nem
akarja!
– Jokkó súghat? – izgult a váratlan, meglepő ígéretre az órás fia.
– Súghat.
Ekkor már a felépítményen hasalt Cápatojás és Gommó is. Gommó szőrös, valóban
majomhoz méltó arca merő figyelem volt.
– Ne szóljatok – intett Gommóra és Cápatojásra a hadnagy.
– No?
Jokkó tanácstalanul meredt Jonnira, Jonni pedig Jokkóra^ Ugyan kivel találkozhattak
Korfu közelében?
– Egy angol hadihajóval.
– Az ördög vigye az angol hadihajót, jut belőle az Adriára is, nem nagy esemény. Mást!
– Elsüllyedt hajóval, Szevér legyintett:
– Mást!
Jonni komoran mondta, mint a futballkapus, aki gólt kapott:
– Nem tudom eltalálni.
Szevér kidobta a partra a cigarettavéget
– Inkább megmondom. Úgy se találnátok el. Figyelem: viharos időben, alkonyat után,
igen rossz látási viszonyok között, amikor Pireuszból jövet Korfunál haladtunk, talán hétnyolc mérföldnyire a szigettől – Fedrigoni kapitány hajójával találkoztunk!
A két fiú eltátotta a száját.
– Fedrigoni kapitánnyal? – dadogta áhítattal Jokkó.
– Fedrigoni… – nyögte Jonni Farramatta.
– Így van, emberek? – nézett Gommóra és a lustálkodó Cápatojásra Szevér. –
Találkoztunk vagy sem?
– Úgy van – vigyorgott Cápatojás. – Én nem láttam, mert a barba pipáit tisztogattam a
kabinban, de hallottam a kiabálást a fedélzetről: „Fedrigoni, Fedrigoni, amott a hajója,
Fedrigoni!” így kiabáltak az emberek.
A szófukar Gommó csak ennyit mondott:
– Én láttam.
Szevér büszkén tekintett a gyerekekre.
– Most már én is azok közé tartozom, akik nem kételkednek Fedrigoni létezésében. Láttam
a hajót. A barba is látta, Gommó, Gelletics, Sottomarina is látta. Mindössze néhány percre, de
láttuk! Olyan a hajó, mint amilyennek hallottuk. Fekete sóner, igen meredek árbocokkal,
magas vitorlázattal. Esküszöm, beillene egy kisebb klippernek is. Mi erősen harmadolt
vitorlákkal haladtunk, s éppen azon törtük a fejünket a barbával, hogy leszedetjük mind a két
árbocról a topgallantot. A fekete hajó teljes vitorlázattal, három dzsibbel száguldott!
Felmásztam a terebre, onnan látcsöveztem a fedélzetet. Senkit nem lehetett látni, még
kormányost sem! És a hajó mégis rohant észak-északkeletnek, tehát az albán partoknak.
– Honnan jöhetett? – találgatta Jokkó.
– Ki tudja? Én csak annak örülök, hogy láttam az Adria „bolygó hollandiját”. Moit
legalább tudom, hogy igaz az a szóbeszéd – Fedrigoni kapitány és hajója létezik!
– Kalózlobogó van a hajóján? – kíváncsiskodott Jonni. – Mert mi a „Mária” topjára
felvontuk a halálfejes lobogót.
Szevér beletúrt az üstökébe.
– Halálfejes kalózzászló? Nem láttam én semmiféle zászlót, különben is alkonyat után volt
az idő. Jokkó nagyot sóhajtott: – Irigyellek, Szevér. Láttad Fedrigoni hajóját!
– Fránya hajós lehet – bizonygatta Gommó. – Akkora szélben teljes vitorlákkal haladni,
azt még a mi barbánk se merné megtenni!

– Az a muris – toldotta a beszélgetést Jonni –; hogy csak alkonyatkor, este vagy éjszaka
látni Fedrigoni hajóját, nappal sohasem. Így mesélte apám.
Jokkó megkérdezte:
– Hogy hívják a hajót? Szevér hümmögött:
– Ez az, amit senki sem tud. A tükrön semmiféle nevet nem látni. Se a hajó, se az
anyakikötő nevét. A hajó névtelen, ezért is emlegetik sok helyen „Anonimó”-nak.
Szó szót követett. Valósággal eltörpült a „Ragusa” görögországi útja, de az is, hogy a
Fraternitás tagjai lemaradnak a korvettnek elkeresztelt barkról. Szevér, Gommó, Cápatojás,
később a hozzájuk csatlakozott Guzsik apó és Gelletics egyébről sem beszélt, mint Fedrigoni
kapitányról, a rejtelmes hajósról, akit senki sem látott, de akiről mégis tudják, hogy „álarcot
visel”, hogy valójában nem is Fedrigoni a neve, csak felvette a középkor híres földközitengeri kalózának nevét. Azt is rebesgették, hogy nem is európai ember, hanem vagy északafrikai arab, de az is lehet, hogy török, méghozzá igen gazdag uraság, aki azzal szórakozik,
hogy utánozza a „bolygó hollandit”, aki köztudomásúlag hol itt, hol ott bukkant fel
századokkal ezelőtt, és ejtette bámulatba és rémületbe a hajósokat. Fedrigoni is ilyen valaki,
„bolygó hajós”, akinek a lelkét szörnyű bűnök terhelik, s hogy szabaduljon a bűnök súlyától,
száguld nagy viharok idején hajójával a felbőszült tengeren.
– És ha nincsen vihar, akkor hol van? – tette fel a kérdést Jonni Farramatta.
– Hülye! – förmedt kebelbarátjára Jokkó. – Hát akkor is a hajóján van, meghúzódva
valami titokzatos öbölben, ismeretlen sziget rejtekében, vagy a várában tartózkodik. Mert az
ilyen embernek vára is kell, hogy legyen.
– Kell – bólintott Gommó. – Úgy gondolom, olyan óriás barlangban van a vár, ami
kívülről nem is látszik.
– Azért hajózott Albánia felé, mert ott lehet a vár – állította Jokkó.
– Vagy a titkos rejtek – szólt Cápatojás.
– Lehet, hogy ő is valami szent szövetség tagja – hunyorgott Jonni Farramatta Jokkóra. –
Az ilyen ember csakis szent szövetség tagja lehet!
Igen, szó szót követett. Jokkó és Jonni a barkón a tengerészek kosztját ette, méghozzá
Cápatojás jóvoltából. A tengerész – no, nem a finnyás utasszállítók „alkalmazottja” – nem
válogatós. Neki nem annyira a minőség a fontos, hanem a mennyiség. Mindenből a „sok”.
Babból, káposztából, sózott húsból, bakalából (vagyis a szárított tőkehalból), makaróniból,
spagettiből. Ha ez így van, a tengerész boldog. Így azután az az ebéd, amit Cápatojás kiosztott
délidőn, csak egy jelzőt viselhetett: bőséges. Hogy jó, az már vitatható. De Jokkó is, Jonni is
úgy ette, mint a világ legfinomabb ebédjét.
Az estét és az éjszakát – anyja kívánságára – Jokkó az öreg házban töltötte. Éjszaka
álmában előbb a nagy Danicsics Lázár, a törökverő, jelent meg. Danicsics felhívta Jokkó
figyelmét arra a kötelességre, amivel ő a Turkovich névnek, Zenggnek s a tengerészeinek,
valamint az uszkokok jó hírének tartozik. Utána megjelent Fedrigoni kapitány. A kapitány
előbb táncot járt a viharos tengeren, majd lenyúlt a hullámok közé, és felrántotta a mélyből
Neptunus istent. Ettől kezdve együtt táncoltak és énekeltek. Igen jó volt a kedvük. Majd
hirtelen felbukkant egy torpedóromboló, s a táncolók felé vágtatott. De előkerült a
hullámokból az „Anonimo”, és a titokzatos kapitány meg az isten felugrott a fedélzetre,
szamárfület mutattak a rombolónak, és a fekete sóner a levegőbe emelkedve eltűnt a felhők
között! … Hát ez bizony izgalmas álom volt. Annyira izgalmas, hogy hajnalban Jokkó az ágy
alatt találta „magát! Először azt hitte, hogy a tengerfenékre került, s megszúrta egy tengeri
csillag. Holott mindössze a padozatból egy szálka került az alsó felébe.
Ezzel az álomkalanddal be is fejeződött az alvás. Az ablakhoz ment. Kinyomta az otromba
ablakdeszkát. Áradt befelé a hűs hajnali levegő. A tenger küldte.
Jokkó mélyeket szippantott.
Csönd, némaság ülte meg a várost. Mindössze a bodega cégérét mozgatta ide-oda a szél,

Verancsics Jován boltjának recsegő pléhtábláját: „Vegyeskereskedés a Bolygó Hollandihoz”.
Még a cégér is Fedrigonira emlékezteti az embert! – mosolyodott el Jokkó. Szegény Tádé
nem jut fel a barkra, meg hát egyik sem a fiúk közül.
– De én megyek a tengerre! – suttogta a hajnali csöndben Jokkó. – Megyek! Vár a tenger.
Megyek!
Nem tartozott az érzelgős fiúk közé, de most – pedig hogy szidta mindig Jakabkát az
ilyesmiért! – könnyeket kent el az arcán.
Valóra vált az álom. Nem egy kis kirándulás a „Mária, brazzerán, hanem vérbeli nagy
hajón, talán Olaszországba is, a korvettnek beillő barkón. Két-három hét a vitorlák alatt!
Tegye bárki kezét a szívére: nem kellene egy ilyen kiadós kirándulás?
A matrózzsák ott volt elkészítve az asztalon. Anyu varrta; az ő ajándéka. Sok mindent
beletett Jokkó, közöttük a halálfejes zászlót is. Sohase lehet tudni, mikor kell majd felhúzni –
vélte –; jó a halálfejes zászló a háznál. A zsákban volt az ünnepi csíkos ing, ugyancsak anyu
ajándéka, az első igazi; vérbeli matrózholmi. Jokkó már előre élvezte, pompás érzés lesz
végigmenni az utcákon, le a kikötőbe és válaszolni az ismerősöknek.
– Hová, hová, Jokkó? – kérdik majd.
– A tengerre. Leszerződtem a „Ragusa” barkra! – hangzik a felelet.
– Leszerződtél? Már ilyen fiatalon? – csodálkoznak az emberek.
– Ha kellek, mit tegyek?! – feleli majd Jokkó.
Hát ha éppenséggel nem is így történt Jokkó kivonulása a szülői háztól a kikötőig, a hajóra
szállás mégis megtörtént. Azt valahogy nem vette számításba, hogy anyu is elkíséri, ami
lecsökkentette a kivonulás értékét. A jó mamák sohase gondolnak arra, hogy a nyári táborba,
külföldi kirándulásra elinduló fiú leginkább annak örül, ha a mamák nem kísérik el a
pályaudvarra vagy a kikötőkbe. Ez már amolyan „férfias” vágy, „fenegyerekeskedő”
nagyképűsködés, amin mindannyian átestünk, de amit – így igaz, jó barátaim! – idővel meg is
bánunk. Jokkó Turkovich mama jobbján ballagott, és akik megszólították, azoknak anyu
felelte:
– Egy kis nyári kiruccanás Szevér fiam hajóján.
Hát ez bizony másként hangzott, mint a „leszerződtem a »Ragusa« barkra” mondat.
De hát a kivonulás mégiscsak ünnepélyes menetté vált.
Honnan, honnan nem, de előbukkant Zgurics, Kuruc Jóska, Marás Dragutin, Verancsics
Tádé, még Berezina Jakabka is. Egyedül Jonni Farramatta nem mutatkozott. A fiúk ünnepi
kíséretet adtak. A csalódást kiheverték, úgyis kiderült, hogy a szülők egyiküket sem engedték
volna el, elégnek találták egy esztendőben a „Máriá”-n tett kirándulást. így azután a csalódás
átcsapott lelkes bámulatba, hogy a kapitány mégis elmegy tapasztalni, élményt szerezni a
Hetek Tanácsa számára.
– Ti pedig kutassátok ki a vár pincéit – buzdította Jokkó kebelbarátait. – Jonni vegye át
távollétemben a kapitányságot.
De Jonni nem vette át.
Mindnyájuk csodálatára Jonni Farramatta a bark hullámvédőjén lógázta a lábát, és vadul
integetett a közeledők felé:
– Megyek, én is megyek!
– Kiderült, hogy Kaiser Karl elvitte az órásboltba a hajó kronométerét. „Károly császár”
igen becsülte a „Titanic” hősét, de ugyanígy az órástudományát is. És amikor a „Titanic” volt
tengerésze megkérte, vinné el Jokkó mellé Jonnit, „Károly császár” levette a keménykalapot,
és zsebkendővel megtörölte fényes bőrű, kopasz fejét. Azt pedig minden beavatott tudta, ha a
kapitány így tesz, az nála a legnagyobb megenyhülés jele.
– Mert tetszik tudni, captain – mondta tovább az öreg Jonni Farramatta –; az én vágyam,
hogy a fiamból tengerész legyen. Látom, hogy horgászni szeret, ami igen jó dolog, hoz is a
konyhára, de az én vágyam mégiscsak az, hogy tanuljon, menjen azután Fiúméba a Nauticára,

és legyen belőle jóféle tengerészkapitány, ha már belőlem nem lehetett még csak főkormányos
sem! Szeretném, captain, ha elvinné. „Károly császár” visszahelyezte a keménykalapot,
fedelét még meg is ütögette, hogy jól üljön a fején, és csak ennyit mondott:
– Holnap reggelre legyen kész a kronométer. A gyereket meg hozza el a kronométerrel
együtt. De azt hangsúlyozom, Farramatta úr, hogy az én kezem gyorsan eljár! A gyerek tehát –
– Nem tesz semmit, captain – nevetett az órás. – Attól fejlődik a tengerész!
Így került moccójelöltnek a „Ragusa” fedélzetére Jonni Farramatta is. Kettejük
távollétében tehát Verancsics Tádéra hárult a feladat, hogy a Fratemitás működjön, sőt a
nehaji vár átkutatását elvégezze.
Amikor a bark vitorlát bontott, s e nehézkes, de mégis szépen ívelt hajóorr a két hullámtörő
közötti kijáró felé fordult, többen álltak a Marinán, hogy búcsút intsenek a tovatűnő
háromárbocosnak.
Ott állt többek között Turkovich mama, biza könnyekkel a szemében. Mellette az apró
termetű Sottomarináné szipogott. Hurrázva integetett Farramatta papa, aki a legszívesebben
azt vette volna, ha Jonni máris leszerződik egy hajóra. Farramattáné ugyancsak szipogott, és
törülgette a könnyeit. Ez már így van, mióta világ a világ, és a férfi, a fiú elindul tengeren,
óceánon. De ott volt teljes számban a Hetek Tanácsának szárazon maradt összes tagja: Marás
Dra-gutin. Kuruc Jóska, Verancsics Tádé, Zgurics Tóni és Berezina Jakabka is, akit ebből az
alkalomból, Turkovich mama felügyelete mellett, a nagymama elengedett piaci fogságából.
Sok érdeklődő, kíváncsi és rokon integetett a bark után – és még valaki. Nazárió Sauró, a vén
tengerész. Nazárió némileg imbolyogva állt a Marina szélén, és az avatatlan joggal hitte, hogy
az imbolygásnak vízbe pottyanás lesz a vége. De hát Nazáriót az imádott Tegethoff szelleme
tarthatta vissza ettől a szégyentől. Az imbolygás egyértelmű oka az volt, hegy „Károly
császár” és régi fegyvertársa a bark parancsnoki fülkéjében búcsúáldomást ivott.
Az áldomás méretére abból is lehetett következtetni, hogy Nazárió egyre kiabálta:
– Tengernagy úr, teljes tüzet Lissánál! Tengernagy úr, a tűz!
A bark most lassan hallótávolságon túlra került.
Majd Zengg házai, a dombok, a templomok, a raktárépületek, a kikötőben horgonyzó
néhány hajó árboca is beleolvadt a messzeségbe.
Ezek azok a percek, amikor minden tengerész egy kicsit fellélegzik.
Így van, bocsánat érte.
Jó elbúcsúzni, megható pillanatok az elköszönés percei. De terhesek is. Ismertem egy
kapitányt, aki nem engedte a családjának, hogy fogadják a kikötőben, vagy kendőlobogtató
istenveledet rendezzenek. És igaza volt. Nincsen kegyetlenebb valami, mint ott látni a parton,
egyre eltűnőbben, a Legkedvesebbet, a Legdrágábbakat!
Egy hajó mindig úgy indul el, hogy a rajta levők és az utána integetők tudják: az a hajó
esetleg soha nem tér vissza …
Jokkó boldog volt, hogy tengerre szállhat, s mégis amikor a bark kívül került a
hullámtörőn, azt érezte, hogy egy kemény marok megszorítja a torkát, és egy hang azt súgja
neki: ugye, gazfickó, most mégis bőgésre lenne kedved?! Hiába, a „Ragusa” nem a közeli
vizekre ruccan ki, mint jó-múltkorában a „Mária” brazzera. Távolabbi partok felé indul.
– Ha nem jönnénk meg három hét alatt, ne aggódjon» asszonyság – mondta „Károly
császár” Turkovich mamának a vitorlák felvonása előtt. – Ebben az esetben négy hét múlva
érkezünk.
Turkovich mama kétségbeesetten meredt a kapitányra:
– Négy hét?! Szevér azt mondta, három hét lesz!
– Asszonyság, a tengerész csak utat ismer, de időt nem. Ezt Szevér is tudja, de most már
Jokkó is megtudja!
Amikor a bark eltávolodott a Marina szélétől, Jokkó azon vette észre magát, hogy integet,
egyre integet. Még akkor is integetett, amikor Zengg házai alig-alig látszottak. Felmászott a

terebre, s onnan, a tengerészszívnek leggyönyörűbb helyről, a feszülő kötelek, pattogó
vitorlák halmazából, ahol csodásan dalol a szél, onnan figyelte, hogy látja-e még édesanyját,
Nazárió bácsit, Farramattáékat, a Hetek Tanácsát és a többi búcsúzkodót, bámészkodót.
De nem látta. És akkor eltekintett a Nagy Vízen, el a távoli Veglia és Pervicchio között, ki,
az Adria téres „tisztására”, amit Kvarnerónak hívnak. Felsóhajtott, és ilyesfélét mondhatott
magában:
„Tenger! Hívtál, itt vagyok!”
És ezzel elfogta a szótlanság. Ezen minden tengerész átesik, amikor először indul el
messze útra. Még Jonni is elvonult az előárboc tövébe, pedig Farramatta fiát igazán nem
lehetett az érzelmek emberének nevezni. Jokkó az volt. Jokkón átrezdült minden, ami
lekötötte, s amit szeretett. Ott a tereben, a marsvitorlával egy vonalban, eszmélt rá, hogy
szereti Zengget, a Nehaj várat, a Hetek Tanácsa odahaza maradt tagjait, az öreg házat, amit
még a Danicsics ős épített, és ahol oly panaszosan nyikorog Verancsics bácsi pléhcégére. És
elsősorban édesanyát, akiről oly könnyű az öröm óráiban elfeledkezni, de akiről
megfeledkezni soha nem lehet! Jokkó, aki a főárboc terebjéről tekintett szét – ez lett azután
sok éven át kedvenc tanyája –; egyszerre csak azt érezte, hogy ő, lám, mégiscsak valaki.
Hajósinas, azaz moccójelölt, aki ehhez a hajóhoz tartozik, egy ember a létszámban, öccse az
első tisztnek, barátja a többieknek. És elfogta a birtoklás öröme, az a különös gőg, amit
valójában csak a vízi emberek érezhetnek. Volt idő, amikor hódolattal nézett azokra az
idősebb zenggi bácsikra, akik zoppoló mintájú csónakocskájukkal a kikötő környékén
horgásztak. „Ha nekem egy zoppolóm lenne!” – sóhajtotta, akkor. Azután jött a „Mária”
brazzera, a szerelés, a kirándulás, s akkor már a zoppolók eltörpültek. „Hej, ha nekem egy
brazzerám lenne!” De hát egy ilyen bark mégiscsak más, valóságos korvett. Jckkó maga alá
nézett. Csodás látványban volt része. Teljes egészében látta a fedélzetet, a fedélzet számtalan
kacatját, felfordított csónakokat (egy kuttert, két aprócska gigget), kötélcsomókat,
kötélbakokat, vödröket, hordókat, összehajtogatott védőponyvákat, súrolókeféket, evezőket,
csáklyákat, deszkákat, pallókat, örökösen száradó matrózingeket s gatyákat, a nagy raktárfedő
mellett két tyúkketrecet, ahonnan riadt kakaskák és nem kevésbé rémült tyúkocskák
kandikáltak kifelé, mert első és egyben utolsó útjukat tették a tengeren. (Kell, hogy
megmondjam, a csirkezsivaj nem túlzottan illő egy vitorlás teherhajóhoz, de megengedett. Jól
jött a legénységnek „Károly császár” rajongása a tyúklevesért, mert legalább így ők is
részesültek néha a tőkehal és a sózott hús között, finom falatból.) Volt azután a fedélzeten
töméntelen más látnivaló még, foltozásra szánt vitorlák, két horgony, élelmiszeres ládák tele
káposztával és burgonyával, amit Cápatojás még nem tett a helyükre, a raktárba, továbbá az
örökösen olajtól csillogó horgonyfelhúzó szerkezet, tisztogatásra váró horgonyláncok meg hát
elsorolhatatlanul sokféle fontos, kevésbé fontos tárgy, amire szükség van a tengeren.
Ha pedig hátranézett, jól átölelve az öreg árbocot vagy megakapaszkodva az egyik
terebfeszítő kötélbe, akkor láthatta a felépítmény tetejét, mögötte a kormányállást s a
kormánynál nem kisebb személyiséget, mint Sottomarinát és mellette a barbât. Kaiser Karit,
aki ilyenkor, a kifutást követő órában, a fedélzeten tartózkodik, különben a kabinban
gunnyaszt, bagót rág, vagy pipát szipákol, iszik, és arra gondol, de finom is lesz a tyúkleves!
Indulás után a fedélzet maga az élet.
Ilyenkor állítják be a hajót abba a „szentháromságba”, amit az irány, a szél, a hullám
megszab, megenged. Minden vitorlás hajónak, még az aprócska balatoni kalóznak is, van egy
bizonyos dőlési szöge és haladási irányszöge, amikor a hajó iránytartásban és sebességben a
legtöbbet tudja nyújtani. Ezt természetesen nem ismerheti más, csak az, aki együtt él a
hajóval. A „Ragusa” Zárába tartott, és mivel -”Károly császár” nem szerette a szigetek közötti
lavírozást meg a váratlan meglepetéseket, utasítása úgy szólt, hogy Lussin alatt
kikanyarodnak a nagy Adriára, és majd csak a mai Dugi Ótoknál (akkortájt Isola Grossának,
Lungának, Nagy-szigetnek hívtuk) vitorláznak be a Canale di Zárába, a Zára-csatornába.

És milyen különös valami a magasból, hozzá még ferde helyzetből látni a fedélzetet,
kötelek és vitorlák tömegén keresztül. Szevér a főárboc előtt áll, és teli torokkal adja ki
parancsait, mint engedjenek vagy húzzanak meg egy-egy kötelet, feszítsenek vagy lazítsanak
keresztvitorlát, orrvitorlát vagy a mizzen, a tatárboc pányva vitorláját. A hajó hol
felágaskodik, hol megdől, hol lassú, hol gyors a menete. Végül elkövetkezik a döntő helyzet:
ha a szél így marad, akkor a bark így halad tovább. A menet egyenletes, a dőlés állandó, a
vitorlák állása szinte mozdulatlan, a kötelek között vidáman dudorászik a szél, a hajó orra és
hasa alól pezsegve futnak szét a hullámok, a kormány mögött pedig hosszúhosszú nyomdok
jelzi, honnan milyen irányba halad a háromárbocos.
Mindezt kék, tintakék tenger öleli körül.
A legkékebb tenger, az Adria.
Említettem: ha az Adriára gondolok, Jokkóra gondolok.
Jokkó …
Attól a perctől kezdve, amikor a „Ragusa” elhagyta a zenggi kikötőt, Jokkó szerződést
kötött az Adriával, És εζ a szerződés végérvényes volt.
– Nem hagylak el soha! – suttogta, és szomjas szívvel itta, habzsolta a látványt, ami eléje
tárult.
A zenggiek szkampiflottillája akkor tartott hazafelé.
Öt brazzerából és két bragozzóból állt a flottilla. Elöl a két bragozzó, mögöttük a brazzerák
túrták a vizet jó fél-hátszéllel.
A halászok meglengették a sapkájukat, amikor a hatalmas testvér elzúgott előttük.
– Zsivió, barka, zsivió!
Kaiser Karl a pincshez bökte mutatóujját, Sottomarina felemelte sárkányokkal tetovált
karját, és az egész hajó nevében akkorát kurjantott, hogy a csirkeketrec lakói ijedten behúzták
a fejüket.
– Zsivió!
Mindenki ismerős volt a bragozzókon, a brazzerákon. Az egyiken ott volt Marás Dragutin
apja is, a halászmester.
Jokkó érezte, hogy meg kell mutatnia magát, hadd lássák a zenggiek, és vigyék meg a hírt,
hol tartózkodott Turkovich Jokkó, amikor nyílt vízen törtetett Kaiser Karl népszerű barkja, a
„Ragusa”. Mindnyájunktól ismert gyöngeség ez, meglengetni magunkat ismerősök előtt
vonatból, autóból, vízibuszból, sétahajó fedélzetéről, balatoni vitorlás kormánya mellől! Ettől
Jokkó sem mentesült, de mentségére legyen említve, amikor meglátta Dragutin apját,
elfeledkezett a „lám, mire vittem” pöffeszkedésről, ami abból állt, hogy teljes terjedelmében
kihúzta magát, és úgy feszített a tereben, hogy csak bámulni lehetett – mondom, amikor
meglátta Marást, meglengette a sapkáját, és kieresztette a hangját:
– Hé, Marás bácsi! Mondja meg a fiúknak, ölelem őket! Mondja meg! írok nekik Zárából!
Marás halászmester visszaintett, mint aki azt mondja: jól van, megértettem, majd közlöm.
De nem értett semmit. Nem is érthetett, részben a távolság miatt, részben, mert az egymás
közelében elhúzó hajók bőséges zajt okoztak, és a hullámokra vágódó nehéz hajótestek
dübörgése elnyelte Jokkó hangját, akárha szunyogzümmögés lett volna.
De nem nyelték el „Károly császár” hangját, aki megállt a főárboc alatt, és felüvöltött:
– Jokkó, hozzám!
A hang szigorú volt és kemény.
Ilyen esetben az ember csak egyet tehet: amilyen gyorsan csak lehet, kimászik a
tereblyukon, a hágószálakon pedig inkább csúszik, mint lépeget. Jokkó így tett, és lihegve
megállt minden hajó teljhatalmú parancsolója, a barba előtt:
– Parancsára, uram!
Először mondta ki „hivatalosan” Jokkó a jelentkezés egyszerű mondatát. Parancsára, uram!
A világ minden tengerén így hangzik a jelentkezés, vagy legalábbis hasonlóan. Mert azt senki

sem mondja, hogy: „No, mi az?” vagy: „Kell valami, apuskám?” esetleg: „Miért a zrí,
faterkám?” – mint azt a „szárazon” éppen eleget halljuk. Aki a tengeren elvétené a
tiszteletadás legelemibb formáját, ami az idősebbet, a feljebbvalót, a több tudásút megilleti, az
gyorsan megismerkedne – a tengerrel!
– Parancsára, uram!
Ezt meg Jonni Farramatta mondta, mivel ő is ott állt a parancsnok előtt. Szevér a
parancsnoki fülke ajtaja mellől, Sottomarina a kormánytól, Guzsik apó a konyha küszöbéről
figyelt mosolyogva.
„Károly császár” szúrós szemekkel rámeredt a fiúkra. Majd Jokkóhoz fordult:
– Jelenleg hol vagy?
– A „Ragusa” barkón, uram.
– És te? – fordult Jonnihoz.
– A „Ragusa” barkón, uram.
Kaiser Karl rosszallása jeléül előre– majd hátralökte a keménykalapot.
– Nem jó. Nem jó, ha mondom! Azt minden ökör tudja, hogy a „Ragusá”-n van, ha itt van!
Ti most ketten előttem vagytok, a parancsnok előtt álltok! Hol álltok?
– A parancsnok előtt állunk, uram.
– A parancsnok előtt állunk, uram.
– Helyes, ezt már szeretem – dünnyögte a barba. – És miért álltok előttem? Azért, mert
kiadtam a parancsot, mi legyen veletek a hajón. Mostantól kezdve nincsen naplopás! Nincs
árbocramászás, mert arra jött kedved! Nincs hullámvédőn láblógászás! Itt munka van!
Megértettük?
„Károly császár” szeme villámokat szórt, ő is olyan volt, mint a legtöbb régi parancsnok:
csak meg kellett pöccinteni, máris dühbe gurult. Mint a soha el nem álló motolla, pörgöttforgott belőle a dühös szavak áradata:
– Munka van ezen a hajón! Nem hívtam ide senkit! Aki itt tartózkodik, annak dolgozni
kell!
Jonni megijedt. Szipogni kezdett. Jokkó összeszorított szájjal meredt a parancsnokra.
Amikor lélegzetnyi szünet támadt, Jokkó ünnepélyesen közbeszólt:
– Uram, mi dolgozni akarunk. Rendelkezzék velünk. Kétségtelen, ez szépen hangzott.
Nyilván így mondhatták a nagyok is – Nelson, Hood, Makarov, Tegethoff –; amikor először
álltak hajóparancsnok előtt.
„Károly császár” mintha észbe kapott volna. Miért a rakétázás, ha elég a gyertyaláng is?
Megszelídült hangon mondta:
– Akkor kezdjétek meg a napi munkát. Mostantól Sottomarina főkormányos-hajómester
alá vagytok rendelve. Első teendőtök: kideríteni, mit fedezett fel Kolumbusz Amerikában!
Végeztünk!
Jokkó és Jonni meghajolt.
– Parancsára, uram.
És már indultak volna felfelé a kormányfél lépcsőjén, amikor Guzsik apó, aki a szakácsi
teendőket is ellátta, rájuk kiáltott:
– Hahó, fiúk ide gyertek!
A két fiú az ács, azazhogy szakács elé lépett. Guzsik apó egy hatalmas kosárra mutatott. A
kosár tele volt burgonyával. A kosár mellett üstnek beillő fazék állt.
– Kolumbusz a burgonyát fedezte fel Amerikában, fiaim – vigyorgott Guzsik apó. – Ez a
kosárra való burgonya arra vár, hogy Kolumbuszra gondolva megtisztítsátok. Kezdjétek el az
emlékezést.
A kormányfélről mintha nevetés hallatszott volna. Az a bizonyos komisz férfinevetés,
amikor oly könnyű megmosolyogni az ifjakat.
De aki azt hiszi, hogy Jokkó vagy Jonni meglepődött, téved. Mind a ketten derűsen néztek

Guzsik apóra.
– Éppen azt akartuk mondani, Guzsik bácsi: nem kellene burgonyát pucolni? – nevetett
Jokkó. – Mi ugyanis rettentően szeretjük a konyhai munkát!
– Az bizony így van – tette hozzá Jonni. – Édesanyám mindig is mondja, nem tudják,
minek neveljenek: szakácsnak vagy tengerésznek!
– Hát akkor lássunk hozzá, Jonni! – nevetett Jokkó. – Emlékezzünk Kolumbuszra!
Ezzel kezdődött a tengerészeiét. De Jonni és Jokkó becsületére legyen mondva: igen
vidáman, jókedvűen, sőt lelkesen emlékeztek Kolumbuszra. – Elvégre – mondta Jokkó –; az
sem megvetendő valami, ha az ember egy barkhajón burgonyát hámozhat!
Magam is azt mondom: nem megvetendő valami.
A bark manapság – a gépkorszak, sőt még inkább az elektromosság korában – valóban a
tengerészet lovagkorának emlékeit idézi. Mert szó se róla: szép, nagyon szép a géppel, akár
gőzzel, akár olajjal vagy elektromossággal, atomtöltettel hajtott hajóóriás is. Bizony nagyon
szép. Az ember elképedve szemléli a hajógyártás remekeit, a félszázezer tonnás, áramvonalas,
hófehér, inkább úszó szállodának, nyaralónak, télikertnek számító vízi csodákat. Lenyűgöző a
gyorsaságuk, a biztonságuk.
De a vérbeli tengerész úgy van ezzel, mint a vérbeli lovas a motorkerékpárral vagy az
autóval. Inkább a ló, mint a Panni vagy a Felicia, inkább a vitorlás hajó, mint egy Cunard hajó
vagy cargo-liner! És hozzá még barkhajó! A „Ragusa” 1200 tonnás, 70 méternél valamivel
hosszabb háromárbocos volt, vagyis az Adria-barkok között elég nagy méretűnek számított.
Most is, amikor írom ezt az emlékezést, úsznak még bőven a tengereken barkhajók. Akadnak
közöttük négy–; sőt ötárbocosak, 3500-4000 tonnásak. A létező legnagyobb bark az
ötárbocos angol „France II”, az elsüllyedt „France I” utóda: 5663 tonnás! Mert bizony az óriás
vitorlásokkal is megtörténik, hogy elsüllyednek. Természetesen, egy ilyen hajó óriási vagyon,
és a tulajdonosok mindent elkövetnek, hogy a legjobb tisztikart és a legprímább legénységet
alkalmazzák. A tengerészek hamburgi, amszterdami, londoni, glasgowi, marseille-i „börzéjén”
úgy jegyzik a nagy kapitányok és tisztek nevét, mint profi-futballcsapatok a legjobb játékosok
neveit. Ilyen volt a híres német négyárbocos „Pamír” nevű bark kapitánya is. De hát a
hurrikánnal, ami rájuk tört az Atlanti-óceánon, Florida közelében, 1957 szeptemberében, ő
sem boldogult. Negyvenöt tisztjelölttel elnyelték a hullámok!
A „Ragusa” tehát Zárába tartott.
Akár a „Mária” esetében, most is ideális szél fújt. Akkor tavasz volt az Adrián, az olajfűz, a
babér, az agavé, a narancs virágainak illatát vitte el messze földre a szél. Most, június vége
lévén, meleg nyárban pilledt az, aki városi ruhában kiült délidőn a kikötővároskák kerti
padjára.
Kaiser Karl, Szevér és Sottomarina a felhőket, a tengert, a távoli hegyeket nézték, a levegőt
szimatolták. Abban az időben a barkókon nem voltak rádiókészülékek, a világítótornyokat és
jelzőállomásokat nem szerelték fel az Adria mentén rádióadókkal, hogy pillanatok alatt
közvetítsék a vevőkészülékek hangszóróján, honnan fenyegeti baj a tenger vándorait. A
közismert kerek dobozú házibarométer – az aneroid – vagy a hosszúkás csövű légsúlymérő
volt a vitorlások védőfegyvere a közeledő veszedelemmel szemben. És a kincset érő
tapasztalat. Az előbb említett három tengerész, de elsősorban a barba és a főkormányos
valóban nagy tapasztalattal rendelkezett. Ismerték ők a szelek járásának vagy a
szélcsöndeknek minden „fineszét”, fordulatát, tréfáját. Ismerték, de azért ez mégsem elég az
üdvösséghez. Hiszen még az adóállomások minden jelzése sem elég! Előrejelzése az
időjárásnak: valószínűségszámítás. Feltételezés, sejtés, körülbelüli sejtetés. Az a bizonyos:
lehet, hogy így lesz …
És ennél a „körülbelülinek” a sejtésénél sem többet, sem
kevesebbet nem tudhattak a mi barátaink sem, „Károly császár”, Sottomarina, Szevér. Úgy
gondolom, ha megnéznénk, arról a napról mit jegyeztek be naplójukba a pólai, a fiumei, a

sebenicói és cattarói tengerészeti megfigyelőállomások, nem hinném, hogy más szerepelne a
bejegyzésben, mint ez: „Egyenletes nyugati ponente fúj, várható azonban a szélirány
megváltozása, sőt lényeges változás az időjárásban is.
Ilyesmit írhattak a jelzőállomások megfigyelői.
Ezzel szemben „Károly császár” elnézett a Velebit felé, és azt felhőbe burkolózva találta.
Hm, hm – dünnyögte, és ránézett a mellette álló, kormánykereket tartó Sottomarinára. És
mivel Szevér is ott volt, ő is a barbára tekintett. Hm, hm…
– A Velebit elbújt a felhők mögött – mondta jelentőségteljesen az óriás főkormányos.
– Vadul vágtat az iskola – bólintott Szevér, és kimutatott a vízre, a kormány mögé.
– Hm, hm – így „Károly császár”, és felnyomta a pincset. Szemrevételezte a vitorlákat, a
köteleket, a hajó állását, és végül nyilatkozott:
– Mielőbb legyünk a nyílt vízen. Nem szeretem San Marcót!
Ez az utóbbi megjegyzés felejthetetlen élményt takart. „Károly császár” valóban nem
szívelte a szigetek közötti lavírozást. A San Marco szirt arra az időre emlékeztet, amikor fiatal
parancsnok volt, és egy bórától tutuló éjszakán egyenesen nekifutott San Marco északi
csücskének a „Porto Ré” nevű kétárbocossal. Attól kezdve kerülte a scogliónak nevezett
szirteket, amik elég kiadósra növekedtek az Adrián, van belőlük vagy félezer Fiume és
Cattaro között, a legtöbbjük pedig akkora, mint a budapesti Margitsziget nagyedrésze. Hát
bizony ilyen kőhalmaznak nekifutni nem valami derűs élmény.
A bark három fő embere tehát megérezte, hogy „valami jön”. Szevér a fiatal delfinek (ez az
„iskola”) vad rohanásából, vágtájából, kiugrálásából következtetett az idő gyors változására.
Ami persze nem annyira a delfinek időérzékére vall, mint inkább arra, hogy az óvatos, még
nem tisztázott módon észlelő halrajok a nekik veszélyes nagy hullámzások elől igyekeznek
vagy a mélybe, vagy a védettebb, tehát partközeli helyekre elmenekülni. A menekülő halraj a
delfinek kedvenc zsákmányterülete. Ilyenkor a telhetetlen bendőjű -”bohócok” agyonzabálják
magukat, és attól vidámodnak. Hiába no, ki-ki a maga módján keresi örömét!
A „Mária” utasai nem részesültek semmiféle különösebb „táncban”. Az Adria akkor nem
mutatta ki, hogy nemcsak mosolyogni, de vicsorogni is képes. Amikor a „Ragusa” Lussin és
Ilovik között kifutott a Kvarneróból a nyílt Adriára; olyan nyári tramontána támadt, hogy
Jokkó és Jonni menten abbahagyták a végtelenbe nyúló burgonyahámozást
– Minden ember a fedélzetre!
A parancsot nem is kellett kiadni.
Szerencsére nem jött váratlanul a ponente átalakulása tramontána-orkánná.
Mindenki sejtette, hogy kiadós táncban lesz részük.
De ekkora táncban!
Egy gőzös füstölgött alig két kilométerre tőlük. Hol a fedélzetet lehetett teljes
oldalszélességben látni, hol a fenékrészt.
– Csúnya világ lehet odaát! – mutatott a gőzösre „Károly császár”, és ugyanakkor
elfeledkezett valamiről: talán ilyesfélét gondolhattak a gőzös emberei is, amikor a bark felé
néztek.
Mert bizony a „Ragusa” sem lehetett más helyzetben, mint az Ungaro-Croata teherhajója, a
kecses „Salona”.
A „Ragusa” vészesen megdőlt. A lomha, nagy test mintha elvesztette volna „lába alatt a
talajt”. Úgy csapott rá a tramontána, mint a fejszehasítás. Sok idő nem maradt a
gondolkozásra. „Károly császár” nem tétovázott. Felnyomta a pincset, majd lenyomta, és
máris döntött:
– A fedélzeten maradok!
Ez pedig azt jelentette, hogy most félretesz rumot, bort, bagót, pipadohányt, és csakis a
hajóval törődik. Ellenvélemény, tanács, észrevétel nincs. Csak a barba szava, parancsa, ami
szentírás.

– Főárboc minden vitorláját feltekerni! Rohanj!
Ahány ember a fedélzeten volt, az mind rávetette magát a főárbocra. Idő nem jutott a
kísérletezésre. Nem lehetett mesterkedni a fordítókötelekkel, a húzókötelekkel, a vitorlák
egyszerű lazításával. Bőgött a tenger, üvöltött a szél, harsogtak a hullámok, maga a hajó pedig
döngve vágódott hullámvölgyből hullámvölgybe!
Veszett idő lett a reggeli napfény után.
Az árbocot rohammal kellett bevenni, hogy szabaduljanak a szél rettentő nyomásától, a
felborulás veszélyétől. Amennyire utálta „Károly császár” a szirtekkel való találkozást,
annyira rajongott a viharokért. Ilyenkor érezte magát elemében a keménykalapos kapitány.
Valósággal nekifeküdt a szélnek, ragyogott az arca, a pincset a füléig nyomta, üvöltött a
széllel, harsogott a tengerrel; és ugyanakkor mindenki vakon teljesítette rendelkezéseit. Mert
mindenki tudta, hogy a „Ragusa” barbája érti a mesterségét.
Szevér a kormány mellé állt, hogy segítsen Sottomarinának. Pedig senki se tagadhatta,
hogy az óriás rettentő erejű ember. De a tramontána még nála is erősebb.
Szükség volt a kormány nagyméretű küllőjén Szevér erős markára is.
A „Ragusa” megdőlt, egyre jobban megdőlt.
A hullámvédő felett átbukott a víz, és ami a belső peremfalnál hevert, azt valósággal
kiseperte a tenger. Néhány vödör, kötélcsomó, fedélzetet súroló kefe, szerszám, egy mentőöv
lett pillanatok alatt a hullámok utasa. A csirkeketrec lakói olyan jajongásba kezdtek, mintha,
most következett volna el számukra a világ vége. De a bark hajósai réges-régen tudják, hogy
az átvágódó hullámok derűs szórakozása a csirkeketrecek elrablása, ezért a barba kedvenc
falatainak szállását ujjnyi csavarok erősítették a deszkákhoz.
– A szentségét, mi lesz már?!
„Károly császár” üvöltését elnyelte a tramontána bömbölése.
Az öreg addig tátogott, míg rájött arra, hogy úgyse értik azok, akik a főárboc kísértetiesen
imbolygó tornyán végzik a világ legnehezebb munkáját.
így hát csak intett, kiadós bagót nyomott a szájába, belekapaszkodott a korlátba, s a többit
rábízta az embereire.
Mert ekkor már benne voltak a tramontána „szívében”; abban a hosszan elnyúló, messzire
terjedő központban, ami annyira jellemzi ezt az északkeleti szelet, a greco édestestvérét. De
hát amíg a greco télen, tavasszal kavarja fel az Adriát (s a tengerészek lelkét), addig a
tramontána valamivel szelídebb formában, de nyáron mutatja meg, hogy a Balkánnak nagy a
tüdeje, és képes kiadósat fújni a tengerre.
Ha a barba hangját el is nyelte a vihar meg a meginduló és egyre erősödő eső, az árbocon
levők tudták, mi a feladatuk. A „Ragusá”-n nem akadt ember, aki ne tudta volna, mi a teendő
az árbocon és a keresztrudakon. Ezeknek az embereknek se a lélegzetük, se a szívverésük
nem állt el, amikor lábukkal a keresztrúd hágószálán egyensúlyozva, egyik kezükkel a
keresztrúdba kapaszkodva igyekeztek megfékezni – egy kézzel! – azt a megvadult bikát, amit
vitorlának nevezünk. Mert bizony a vitorla ilyen esetben nekibőszült, nekivadult bika, fúj,
csapkod, tipor, öklel, fellök, s ha ráadásul vizes, esőtől ázott, kötélszegélyével, fémkarikáival,
szorítóláncaival rettenetes ütéseket képes adni.
Jokkó maga se tudta, hogyan, de egyszerre azt vette észre: átmászik a tereben, kitornázza
magát a marsvitorla keresztrúdjára, és ott kapaszkodik Cápatojás közelében, ég, tenger és
hajófedélzet között.
Jokkó, ösztöneinek és becsületének engedve, bízva ügyességében, erejében, bátorságában,
teljesítette a barba parancsát. Jonni elképedve bámult utána, Szevér – rémülve – csak akkor
látta meg, amikor egy kis alak mellett másik kis alak jelent meg. Először azt hitte, hogy
duplán látja az apró Cápatojást, de végül is kénytelen volt elhinni, hogy a duplán látásra
nincsen semmi ok, és a marsvitorla keresztrúdján Jokkó kapaszkodik!
„Vigyázz az öcsédre, tudod, milyen önfejű” – hallotta Szevér édesanyja hangját a vihar

zajából. – „Szevér, vigyázzál rá. Nekem és szegény apád emlékének tartozol ezzel!”
Nesze neked vigyázni! – gondolta Szevér, és mert Tturkovich volt, a nagy Danicsics Lázár
uszkok haramiavezér leszármazottja, néhány perc múlva mégiscsak elmosolyodott Odahajolt
Sottomarinához, s a fülébe üvöltötte:
– Sottó bácsi, nézze a gyereket!
A főkormányos jelentőségteljesen elmosolyodott:
– Látom. Tengerész ez máris, corpo di Bacco! Ugyanakkor Kaiser Karl is felfelé intett:
– No?!
Jonni azt sem tudta, mibe kapaszkodjon, úgy meglódult alatta a fedélzet, amikor követni
akarta kebelbarátját. Jonni megcsúszott, kobakját kiadósan bevágta valamibe, és már repült
szél alá, hogy a következő másodpercekben eltűnjön az Adria hullámaiban …
… Amikor egy kéz utána kapott, megmarkolta jól a haját, és visszarántotta, sőt talpra
állította. Jonni szédelegve, bambán, nem kismértékben rémülve, inába szállt bátorsággal tett
néhány lépést, és megint felbukott.
De a kéz megint utána nyúlt, megint felállította, de ezúttal nem engedte el.
– Ez a fiú tengeri beteg! – kiáltotta a kéz tulajdonosa Jonni fülébe. – Hajolj előre!
Jonni előrehajolt. Neki úgy tűnt, hogy közvetlenül az orra előtt hullámok száguldanak, a
hullámokon ördögfejek gurulnak, vicsorognak rá, kiröhögik, és szőrös ördögkarok kapkodnak
utána. Ugyanakkor azt is érezte, hogy fejét baltákkal hasogatják, és az egyik ördög levegőt fúj
a fejébe, hogy szétpukkadjon.
Valljuk be: vitorlás teherhajón, orkánná erősödő szélben, szakadó esőben vajmi kevés idő
juthat arra, hogy tengeribetegeket ápoljanak. Amikor elhangzik az „all hands up” parancs –
amit mi a „minden ember a fedélzetre” szövegként ismerünk –; akkor bizony nincs idő holmi
szárazföldi kényeskedőkkel törődni. És Jonni Farramattán, aki élt-halt a tengerért, és akit a
„Titanic”-on szolgált édesapa tengerésznek szánt, megesett a szégyen.
Lába pillanatok alatt ólommá vált, kezével képtelen volt fogni, kapaszkodni, csüggedt,
csapzott, siránkozó kis kutyus lett a Hetek Tanácsa második fő emberéből! A jótékony kéz
kinyitotta a felépítmény egyik ajtaját, Jonnit belökte a helyiségbe, ami nem volt más, mint a
konyha melletti elemózsiás raktár, ott a fiú rárogyott a krumpliszsákokra, és máris kimerülten
elaludt. Ez a jótékony alvás mentette meg Jonnit a további szenvedésektől, gyötrelmektől.
Álmában az ember nem szenved a tengeribetegségtől. Ugyanakkor Jokkó becsülettel megállta
a helyét. Öregbítette a zenggi tengerészgyerekek jó hírét, de főleg a Turkovich névnek szerzett
elismerést.
Pontosan azt végezte el, amit egy rendes árbocmatróznak kell elvégeznie vagy az olyanféle
öreg hajóinasnak, mint Cápatojás.
Talán a kételkedés árnyéka fedné be ezt a néhány sort, ha nem olyan tengerészektől
hallom, mint Sottomarina, Szevér, „Károly császár”. De ők igazolják: Jokkó először dolgozott
akkor a keresztrúdon, hozzá kemény viharban.

Igaz, tudta, hol kell megfogni a feltekerendő vitorlaponyvát, hogyan kell megvetni a
lábakat a hágó–; kapaszkodósodronyon, hiszen volt már néhányszor „odafönn” a keresztrúdon. Addig csak a kikötőben horgonyzó „Ragusa” keresztrúdján és a „Jadran” árbocán. De
hát más a kikötőben horgonyzó és más a hullámok hátán, szélvészben táncoló hajó. Olyasféle
a különbség, mint ráülni az istállóban bokszoló ló hátára és megülni a versenypályán,
akadályok felett ugrató paripát. Elég nagy tehát a különbség.
Ha a parancsnok, az első tiszt, a főkormányos felnézett az árbocokra – mert a főárboc
vitorlaleszerelése után az előárboc következett –; akkor egyre nyugodtabb szívvel nyugtázták
Jokkó teljesítményét. De a tekintetük nemcsak Jokkót kísérte. Volt még egy ember a
megszokott hajólegénységen kívül, aki a három „fő ember” érdeklődését kivívta. Ezt a valakit
Ettore Bozzonak hívták. A cattarói öböl egyik kis falujából származott, Orahovacból, a
montenegrói hegyek tövéből. Olaszos keresztneve ellenére is igazi „crnagorack”, montenegrói
volt, szikár, sasképű, fekete arcú, szúrós szemű. Amikor Fiúméban jelentkezett Kaiser
Karinál, hogy szeretne a „Ragusá”-n szolgálatot vállalni, a parancsnok szokás szerint a
papírokat kérte. A tengerészkönyv sok jót mondott. Szolgálat különböző vitorlás hajókon,
főleg a Levantén és főleg a törököknél. Mindössze ion közepétől, tehát egy év óta nem volt
semmi feltüntetve Bozzo könyvében.

– Megmondom, uram, miért – mosolyodott el Bozzo. – Ültem! Kerek egy évet, a zágrábi
börtönben. Három napja szabadultam, gyalog jöttem Zágrábtól idáig. Ennyi az összes
holmim.
Mutatta. Hát az bizony nem volt sok. Vászonbugyor, benne néhány apróság.
„Károly császár” nézte, forgatta a papírokat. Ha valóban azé, aki mutatja, akkor kitűnő
tengerész az illető. (Akkor még nem volt általános az arcképes matrózkönyv, ami különben
sem jelent semmit, mert van belőle a világon jó néhány hamisítvány!)
– Tudsz valakit itt Fiúméban, aki ismer? – tette fel a kérdést a parancsnok, mert hát óvatos
ember volt.
Azt vallotta, hogy nem minden a papír.
– Tudok, uram. A torpedógyár mólójánál horgonyoz a haditengerészek „Freda” jachtja,
annak a parancsnoka Nowotni Bogumil sorhajóhadnagy úr. Szolgáltam vele is, kérdezze meg
őt, mit tud Ettore Bozzoról!
A barba nem volt rest, beült a giggbe, az evezőkhöz parancsolta Gommót és Cápatojást, és
lekanalaztak a torpedógyárig. A „Freda” fedélzetén őrséget tartó altiszt némileg meglepődött,
amikor Cápatojás jelezte, hogy a gigg hajóparancsnokot hoz, és a kormánypadon mégis egy
keménykalapos, megtermett férfi üldögél, aki inkább szénkereskedőnek néz ki, mint
tengerészkapitánynak. De azért felengedte a fedélzetre a különös férfiút. És még nagyobbat
bámult, amikor látta, hogy a zordon Nowotni Bogumil sorhajóhadnagy átöleli a
keménykalapost, és a kabinjába tessékeli.
A beszélgetés eredményeként azzal jött vissza „Károly császár”, hogy Ettore Bozzo a
hajó állományába tartozik.
– Azt mondta Bogumil barátom; hogy kitűnő tengerész. Csak az a baja, hogy egyre a
becsületet és az igazságot keresi. Ezért időnként börtönöket látogat.
Ettore Bozzo is a tramontána alatt vizsgázott, akárcsak Jokkó. Mind a ketten hiba nélkül
végezték feladatukat, méltóan a többiekhez.
A főárboc után leszedték és feltekerték az előárboc összes vitorláit. Végül a bark a hátsó,
mizzen– (vagy ha így tetszik: besan-) vitorlával és egy orrvitorlával haladt, olykor vészesen
megdőlve, de mégis biztonságosabban, mint eddig.

– Guzsik – rendelkezett a barba –; minden embernek rumot! Jokkónak is.
– Én inkább kérnék egy darab kolbászt – mondta Jokkó, aki ott állt a parancsnok
közelében, hiszen éppen az előbb hangzott el a legnagyobb dicséret, amit a tengerészjelölt
kaphat.
„Károly császár” megveregette a fiú vállát, és ezt mondta:
– Jó tengerész lesz belőled, fiam!
Ennél szebbet, elismerőbbet egy százszázalékos, hétpróbás tengerészkapitány bajosan
mondhat. (Különben is akkortájt nem „ismertük a nagy szavakat: „csodás”, „zseniális”, „bele
lehet pistulni”, „ilyen még nem volt” és a „legek” végtelen sorát.)
– Corpo di Bacco! – nyomott kiadós barackot Sottomarina a fiú göndör kobakjára. –
Először azt hittem, hogy lepottyansz!
– Majd csak Gommó után! – derült Jokkó.
De az elismerés ünnepélyes perceit meghökkenés váltotta fel. Hová lett Jonni?!
Rádöbbent, hogy többször lenézett a fedélzetre, mert szerette volna, ha látja, hogy Jonni
megbámulja a zenggiek utolsó uszkok kapitányát. De hát nem látta Jonnit, bár az is igaz, hogy
az imbolygó, lengő keresztrúdról nem könnyű felfedezni bárkit is a fedélzeten, ha kedves az
élete az illetőnek.
De hát hová lett Jonni? Kit kérdezhetett meg elsőnek, ha nem a főkormányost?
– Sottomarina bácsi, nem látta a barátomat?
A főkcrmányos a korlát szélénél álló Szevérre mutatott:
– Kérdezd meg a bátyádat.
Jokkó kérdezte volna, de néhány percig erre nem jutott idő. Óriási erejű széllökés és egy
hatalmas hullámhegy rontott neki a barknak. A hátsó árboc pányvás vitorlája ágyúdörejre
emlékeztető pukkanással szétrepedt, a hullámhegy pedig oldalozva rádőlt a tatra. Aki a
felépítmény közelében vagy a taton, a kormányállásnál tartózkodott, az nem tehetett mást,
mint megkapaszkodott a legközelebbi szilárd tárgyban. Így tett „Károly császár”, Szevér,
Jokkó és Ettore Bozzo. Jokkó egy kötélbe kapaszkodott, de a kötél kioldozódott, a fiú
leszánkózott a lépcsőn, a hullám pedig vitte a felépítmény kormányféloldalán tovább, és már
hiába igyekezett valamibe megkapaszkodni, amikor érezte, hogy a hajó eltűnik alóla, a hullám
viszi a többi hullámtestvér közé!
És mégse vitte.
Hogyan történt, mint sikerült – rejtély. De sikerült.
Szevér, „Károly császár” és Sottomarina, akik akkor bukkantak elő – csuromvizesen – az
átvágódó s eltűnő hullámból, annyi láttak, hogy egy ember nagyot ugrik, elkapja a főárboc
hátsó (backstaag nevű) merevítőkötelét, abban megkapaszkodik, és valami után nyúl.
A következő pillanatban már mindent tudtak.
Az ugró és megkapaszkodó ember Ettore Bozzo volt, akit pedig a markában tartott: Jokkó!
– Püh – prüszkölt Jokkó, amikor újból a fedélzeten állt –; püh, már azt hittem, hogy többé
nem látom Zengget! De hol van Jonni?
– Őt én csíptem el az imént, amikor ugyanazon az úton indult el, mint az előbb te! –
kacagott felszabadultan Szevér. – A kamrákban van, krumpliszsákokon felejti talán, hogy
létezik tengeribetegség is!
Ilyen élményekben részesült Jokkó és Jonni már az elindulás első napján. A képzeletbeli
korvetté előléptetett „Ragusa” megmutatta erényeit még akkor is, amikor a háromárbocos
tatvitorla elszakadásával kínos helyzetbe került. „Károly császár” igen helyesen gondolkozott,
amikor a Beaufort-rendszerű szélskálán tízes erősséget (igen erős vihart) jelzett a mutató, s ő
úgy vezényelte tovább a hajót, hogy az előárboc és a főárboc összes vitorláit bevonatta,
viszont meghagyta a belső orrvitorlát, valamint a tatárboc ponyváit Ezzel a viszonylag igen
kevés vitorlázattal legalább annyira haladt a bark, mint átlagerősségű szélben teljes
vitorlázattal. Ugyanakkor elérte, hogy sem a szél, sem a hullámok nem terhelték túl a hajót, de

a stabilitása is megmaradt. Mert erre is kell ám gondolni a viharba került hajónál: a
stabilitásra, vagyis arra, hogy a hatalmas test ne váljon tehetetlen tömeggé, amit sem
irányítani, sem kormányozni nem lehet. Az ilyen „holthelyzet” – miként a tengerészek
nevezik – a hajó halálát jelentheti. A hajónak mindig mozgásban kell lennie, hogy megtartsa
állékonyságát és kezelhetőségét. Még a viharban is. A széllel futó hajó kevesebb
támadótömegnek van kitéve, mint a szélben álló hajó. Hát még ha a szél fegyvertársat talál a
hullámban is!
Attól a pillanattól kezdve, hogy a mizzen-vitorlázat kettérepedt, a „Ragusa” az egyetlen
orrvitorlával abba a veszélybe került, hogy az is kettéreped, vagy pedig a vihar nyomása
erősen terheli (lenyomja, buktatja) a bark első harmadát. Kaiser Karl azonban nemhiába
tartozott a hétpróbás „ponyvások” közé. Járt ő fregatton, korvetten, navén, barkón, sóneren.
Mindig csak vitorláson. Talán ezért is kedvelte a szelet, a vitorlás hajó „motorját”. Agyában
gyors számításokat végzett. Igenis, számításokat. Mert hiába élt meg legalább kétszáz
tramontánát, ugyanannyi bórát, még több sirokkót, földközi-tengeri trombát, gilbit, még
hurrikánt is – hiába. Áll az a mondás: ugyanaz a szél különböző időben, időszakban,
hajóállásban, hullámerősségben más-más veszedelemmel fenyegeti a hajót. Nem lehet
felkészülni előre, hogy így és így viselkedünk majd tramontána idején vagy bórában,
sirokkóban. Állításom igazolására balatoni vitorlázóinkat idézem: megmondhatói, hogy
mennyire másként hat ugyanaz a délnyugati vihar a szigligeti öbölben, Tihanynál. Kenése
előtt, a keszthelyi öbölben, a somogyi vagy a veszprémi parton.
„Károly császár” agyában, mint a pergő film, az összes lehetőség megvillant. Még az is,
hogy egy ideig orrvitorlával futtatja a hajót, s közben beszerelik az új tatvitorlát, ami jelenleg
a vitorlaraktárban pihent. Erre is gondolt. De végül is a nehezebb, de gyorsabb vitorlamanőver
mellett döntött. Eltér az eddigi iránytól, még kijjebb kerül az Adriára, az eddigi oldalhelyzetet
felváltja a félhátszél, és az előálló középterheléssel biztosítja a hajó stabilitását.
– Nagy orrvitorlát le! Viharklüvert fel! Előárboc alsó keresztvitorláját harmadolva fel!
Főárboc marsvitorláját harmadolva fel! Azonnal!
Üvöltött, mint megdühödött jegesmedve. Ilyenkor csak üvölteni lehet. A szél sivítása, a
hullámok moraja, de főleg a biztonság, a gyors cselekvés miatt. És ekkor olyasmi történt, ami
szokatlan a nagy vitorlásokon, de ami miatt (többek között) a „Ragusa” emberei imádták
parancsnokukat.
Négy feladat volt, amit egyszerre kellett végrehajtani a széltől, hullámtól vágott,
bukdácsoló, merülő, hetven méter hosszú vitorlaóriáson: levenni a főorrvitorlát, ami legalább
olyan nagy, mint a legnagyobb balatoni versenyvitorlás nagy vitorla ja, felhúzni a viharklüvert
(kis orrvitorlát), kinyitni, harmadolni és rögzíteni az előárboc alsó keresztvitorláját s a főárboc
marsvitorláját.
Három-négy ember jutott egy-egy helyre, leszámítva Sze-vért és Sottomarinát, akik a
kormánnyal küszködtek meg Guzsik apót, aki viharban nem mert árbocra mászni. Ezért
„Károly császár” még jobban a fejébe nyomta a pincset, kijelentette, hogy Zárát most már
elkerülik, mert mindennél fontosabb a hajó, s odakiáltott Jokkónak, aki éppen kidugta fejét az
élelmiszeres kamrából:
– Utánam, fiú!
Lomha lépteivel, hatalmas testével odadülöngélt a főárboc hágószálaihoz, fellendült az első
kötéllétrafokra, és mászni kezdett. Fel az árbocra, a marsvitorla keresztrúdjára!
Egy tengerészkapitány, aki matrózmunkát végez, hogy segítsen az emberein és – a hajón.
Fregattdolog, barátaim! Amikor Jokkó elmesélte nekem ezt az élményét, most is fülemben
cseng áhítatos hangja:

– Tudod, hogy nekem Daniló bácsi az ideálom. De azért „Károly császárért” is tűzbe
mennék! Megtanultam tőle, hogy keménykalappal is lehet valaki kapitány, és ha valaki
fregatthajós, az érti is a csíziót!
Ilyen ember alatt szolgálni néha kutyadolog. De ezek azok a férfiak, akik ugyan nem sokat
adnak a küllemükre, mesterségük kiválasztásánál sem azt nézik, hogy mennyit lehet keresni
már az első hónapokban, ellenkezőleg: inkább koplalnak, csak kedvenc munkájukat
végezhessék. És ezek azok az emberek, akik elsők a haza védelmében is, a felsőbb parancs
teljesítésében, és sem a csüggedést, sem a félelmet nem ismerik.
„Károly császár” ilyen ember volt. Még Ettore Bozzo is eltátotta a száját, amikor a rúdon
oldalt fordult, és meglátta maga mellett a kapitányát.
Ettore Bozzo a csodálkozástól majdnem elengedte a keresztrudat, és majdhogynem
elfeledkezett róla, hogy a talpa alatt mindössze egy tartósodrony feszül, az is tizenöt méterrel
magasabban a fedélzetnél. De hát bámulatra mégsem jutott sok idő. „Károly császár”
megragadta a bontókötelet, és elordította magát, de úgy, hogy talán elhallatszott Lungáig:
– Gyerünk, emberek!
A főárboc keresztrúdján a parancsnok, Ettore Bozzo, Jokkó, Cápatojás és Gelletics
dolgozott. Az előárbocon Gommó vezényelte társait, az orrvitorlát Krantzék eresztették le, s
húzták fel ugyanakkor a klüvert.
Bizony most a hatalmas, óriás háromárbocos kormányához olyan két ember kellett, mint
Szevér és Sottomarina. Az orkántól űzött vitorlás teherhajónak nem volt szabad kilendülni
jelenlegi futásából, hiszen az egész manővert erre építette a parancsnok. A legcsekélyebb hiba
emberéletet követelhetett. A hajó megtorpanása, szélbe vagy széltől fordulása előidézhette a
kibomló vitorlák felcsapódását, és ebben az esetben a mázsás, esőtől ázott vitorlázat a
legügyesebb embert is lekaszálhatta a magasból.
– Vigyázz! – üvöltötte Sottomarina, és Szevérrel együtt ráfeküdt a kormánykerékre.
Szörnyű remegés járta át a hajót. A kormánykerék csikorgott, ropogott, a kormánydob
szekrényében vészesen pattogott a fogaskerék és a kapaszkodólánc.
De sem a szél, sem a hullám nem bírt a „Ragusá”-val.
És amikor este a hajósok egy része végre pihenőre térhetett. Jonni és Jokkó a hajóorr
közismert matrózszállásán, a fokszliban élvezte a fekhely áldott keménységét. Jonninak jót
tett a krumpliszsákokon való fekvés. Ahogy mondani szokták, mint egy darab kő, feküdt a

kamrában. Amikor Jokkó felébresztette, zúgott még a feje, sőt időnként csillagokat is látott a
szeme előtt, de megszűnt a pokoli hányásérzet, a szédülés meg a félelmetes szívdobogás.
– Szégyellem – dadogta sápadtan, sőt falfehéren Jonni, amikor Jokkó arcába világított
a viharlámpával. – Kitolt velem a vihar. Tudom, nem méltó egy uszkokhoz. Jokkó
legyintett:
– Sose búsulj, pajtás! Daniló bácsi szokta mondani: nem lesz abból soha tengerész, aki
nem esik át a keresztségen. Átestél. Tudod, hogy Nelsont minden alkalommal elfogta a
betegség, amikor hajóra szállt?!
– Nelsont? – bámult Jonni.
– Bizony, Daniló bácsitól tudom. Nelsont!
És amikor a kojéban feküdtek, Jonni már %vacsorát is evett. Mi a koje? Kis halászhajókon
– mint például az izlandi halászokén – maga a kabin. Nagy hajókon az az egyszerű fülke, ami
egyetlen otthona és lakása a tengerésznek. Az igazi tengerész így hívja: koporsó.
Oldalpalánkkal ellátott, hátsó faburkolattal védett, alacsony mennyezetű (mert ott következik
a második kojesor), különleges fekhely. Nem olyan lengő, ringó, hintázó, lágyan puha valami,
mint a fregattok általatok ismert függőágya. Ő, nem! Ha a hajó orra jobbra dől, akkor a koje is
dől. Ha balra, ha hátra–; ha előre-s ha feldől, akkor a koje is követi az anyatest mozdulatát.
Szóval beépített ágy a koje, és megtalálható minden fokszliban, a hajóorrban elhelyezett
teremszerű matrózszállásban. A „Ragusa” fokszlijában tizennégy kőjét találhattunk. (A
„fokszli” név máig is használt, és a régi magyar tengerészek teremtették, átültetve az angol
„fore castle” szakelnevezésből.)
A két fiúnak egy koje jutott. Úgy aludhattak benne, mint az összecsukott bicska: lábtól fej,
és fejtől láb. Szó se róla, van ennél a megoldásnál jobb is. De van egy mondás is: a fáradt
tengerész a ruhaszárító kötélen éppen úgy elalszik, mint a mosókonyha kövezetén! Ebben az
esetben a koje két fiú számára főúri fekhelynek számított. Nagy a gyanúm, hogy minden
egészséges fiatal szívesen cserélné el ágyát néhány hétre, manapság is, másodmagával
megosztott kojéra. (Én is elcserélném, pedig a hatvan küszöbén lézengek. Csak még egyszer
jöjjön az a koje, csak még egyszer!)
A „Ragusa” összeázott, agyoncsigázott személyzetének egy része került este pihenőre a
fokszli védett falai közé. Túl a koje oldalán, döngve verte a hajó előrészét a hullámok sora.
Időnként a fejük felett ágyú robbant: ráomlott a horgonyállásra egy-egy kiadós hullám.
Ekkor már némileg szelídültek a tramontána rohamai. A fedélzeten viharőrség tartózkodott,
ami azt jelentette, hogy „Károly császár” pihenőre küldte a legénység felét, de ő, valamint
Sottomarina meg Szevér változatlanul a helyén maradt. Amit a barba elbírt, azt a tisztjeinek is
bírni kellett. És a barba sokat bírt.
Egymás után jöttek le a fokszliba az emberek, és vágták magukat a koje kemény matracára.
Közöttük volt Ettore Bozzo és Cápatojás. Persze, hiába fáradt az ember, kimerült, attól még
aludni mindjárt úgyse tud. Kell egy kis beszélgetés, élménycserélés.
A viharlámpa ide-oda lóbált a fokszli közepén, és tompa fényt vetett a fekvő, könyöklő
alakokra, a ledobott csizmákra, kapcákra, száradó ruhákra, ingekre. Mivel se a kerek
ablakokat, se a lejárót nem lehetett nyitva tartani, elképzelhető, micsoda levegő lehetett a
fokszliban. Mint mondani szokták: akár uborkát is savanyíthattak ebben az ájerben!
– Rendes fickó vagy, öcskös – nézett Ettore Bozzo Jokkóra, és kényelmesen a feje alá
helyezte a karját. – Csuda rendes! De a kapitányotok is rendes fickó, esküszöm a tersattói
Madonnára! Nem pöffeszkedik, nem fújja fel magát. Az ilyen embert szívelem én. Rajta kívül
csak egy ilyen kapitányt ismerek, Fedrigoni kapitányt…
Hirtelen elhallgatott. Bámuló arcok meredtek feléje.
Bozzo is mintha észbe kapott volna.
Elnyújtózott, ásított, oldalt vágta magát, és a falnak fordult.
A lámpa megingott, a fedélzetről olykor-olykor kiáltás hangzott. Vagy Sottomarina vagy

„Károly császár” kiáltása. Az emberek a fokszliban a lejárólépcsőt figyelték. Nyílik-e a
csapóajtó, és lekiált-e valaki: a fedélzetre]… De nem kiáltott senki. Az öreg Guzsik is ott volt
a fekvők között, ő szólalt meg legelőbb:
– Hát te ismered Fedrigoni kapitányt?
– Múltkorában, Görögországból jövet, láttuk is a hajóját – toldotta meg Cápatojás.
Jokkó és Jonni rámeredt a montenegróira. Ismeri Fedrigonit, az Adria „hollandusát”!
Bozzo elmosolyodott:
– Csak úgy mondtam. Hallottam róla sokat. Meg azután abban sem lenne semmi különös,
ha ismerném. Tengerész..! én is az lennék. Tengerész tengerésszel csak találkozik. No! Hanem
mondd már: hol láttátok a hajóját?
Cápatojás beszámolt a találkozásról. Bozzo figyelmesen hallgatta, majd csak ennyit
mondott:
– Szereti a vihart! Viharlovas – mi így emlegetjük Montenegróban.
Nevetett.
Fekete, szinte puskaporos képére száznyi ránc vetődött.
– Te nem annyira montenegrói, mint inkább szkipetár vagy – állapította meg Guzsik apó. –
Durazzóban éltem szkipetárok között. Olyasformájúak, mint te, Bozzo.
Bozzo újból nevetett:
– De azok hegylakók. Én meg a tengeren élek. Jó éjszakát!
Az emberek fészkelődtek. Ki erre, ki arra gondolt. De végül is elaludtak. Fűrészelni
kezdték az angyalokat, miként azt a szólásmondás tartja.
Egyedül Jokkó szemére nem jött azonnal álom.
A „hollandusokra” gondolt, a tengerek valóságos és mondabeli „bolygóira”. Tengerészek
otthonaiban, téli estéken, ropogó kályha– vagy kemencetűz mellett gyakorta szó kerül a
titoktól terhes vándorokra. Fedrigoni kapitány is ilyen valaki volt az Adrián az én időmben.
Mese övezte, és mégis élt. Élt, és legendákat hagyott maga után Landsowne márki fia, Lord
Wycombe, aki megállapíthatólag 1794-től 1800-ig bolyongott hajóján tengerészeivel. Lord
Wycombe elhagyta családját, otthonát, vagyonát, és csak a tengernek, a tengerészeinek élt.
Végül eltűnt Wycombe hajója, de a mese nem felejti őt. Mint ahogy nem felejtődik el soha a
bolygó Odüsszeusz és későbbi társa, a különböző népek legendájában élő „bolygó hollandi”,
aki hétévenként szállhat csak partra, egyébként a tengeren űzi szüntelenül hajóját a szél. Vagy
a breton és izlandi tengerészmondák rokonszenves alakja: Sanpierre, az izlandi francia halász,
aki egy viharban elvesztette menyasszonyát, és azóta is keresi aráját, mert nem hiszi, hogy
meghalt, annyira szép és kedves volt…
Jokkó ezekre gondolt. És amikor végre oly nehéz munkanap után jótékony álom borult a
szemére, már az „Albatros” korvetten találta magát, ahol Klavora bácsi a főkormányos, és az
arany vállpántos sorhajókapitány – maga Fedrigoni, a tengerek vándora –.
És a „Ragusa”, bár eltért irányából, hatalmas hullámok között törtetett célja, Spalato felé.
Hajnalban Lungával egy vonalban, a hosszú sziget alsó részénél lehettek.
Addigra elkészült a hátsó árbocvitorlázata is, amit ideje volt felszerelni.
Guzsik apóék csoportja éjfélig pihent, az utánuk következők éjfél után kettőig. Hát igen,
aki ennél többre vágyik, az ne akarjon vitorláson szolgálni! Mindössze Jokkót és Jonnit
hagyták. Ők már csak akkor ébredtek, amikor elállt az eső, és a fokszli nyitott ajtaján besütött
a kora reggeli napfény.
– Huh, huh! – ugrott fel Jokkó a kojéban.
De máris visszahanyatlott. A „koporsó” biza elég alacsony, és aki ezt elfelejti, az
tapogathatja a kobakját. Jokkó tapogathatta. Igaz, mentségére legyen mondva, a felébredés
gyors volt, és még érezte Fedrigoni kapitány kézszorítását, ami azért történt, mert Jokkó
lélekjelenlétének, éber őrségszolgálatának lehetett köszönni, hogy az „Albatros” korvett
megmenekült az emberevők támadásától.

Jonni derűsen, bár sápadtan nézett Jokkóra, majd kacagni kezdett.
Derűs esemény, ha egy uszkok kapitány a koje tetejébe veri a fejét.
– Vigyázz, Jokkó, ha víz van benne, kifolyik! – kacagott Jonni.
– Víz van ám a tiédben! – mérgelődött Jokkó, de hirtelen elnevette magát. – Az előbb
Klavora bácsival hajóztam meg Fedrigoni kapitánnyal… – áhítatos szünetet tartott. – Az
„Albatros”-on! Még emberevőket is láttam!
Jonni ünnepélyesen megjegyezte:
– Azért a „Ragusa” ér annyit, mint egy korvett! Jokkó bólintott:
– Ér.
Árnyék jelent meg a lejárónál. Cápatojás vigyori képe kandikált le a fokszliba:
– Hé, azt üzeni a barba, hogy a gróf urak hol óhajtják a reggelit: ágyban vagy az
étteremben?
Jokkó átlendült a koje magas oldalfalán. Jonni követte. Igaz, az első emelkedésekre és
süllyedésekre megszédült, de legyőzte a hirtelen félelmet, szívszorulást, és úgy tett, mint
akinél minden rendben megy. És igaza volt: hamarosan visszanyerte biztonságát. A hajó
mozog, nos, ez érthető, azért hajó – vélte Jonni, és már tudta, hogy legyőzte a
tengeribetegséget, a nauseát, a „haletetés” szörnyűségét.
De azért meg kell állapítani, hogy Jokkó biztosabban szaladt fel a lépcsőn, mint Jonni.
Káprázó szemmel néztek körül.
Ragyogó fénnyel, élesen tűzött a nap. így szokott ez lenni, ha gyengül a bóra, a borinó
vagy a tramontána. Az égszínkék hullámok tetejéről hófehér tajték omlott, hömpölygött,
fortyogott.
Északon a Velebit, északkeleten a Silja óriás hegyek tömbje fénylett a reggelben.
A közelben pedig, alig négy-öt kilométer távolságban, különös alakú szigetek hívták fel
magukra a figyelmet. Jokkó erre még soha nem járt, de már az első pillanatban tudta, hogy az
Incoronaták mellett hajóznak el.
Ez a szigetcsoport volt gyerekkoromban az Adria-vidék legelhagyatottabb,
legvadregényesebb területe. Hallom, még most is az. Ennek egyszerre három oka is van:
vízhiány, a szigetek veszélyes megközelítése és az, hogy az Incoronatákon alig lelhető
termőföld. Kő, szikla, karsztos bozót borít mindent.
Ha az Incoronaták (amit a mai térkép Komat névvel jelöl) mellett megy el a hajó, a
tengerészek legtöbbje abbahagyja a munkát vagy feljön a fedélzetre, és elnézi a magánynak,
az elhagyatottságnak, a természet festőin vad hangulatának ezt a csodáját. Böcklin, a nagy
német romantikus festett hasonló tájakat színpadi hatású képein.
Évekkel később éppen Jokkó volt az, akivel együtt hajózva a „Jadran” sóneren,
megmutatta nekem ezt az inkább mesébe, mint valóságba illő tájat.
Mint óriás teknősbékahátak, felszínen úszó bálnaszörnyek feketednek egymás mellett az
Incoronata szigetek. A különös csak az, hogy itt lelhető – Opat sziget közelében – bejáró a
nagy Adriáról Sebenicóba, a dalmát part egyik legnagyobb városába. És mégis a némaság
csöndje, a holdbeli élettelenség dermedése fogadja azt, aki ide elvetődik. Igaz, hogy ez a
bejáró az Incoronaták déli csücskén található, míg a szigetcsoport északnak húzódik –
csendben, magányosan. Mindössze a szél jár a teknőchátú szigetek között, s a hullámok
gördülnek tova állandó egyhangúsággal. A némaság ugyan inkább „irodalmi”, mint valóságos:
töméntelen a madár az Incoronaták sziklarengetegében. Sirályok, kárókatonák (kormoránok),
halászkák, szárcsák, vadkacsák, viharmadarak rikoltoznak szünet nélkül.
Csak néha, vetődik ide egy-egy halász, hogy a teméntelen sziget és szigetecske, szirt és
sziklahát közelében keresse a halat, a homárt, de a korallt és a szivacsot is. Ha békés a tenger,
akkor gyerekjáték Incoronata szigetei között a hajózás, vagy legalább – annak látszik. De ha
megbolydul az Adria, akkor csak az öngyilkosságra készülő szánja rá magát a behatolásra!
Hogy mennyire csapdás, áttekinthetetlen, bizonytalan, félelmetes, veszélyeket rejtő a

szigetcsoport, erre a legjobb bizonyíték, hogy az osztrák-magyar haditengerészet pólai
főparancsnoksága annak idején különleges, titkos térképet készíttetett az Incoronatákról.
Ehhez a térképhez „civil” hajós nem juthatott hozzá.
Barátaink előtt ezek a szigetek tűntek fel.
Jokkó dobogó szívvel figyelte a látványt, az „alattomos sziklazátonyok és szigetek
rengetegét”, ahogy azt a helyi földrajzkönyv tanította.
– Azok ottan a rejtelmes Salamon-szigeteki – mutatott Jokkó a távolba.
Jonni áhítattal bólintott:
– Ilyesféle lehet az igazi is. De jó is a felnőtteknek! Azok elmehetnek oda, ahová akarnak.
Jokkó megvonta a vállát:
– Légy nyugodt, mi is elmegyünk!
Vasmarok nehezedett a vállukra. És egy mély hang dörögte a fülükbe:
– Adta kölykei! Ki jelentkezik a hajómesternél?!
A barba mordult rájuk, szokott kemény, pattogó modorával. De a szemében mosoly
csillogott. Vaskos ujjaival megpöckölte Jonni állát:
– Kolumbusszal lehet ma tovább ismerkedni. Jót tesz a haletetés ellen! No, szaporán a
hajómesterhez!
A bark megdőlve, széles hullámokat vetve a hasa alól, recsegő árbocokkal, kötélzettel,
örökösen lucskos fedélzettel, egyre több vitorlát felhúzva haladt az Incoronaták előtt.
Szevér és Sottomarina sasszeme egyszerre vett valamit észre a -távolban.
– Hé! – intett Sottomarina az első tisztnek. Az meg visszaintett:
– Hé!
Az egyik sziget mögül két árboc látszott. Ebben nincsen semmi különös. Árbocokat
tengeren vagy tengervidéken elég gyakran látni. De az a két árboc mást mondott. Azt, hogy az
árbocokhoz tartozó sónert szerencsétlenség érte! Vitorla nélküli, félredőlt árbocok
csakis ilyesmiről vallhatnak. Hát bizony, azt a hajót az orkán alaposan elintézhette!
– Bozzo, másszál fel, és nézd meg, miféle hajó! – intézkedett a barba.
Ha egy teherautót az országút mellett árokba fordulva látni, megáll és megnézi azt a többi
teherautós, de még a személykocsi vezetője is. A megsérült autó eseménye az országútnak. A
megsérült hajó a tengernek.
Bozzo felmászott a terebre, körülnézett. Imbolygó, nagy ívet leíró helyéről valahogyan
nem figyelhette meg a két-árbocost, mert nem sokat tétovázott, és feljebb tornászta magát az
árbocderék hágóin, az árbocsudár apró terebjéig. Tenyerét a szeméhez tartva nézte a
magasból, a kilátótoronynak beillő helyről, hosszan, nagyon hosszan az eléje táruló látványt.
Többször letekintett a fedélzetre, mint aki tanácstalan, majd végre rászánta magát a
lemászásra.
Zavar volt az arcán, amikor a parancsnok elé állt.
– No, mit láttál?
Zúgott körülöttük a tenger, morajlottak a szelídülő, tehát magas és széles hullámok. A
tramontána lassan-lassan csak engedett dühéből.
De hát attól még kiadós viharnak számított a „szelídülés”. A tengeren mások az arányok,
barátaim.
– Ember, beszélj már! Megnémultál?! Ettore Bozzo megvakarta a feje búbját.
– Magam sem tudom, mint tennék jól… – dadogta, és a legteljesebb tanácstalanság ült az
arcára.
– Nem tudod? – hüledezett a parancsnok. – Hát mit kell azon tudni? Bajban van az a hajó,
vagy nincsen? Erről van szó. Oda kell menni, hogy segítsünk, vagy sem?
– Hát éppen ez az, uram…
Ha abban a pillanatban bárkit megkérdeznek azok közül, akik hallották ezt a beszélgetést,
hogy Ettore Bozzot bolondnak tartják vagy nem, a válasz egyértelmű lett volna: bolondnak.

A szentségelésnek azt az áradatát, amit „Károly császár” kivágott, a káromkodás
világbajnokságán kellett volna elismételni. A „Ragusa” parancsnoka, ha kellett, szívvellélekkel tudott káromkodni, élvezettel, sőt ha szabad így jellemezni: művészettel idézte az
általa hallott, összes létező magyar, olasz, horvát, délszláv és német káromkodást, kezdve a
nagynéni térdkalácsával. Mindez úgy bomlott ki belőle, mint a megnyitott csapból a sugárban
ömlő víz.
Amikor befejezte szóáradatának ömlését – amit tengerészkörökben „Kaiser miséjé”-nek
neveztek –; megrázta a hatalmas montenegróit:
– A szentjét, beszélsz, vagy felküldök még egy embert! Ettore Bozzo nyugodtan
belenézett a barba szemébe, és így szólt:
– Uram, én tudom, hogy maga becsületes ember. Ezért is szegődtem a hajóra. És mert így
gondolkozom, hát megmondom: az a kétárbocos az én volt hajóm. Parancsnoka – Fedrigoni
kapitány!
Hej, ha láttátok volna az arcokat! „Károly császárét”, Sottomarináét, Szevérét, Cápatojásét,
Jokkóét, Jonniét meg a többiekét… ha láttátok volna!
– Te ismered Fedrigoni kapitányt? – hüledezett megszelídülve „Károly császár”.
Ettore Bozzo most már mosolygott.
– Ismerem, uram, és becsülöm is. Segítsünk rajta, ha ön is úgy akarja!
Ha Jokkó és Jonni nem ismeri a szokást, a hajón uralkodó fegyelmet, akkor szívük szerint
felüvöltenek: „Segítsünk, kapitány úr, segítsünk!” Mert eltelt néhány perc, és a bark, erős
széltől űzve, tovarohant. A két félrebillent, mozdulatlan árboc egyre kisebb lett.
És mégis eltelt néhány perc, míg Kaiser Karl felelt Ettore Bozzo kérésére.
Sok mindent kellett mérlegre tenni. Először is azt, hogy az Incoronaták veszélyes övezet az
Adrián. Minden becsületes, hajóját féltő kapitány legalább annyira elkerüli, mint az úszó az
örvényt. Mérlegelni kellett, hogy a jelzett helyre, igen kiadós szélben, behatolhat-e a
„Ragusa”. És ha behatol, van-e mód arra, hogy a veszélybe jutott sóner közelében megálljon,
segítséget nyújtson? És végül mérlegre kellett tenni a legnagyobbat: „Károly császár”
személyes undorodását a szirtektől, alattomos szikláitól. Márpedig az Incoronaták az
ilyesmivel tömegesen büszkélkednek. Csak úgy átvillant az agyán: ha a hétpróbás viharlovas,
Fedrigoni kapitány így járt, akkor mi várhat a lomha mozgású „Ragusá”-ra? A barba lenyomta
a pincset, majd felcsapta a feje búbjára. És intézkedett:
– Vitorlákat átváltani! Irány a két árboc!
Mint a megriasztott hangyboly, olyan lett a fedélzet.
A tudat, hogy Fedrigoni kapitány és hajója, a titokzatos sóner, az „Anonimo” veszélyben
van, megacélozta erejüket, kedvüket, és feledtette velük, mennyi fáradságban volt részük a
tramontána kitörése óta.
– Állítod, hogy Fedrigoni az ottan? – tette fel a kérdést végül „Károly császár”, amikor
átváltották a vitorlákat, és a „Ragusa” felvette új irányát, a két árbocot.
– Állítom, uram – bólintott Ettore Bozzo. – Ismerem jól a meredek árbocokat, de a fekete
hajótestet is kivettem. Azt hiszem, zátonyra futottak. Baj, nagy baj lenne, ha a
haditengerészek felfedeznék.
– Hát akkor gyerünk! – intett a parancsnok, és izgatottan figyelte a célt. Odakiáltott
Szevérnek és Sottomarinának: – Én vezényelek!
Jokkó és Jonni azt hitte, hogy a mesében élnek.
Mesében, ami megelevenedik.
Ha minden jól megy, ha igaz, látják az Adria titokzatos emberét, akit még a híres Daniló
bácsi sem ismer: Fedrigoni kapitányt l
– Látjuk! – suttogta egyre Jonni, és akkorát nevetett, hogy végül is csuklani kezdett.
Jokkót valóságos láz fogta el.
Hol melege volt, hol a hideg rázta.

– Ha itt lenne az a tök Kuruc – kiáltotta Jonni fülébe, mert a szélirányba préselődő hajó
oldalához fülsiketítő dübörgéssel vágódtak a hullámok –; ha itt lenne, hát fenéken
billenteném! Még hogy nincsen Fedrigoni kapitány, meg nincsen „Anonimo”? Amott vannak,
ni!
Közben Szevér bement az apró navigációs fülkébe, ami a parancsnoki kabin mellett
található. Kikereste a térképtárból az Incoronaták részlettérképét. Nem volt éppen az a
bizonyos, minden szirtet, minden mélységet feltüntető titkos térkép, amit a flotta és a
partvédelem számára készítettek, de annyiból megfelelt, hogy elárulta: a látható hosszabb
szigetet, ami mögött az árbocok látszottak, Scardonának hívják, a mögöttes területet pedig,
ahol az „Anonimó”-t baj érhette, Compagnónak (Pajtásoknak) nevezik.
– Hát bizony – morfondírozott Szevér, amikor megnézte a térképet –; hát bizony, ronda
hely ez!
Szirt szirt mellett, sziklapadok víz felett és víz alatt. A szirtek és szigetek közötti
csatornákban, járatokban néhol negyven-ötven méteres mélység, máshol – alig kőhajítással
odébb – két-három méter!
– Okádék hely! – állapította meg „Károly császár”, amikor megnézte a térképet. – De hát
akkor is bemegyünk! Undorodom az ilyesmitől, Fedrigonit azonban látni akarom! Az
istenfádat, ügyelj ott elöl, mert a cápák közé doblak!
Ez az utóbbi megjegyzés Gelleticsnek szólt, aki a hajóorrból figyelt.
– Gelletics, nem elég – rendelkezett az öreg. – Cápatojás másszon fel az előárbocra! Most
pedig minden ember álljon a helyén, mert nem szeretnék az „Anonimo” sorsára jutni!
Egyre közelebb kerültek, egyre inkább kivették az árbocokat, a kötélzetet, sőt azt az embert
is, aki a megdőlt előárbocon tartózkodott, majd hirtelen lemászott és eltűnt.
Ettore Bozzo a parancsnok mellé settenkedett A kemény arcvonásokon mosoly táncolt:
– Uram, húzassa fel a Κ betűt.
– Húzassam fel?
– Kérem, uram. Ez a titkos jelünk, hogy barátságos hajó közeledik. Különben Fedrigoni
kapitány lövet!
– Mi a fene?! – mordult fel a barba, és máris intézkedett: – Húzzátok fel a Κ betűt!
Perceken belül a jelzőzsinóron feszítette a szél a fele kék, fele sárga jelzőlobogót.
A „Ragusa” lassan elhaladt Scardona előtt, majd – még erősebben csökkentett vitorlákkal –
bekanyarodott a Compagno szirtek közé.
Amikor ezt leírom, meg kell állapítanom: talpig tengerész az, aki ilyen időben, erős
hullámzásban, kemény szélben, alattomos szirtek között megkísérli a bejutást olyan nehéz,
lomha mozgású, nagy hajóval, mint amilyen a „Ragusa” bark.
És „Károly császár” nemcsak megkísérelte, de végre is hajtotta a manővert. Igaz, ide
nemcsak parancsnokra, hajóra, de emberre is szükség volt.
A „Ragusa” emberei egyek voltak a parancsnokkal. Ismerték a „fineszeit”, ahogy akkortájt
mondták. Tudták, ha a hajó vészesen halad egy magányos szirt vagy sziget felé, az
szükségképpen nem azt jelenti, hogy a parancsnok nem lát jól, vagy a pusztulást keresi.
„Károly császár” félt az ilyen területtől, és éppen ezért kettőzött figyelemmel irányította
kedvencét, szeme fényét, a „Ragusá”-t.
Ezért a szeme egyforma figyelemmel, szinte egy időben rajta volt a szirteken, a szigeteken,
a hullámokon, a vitorlákon, Cápatojáson, Gelleticsen és a kormányon, amit ezúttal ketten is
őriztek, tartottak: Sottomarina és Szevér.
Jokkó és Jonni szeme pedig a két árbocot nézte.
A bark végül Scardona mögé került, s bejutott a Compagno szirtek közé.
Tőlük alig másfél kilométerre ott láthatták a fekete hajót a titokzatos „Anonimo”-t.
Fedrigoni kapitány, az Adria rejtélyes viharlovasának sónerét.
A sóner oldalt dőlve, mozdulatlanságra kényszerítve, orrával felakadva egy nagyobb

scoglión, mutatta azt, hogy elérte a hajósok átka.
Legalább háromszáz tonnás, pompás építésű vitorlás volt, fekete testén, a hullámvéd alatt
aranyozott sáv futott körbe, és találkozott az orrsudár alatt, kígyókká és polipokká szélesedve.
Több ember mozgott a fedélzeten. Rudakkal, pótárbocokkal igyekeztek kibillenteni
hajójukat a kínos fogságból.
– Melyik lehet Fedrigoni kapitány? – találgatták a fiúk. Jokkó Ettore Bozzo mellett
tartózkodott. Bozzo felváltotta
Gelleticset.
– Figyeljél te elöl! – rendelkezett a barba. – Ha ismered Fedrigonit, lásson meg ő is
tégedet.
Bozzo időnként felemelte karját, mint aki jelzi, hogy: nézzetek már ide, hé, nem ismertek
meg?!
– Melyik Fedrigoni kapitány? – mosolygott a fiúkra Ettore Bozzo. – Egyik sem. Az a
hosszú ember, nézzétek már, régi komám, Casalanza hajómester, amott meg az a szakállas
Maslak aga, a kormányos. Hé, Casalanza, hé, Maslak aga, hé!
A bark lassan, óvatosan közeledett a zátonyra vagy inkább sziklás partrészre felfutott
sónerhez. Akik a sóneren dolgoztak, abbahagyták a munkát. Jokkó azt is észrevette, hogy több
embernél puska van. Vizsgálódva nézik a közeledő háromárbocost.
A derék Bozzo jóízűen nevetett:
– Azt hiszik, hogy csapdahajó vagyunk. Pedig segíteni akarunk.
A szirtek és a szigetek lefékezték a hullámok erejét. Egyszerre különösnek hatott, hogy a
bark nem imbolyog, nem „rollézik”, nem bukdácsol.
Ettore Bozzo kimászott az orrárbocra, és úgy intett:
– Hé, Casalanza, hé, Maslak aga!
A sónerről integetni kezdtek. Felismerték Bozzot.
A kék-sárga jelzőzászló vidáman lengett a szélben.
Nem ellenség, hanem barátok jönnek!
A bark lassan szélbe fordult. Itt volt az ideje, hogy megkíséreljék a horgonyvetést.
Túlságosan közel nem mehettek, hiszen ők is rásodródhatnak a szirtre.
–
Horgonyt indíts! Vitorlákat feltekerni! Zakatolni, csattogni kezdett a rozsdás
horgonycsörlő!
Az „Anonimo” utasai elismeréssel nézhették a keménykalapos kapitány tengerészeinek
munkáját.
Gyorsan, ügyesen dolgoztak. De hát erre nagy szükség volt. Ilyen helyen a horgony
nehezen kapaszkodik meg a köves talajban, vagy ha megkapaszkodik, ott is kell majd hagyni.
Az alattomos szirtek miatt keserves meglepetést okozhat a horgony „szántása”, és mivel a
vitorlák igen elősegítik ezt a műveletet, a legokosabb a gyors leszerelés. Ezt tették a bark
tengerészei. Közben „Károly császár” elővette a szócsövét, és átkiáltott a sónerre:
– Hé, „Anonimo”! Segíteni jöttünk! Hol a parancsnok? A sónerről a hosszú ember, akit
Bozzo Casalanza hajómesternek nevezett, ugyancsak szócsövön átszólt:
– Parancsnok átmegy a barkra!
Valóban, a sóner tatjánál gigget (kis tengeri csónakot) eresztettek a vízre. Egy ember az
evezőpadra ült, egy pedig a megsüllyedt tatról a kormányüléshez ereszkedett.
Ez az utóbbi volt Fedrigoni kapitány!
Már messziről látszott, hogy nem mindennapi ember. Különös valaki. Jokkó és Jonni
lélegzet-visszafojtva figyelte a gigg közeledését.
– Az ottan Fedrigoni kapitány! – suttogta Jokkó áhítattal. Vékony volt, elég alacsony,
sovány, nagy orrú, elszánt
tekintetű. Állát kis hegyes szakáll ékesítette. Fején fez volt, aranyozott díszekkel ékesített
bársonyzekét hordott, fehér inget, buggyos nadrágot, mint az albánok, törökök, bosnyákok.

Térdig érő fehér harisnya, bocskorszerű cipő egészítette ki az akkortájt a Balkánon nem ritka
öltözéket.
A gigg a sónerhez ért, és a következő fél percben Fedri-goni kapitány átlendült a
hullámvéden.
– Szolgálatára, uram – lépett eléje Kaiser Karl, és embereinek óriási bámulatára levette
fejéről a pincset, mint az úriemberek szokták a fiumei mólón, ha találkoznak.
– Fedrigori vagyok – mondta egyszerű természetességgel az érkező, és meglepődve
felkiáltott: – Bozzo, hát veled itt találkozhatok?!
De a hajókon uralkodó illendőség mégiscsak azt kívánta, hogy a parancsnokkal kell szót
váltani, bocsánatkérően fordult a barbához:
– Elnézést, uram. Régi emberem Bozzo, és így érthető, hogy meglepődtem. Nos, ha
megengedi, szeretnék önnel beszélni, mielőtt segítséget nyújt nekem. Köszönöm, hogy vette a
bátorságot, és behatolt ide. Én megjártam.
Kaiser Karl előreengedte vendégét, kinyitotta a parancsnoki kabin ajtaját, és beléptek a
helyiségbe. A többiek megilletődve néztek utánuk.
– Ha majd elmesélhetem, hogy nemcsak láttam Fedrigoni kapitányt, de megérintettem a
ruháját, nem hiszik el! – mondta Jokkó Jonninak.
– Majd én esküvel bizonyítom. Tudod, az eskü szent az uszkokoknál.
Jokkó izgatottan jelentette ki:
– Most már tudom, hogy Fedrigoni vagy török hadvezér, vagy albán szabadsághős. Arra
vár, hogy újból seregei élére álljon, de az is lehet, hogy Albániából kiveri a betolakodókat!
Jokkó megállapításai ugyancsak közel jártak a valósághoz. Ha hallják a beszélgetést Kaiser
Karl és Fedrigoni között, persze többet tudtak volna.
– Uram, rendelkezésére állok – mondta a kabinban a „Ragusa” parancsnoka az
„Anonimo” parancsnokának. -Bizonyára érzi, hogy szívesen állok szolgálatára. Rendelkezzék
velem és embereimmel.
– Természetesen tudja, ki vagyok.
– Természetesen – hangzott a válasz, ami azt bizonyította, hogy „Károly császár” tudott
választékosan is beszélni, ha akart.
Fedrigoni elmosolyodott; ezüstdobozt vett ki a zsebéből. Dohány volt benne, cigarettát
sodort, és amikor a kékes füstöt kifújta, akkor szólalt csak meg:
– Meghat a figyelmessége. Látom, azok közé tartozik, akikben bízni lehet. Talán nem
lepődik meg, ha kijelentem: Fedrigoninak neveznek, de mégse az a nevem, mint ahogy a
hajómat sem „Anonimó”-nak hívják, csak így nevezik -igen nyugodtan, igen barátságosan
nézett a barba szemébe:
– Jelenleg lőszert szállítok az albán szabadságharcosok részére.
„Károly császár” beleharapott egy bagódarabba, azt a meglepetéstől lenyelte, de azért úgy
tett, mintha ez lenne a legmegszokottabb dolog a világon:
– Természetesen, uram. Ahogy kedve tartja. Most Fedrigoni megint elmosolyodott:
– Ne kívánja, hogy elmondjam, hol a rejtekhely, és honnan szerzem a lőszert, a
fegyvereket. Nem kell ide más, csak pénz, és azzal bőven rendelkezem: A fegyvergyárosok
örülnek a vevőknek. Alikor hagyom el a rejteket, amikor viharos az idő. Ilyenkor könnyű
eltűnni és titokban maradni. Innen származnak a legen4ák. Albán vagyok, a török
hadiflottában szolgáltam, és a! népem szabadságáért harcolok! – elnyomta a hamutartóban a
cigarettát. – Mindezt nem fecsegésből mondtam el – folytatta. – Ha segít, tudnia kell:
fegyverrel és lőszerrel van rakva a hajóm. Bármikor felrobbanhatunk!
„Károly császár” előbb le–; majd hátranyomta a pincset, ami nála a döntés és az
elhatározás jele volt. Félrenyomta a bagót a szájában. Megszólalt:
– Miattam az egész hajó dinamitból készülhetett, szívesen segítek önön. Elsősorban azért,
mert tudok vitorlást vezetni, de ön még nálam is jobban tud! Két hete láttuk, Korfu fölött.

Most már értem, miért tartott az albán partoknak. De hát engedjen meg egy kérdést. Léket
kapott a sóner, vagy csak felfutott, és nem képes visszacsúszni? Fedrigoni bólintott:
– Pontosan így történt. Felfutottunk, és ott rekedtünk. Ha elcsípnek, nem tagadhatok el
semmit.
„Károly császár” megvakarta borostás állát:
– Ha megengedi, hogy megnézzem hajójának helyzetét akkor kezeskedem, hogy
rövidesen leszabadítjuk:
Fedrigoni megkönnyebbülten fellélegzett:
– Köszönöm, kapitány. Akkor cselekedjünk. Túlságosan szem előtt vagyunk. Félek, hogy
a vihar szelídülésével kimerészkednek a hajók Sebenicóból, és lehet közöttük hadihajó is.
Fedrigoni felállt, „Károly császár” is.
– És mit kér, hogy leszabadít, és hogy útjában feltartottam?
A barba végignézte a vékony embert, azt a valakit, aki körül máris legendák szövődtek.
Kaiser Karl legalább egy fejjel lehetett magasabb, a testességéről nem is beszélve, így hát
lenézett a fezes férfiúra. Az meg fel a megtermett kapitányra.
– Tudja, mit kérek? – mosolyodott el a „Ragusa” kapitánya.
– Rendelkezzék velem – hajolt meg Fedrigoni. – Nem lehetek önnek eléggé hálás.
– Hát akkor adjon egy kiadós kézszorítást. Legalább elmondom majd egyszer, hogy
Fedrigonival kiadósan megráztuk egymás kezét!
A különös kapitány mélyen meghajolt, mint a régi török főtisztek szokták. Majd kezet
ráztak. Az egyszerű Adria-kapitány és az Adria-mesék élő embere, aki valójában nem is
mesealak, hanem valódi hős volt, egy kis nép bátor fia, pompás tengerész és szabadságharcos.
Csak röviden említem meg, mi is történt akkoriban Albániában, miért csempészett az albán
partokra fegyvert, lőszert az „Anonimo” sónerén Fedrigoni kapitány.
Akkor haldoklott „Európa öregembere”, Törökország. Akkor mondott végleg búcsút a
Balkán belső térségétől, tehát az elmúlt századok történelmének utolsó elhódított területétől a
szultánok hatalma. Szerbia, Bulgária, Montenegró és Görögország négyes szövetsége egészen
a Marica völgyéig szorította vissza a törököket. Az Ottoman birodalom visszahúzódott régi
határaira. Az albánok joggal hitték, hogy elnyerik szabadságukat, s azok a hazafiak, akik a
török hadseregben szolgáltak, már évekkel a balkáni események előtt megkezdték
szervezkedésüket. De az albánok nem kaphatták meg szabadságukat. Scutarit nemzetközi
különítmény szállta meg, és Durazzóban partra lépett a német Wied Vilmos herceg, az
Ausztria, Olaszország, Németország érdekeit teljes egészében kiszolgáló albán „fejedelem”.
Ez a herceg úr Durazzónál nem sokkal jutott tovább: Albániának, a Sasok Országának fiai, a
hegylakó szkipetárok, a völgyekben élő törzsek, a falvak lakói felkeltek a botcsinálta
fejedelem ellen! A titokzatos sóner, a bátor kis „Anonimo” szállította a fegyverek és lőszerek
jó részét. Hogy hol lehetett a parti rejtekhely, még máig sem tudni. Nyilvánvalóan a tengeri
mocsaraknál, a Lagit-fok alatt, a Nartei-öbölben, a Karvasta szigetmocsarak között, amit
képtelenség volt ellenőrizni. Mindenesetre történelmi tény, hogy Wied herceg és hadi kísérete
megrekedt Durazzónál, a nemzetközi különítmény pedig Scutari falain túl nem merészkedett.
Amikor a két parancsnok kilépett a kabinból, figyelő arcok tekintettek feléjük.
– Csónakot vízre! – rendelkezett „Károly császár”. – Átmegyek a sónerre. Utána
megkezdjük a leemelést. Addig készítsétek a kábeleket, a vezérhúzó kötél a nagycsörlőre
kerül. Hozzatok fel a raktárból a tartalék árbocrudakból is. Ha lehet, megemeljük a hajóorrt,
úgy rántjuk vissza. Gyerünk, Szevér!
– Parancsára, uram!
Fedrigoni átölelte Ettore Bozzo vállát:
– Nem hiányoztunk neked, Bozzo?
A montenegrói zavartan, meghatódva nézett volt kapitányára.
– Hiba volt, hogy annak idején elhagytam a hajót.

És most következett az a jelenet, amit Jokkó nem felejtett el.
Fedrigoni Jokkóra nézett. Megrándult a szemöldöke, mint aki felfigyel valamire.
– Talán az ön fia, kapitány? – kérdezte. A barba Szevérre mutatott:
– Öccse az első tisztnek. Tengerbolond.
Fedrigoni elérzékenyülve megsimogatta Jokkó kócos, göndör haját. Úgy simogatta meg,
ahogy az apák szokták.
– Nekem is van egy fiam. Hasonlít hozzád. Régen láttam, nagyon régen … – magához
Ölelte Jokkót, majd újból megsimogatta a fejét. – Szeresd a tengert – mondta, és átlépett a
hullámvéden, hogy leszálljon a giggbe.
– Parancsára, uram – dadogta Jokkó, és nem adta volna ezt az élményt a világ minden
kincséért sem.
Fedrigoni kitüntette megszólításával, Fedrigoni megölelte!
– Ugye, láttad. Jonni? – súgta a barátjának, és nem vette le szemét a távolodó csónakról.
– Láttam – bólintott Jonni, minden irigység nélkül, boldogan, hogy láthatta Fedrigoni
kapitányt.
A gigg lassan átért a sónerhez. Nyomában a „Ragusa” kis csónakja haladt, az evezőpadon
Ettore Bozzoval. Amikor a barba és Bozzo felmászott a ferde, megdőlt fedélzetre, látszott,
hogy a sóner emberei megölelgették a montenegróit.
De hát sok idő a bámészkodásra nem jutott. Gyorsan, minden időveszteség nélkül kellett
dolgozni. És ebből a munkából a fiúk se vonhatták ki magukat. A mázsás kábel-kötelek és az
ugyancsak mázsás árboctörzsek fedélzetre cipelése, előkészítése nagy erőfeszítést kívánt.
Mire Kaiser Karl visszatért a barkra, nagyjából mindent előkészítettek.
A barba jókedvű volt. Derűsen nézett körül.
– Nincsen nagy baj. A tat alatt mély a víz. Ha megemeljük elöl, lehúzzuk! Egy rántással,
emberek! Egy rántással! -ezzel a pincset hátranyomta, majd előre. – Rajta, kezdjük el! Szevér,
átmégy a sónerre, a nagy csónakon átviszed a kábelt. Utána az emelőgerendáknak alkalmas
árbocrészeket. Rajta! „Károly császár” mentségére legyen mondva: annyira mégsem volt
egyszerű munka az „Anonimo” leemelése, mint ahogy azt az öreg mutatta. De hát akiben hit,
erő és akarat van, annak semmi sem nehéz. A „Ragusa” kapitányában és embereiben volt
akarat, és ezért nem döbbentek meg az eléjük tornyosuló feladattól.
– Ha most erre vetődne a „Varasdiner” vagy őfelsége valamelyik őrnaszádja – nevetett az
óriás Sottomarina –; akkor meggyújtanák a fenekünk alatt a kanócot!
– Jokkó és Jonni felmásznak a terebre – rendelkezett Szevér. – Figyeljetek a nyílt tengerre,
közeledik-e valami. Jokkó északnak néz. Jonni délnek.
– Parancsára, uram! – bólintott Jokkó.
– Parancsára, uram! – nyelt nagyot Jonni, de elhatározta, hogy méltó lesz Jokkóhoz, és ha
netán szédülni fog, akkor is helytáll az árbocon.
Az Adria hullámai most nem kéken hömpölyögtek, hanem üvegszerű zöld színben.
A szél vadul rázta a kötélzetet, a feltekert vitorlákba belekapott egy-egy élesebb, nagy
erejű pöff, és akkor kiadósat sóhajtott a vitorlazsák.
– Fregattdolog! – kiáltotta Jonni fülébe Jokkó. – Ha így látna miket Klavora bácsi, azt
mondaná: akár az „Albatros”-on is szolgálhatnátok!
Időnként feltűnt egy-egy füstcsík, de ezek a gőzösök elkerülték az Incoronaták közelségét.
Persze nemcsak figyelni lehetett, hanem megfigyelni is. Nagyszerű látvány volt a magasból
letekinteni és elnézni, hogyan emelik le helyéről a felfutott sónert.
A „Ragusa” csörlője körül felsorakoztak az emberek.
Ugyanakkor az „Anonimo” legénysége a tatot terhelte meg.
A piros fezes kapitány is a taton tartózkodott. Jokkó úgy érezte, hogy felintett nekik az
árbocra.
Jokkó visszaintett

Valóban, egy karmozdulat jelezte, hogy Fedrigoni nyugtázta az üdvözlést.
– Láttad? – dadogta Jokkó.
– Láttam – mosolygott Jonni. – Rendes ember, nem olyan nagyhangú, mint a diri a
gimnáziumban.
– Nem – állapította meg Jokkó is. – De Dóbiás tanár úr, az más! Az a barátja lehetne
Fedrigoninak!
– Hó-rukk! – kiáltották a barkón, és megindították a csörlőt. – Vigyázz, sóner! Vigyázz!
Hó!
A kábel megfeszült.
A két árboc megbillent.
A lehorgonyzott „Ragusa” farolt egy keveset, de hirtelen megállt.
A viharos szél és a hullámok morajlásán túl is hallani lehetett, hogy a sóner recseg-ropog,
de mintha megindulna.
– Jófajta építés, kibírja – mondta „Károly császár” a csörlőnél, s átmutatott a sónerre. –
Megnéztem alaposan. No, még egy csavarás. Vagy szakad, vagy enged!
Pattanásig feszültek a kábelek.
Reccsent, pattant Sottomarina markolására, taszítására az egyik csörlőrúd. Az óriás térdre
bukott.
De ugyanakkor hallatszottak is már az örömteli kiáltások
– Hurrá! Éljen! Zsivió! Megindult! Evviva!
Az „Anonimo” lassan lecsúszott a szirtről. A fara mélyen megmerült. Egészen a kormány
dobig felburjant a víz.
– Horgonyt! Horgonyt! – kiáltotta Kaiser Karl.
Ugyanezt gondolta Fedrigoni kapitány is, mert a hátracsúszó, kábeltől megrántott
kétárbocos valóban veszélyt jelenthetett a bark oldalára. Emberei közül több máris rohant
előre a horgonyálláshoz.
A karcsú, remekbe épült fekete testű sóner könnyedén lebegett a vízen.
„Károly császár” a tatra döcögött. Ott megemelte a kalapját, és átkőszont Fedrigoninak. A
viharlovas kapitány tisztelegve a fezhez emelte kezét, és újból mélyen meghajolt. Hangos
éljenzés hallatszott a sónerről.
– Indulásra felkészülni! – rendelkezett a „Ragusa” parancsnoka. Elővette a szócsövet: –
Hé, Szevér, gyertek! A kutter átmegy a rudakért. Kábelt elengedni!
Szevér és Ettore Bozzo maradt a bark embereiből a sóneren.
Amikor Ettore az első tiszttel visszaevezett, a feltűnő az volt, hogy mellettük haladt a sóner
apró giggje.
Ettore Bozzo röstelkedve állt a parancsnok előtt.
– Uram, ha meg nem sérteném, engedje meg, hogy kikérjem a könyvemet. Szeretnék
visszakerülni a régi hajóra.
Máskor hasonló esetben, útközben, kiszámított legénységgel, ha ilyen eset előfordul,
Kaiser Karl ugyancsak káromkodik. Most a bagót megforgatta a szájában, egyik oldalról
áttolta a másik oldalra, és csak ennyit mondott:
– Menj, Bozzo. Bármikor szívesen visszaveszlek.
Ennyi volt az adjonisten. Bozzo lerohant a fokszliba, hogy felhozza szegényes motyóját. A
parancsnok utasítására Szevér kikereste a tengerészkönyvet. Se búcsúzásra, se
érzelgősködésre nem jutott idő. Az emberek a vitorlák kibontásán, majd a horgony
elszabadításán dolgoztak. Csak azt látták, hogy Bozzot viszi a gigg visszafelé a sónerre.
És amikor a hatalmas háromárbocos vitorlái széltől duzzadtak, s a lomha, nagy hajó
kikanyarodott a Compagno szirtek közül, két ember nézett és integetett hosszasan a távolodók
után. Fedrigoni kapitány és Ettore Bozzo.
Végül megint csak a két árboc látszott. De az árbocokon akkor már vitorlák fehérlettek …

Ettől kezdve a „Ragusa” embereiből senki nem látta többé a fekete sónert. Hallatszottak
hírek, hogy itt, ott, amott felbukkant a viharlovas kapitány. Látták az Adrián, látták a
Földközi-tengeren. Végül senki nem látta, csak sejtették, hogy a hullámok hátán,
villámgyújtotta éjszakákon az „Anonimo” vitorláit feszíti a szél.

Így születnek a legendák …
A „Ragusa” Solta és Bua között kanyarodott be a Spalato-csatornába, majd Traù előtt –
mivel a szélirány így kedvezett – haladt el, hogy befusson Spalato kikötőjébe. Traù ősi
várfalait joggal megbámulták Jokkóék: valamikor e falak mögött keresett védelmet a tatárok
elől IV. Béla magyar király, és ezeket a falakat ostromolták meg az uszkok harcosok, amikor a
város határában megrohanták és kirabolták a velencés építészet büszkeségét, a Camerlengokastélyt.
– Ha most töltve lennének az ágyúink – nézett Jokkó dacosan Traù omladozó, mohos
várfalai felé –; akkor lövetnék, hadd tudják meg Traù lakói, hogy vannak még uszkokok!
Traù előtt kitárult Dalmácia legszebb öble, a Sette Castelli – (Hét Kastély-) öböl.
Valóságos kis beltenger a Sette Castelli, és még valami: partjain a megkövesedett középkorral
találkozhattok. Valóban a megkövesedett középkorral: várak, várkastélyok romjai regélnek itt,
a Sette Castelli mentén azokról az időkről, amikor sohase lehetett tudni, miféle hódítót hoz
ezekre a csodás szépségű partokra a sors.
Jokkó is. Jonni is csak hallott erről a tájról, a Sette Castelliről, ami úgy él a dalmát
tengerészek szívében, mint a messze tengereken hajózó olasz fiúk lelkében a Nápolyi-öböl. A
szél még kiadósan dudált, de hová lett a tramontána? Ez volt az a szél, amit a barkók
szeretnek. Erős, kiadós, egyenletes. A hatalmas test fürgén mozgott a hullámokon, s ha a
vitorlákat harmadolták, attól még biztonságos volt a hajózás. A „Ragusa” megdőlve,
tengerésznyelven mondva: teljes szépségében vágott át a Sette Castelli szélén.
A két fiú a középső raktártetőn ült, a kutter árnyékában.
És bámult, bámult…
Kék tenger habos tükrén a zöldellő szigeteket, Govo és Brac meredek partjait, az egyelőre
még láthatatlan város mögött felmeredő, közel ezerötszáz méteres Mosor széltépázta, kopár
tetejét, a ki- és befutó gőzösöket, vitorlásokat, halászbárkákat.
Dél-Dalmácia mesevárosa felé közeledett „Károly császár” vitorlása.
– Hát ez igen – nézett Jokkó egy távoli, négy meredek toronnyal büszkélkedő várromra –;
még Nehajnál is különb! Ha Spalatóban laknánk, elfoglalnánk, és itt tartanánk
haditanácsainkat.

– Jakabkát nem engedné ide a nagymamája – nevetett Jonni. – De megszöktetnénk, és
abban a toronyban tartanánk eldugva!
– Az a Cambia-kastély, – állt meg előttük Szevér, aki ugyan nem volt valami nagy tudós,
de egy-két adatot mégis tudott Dalmácia múltjából. – Azért nevezik a hatalmas öblöt Sette
Castellinek, mert Traú és Salona között, nézzétek, hét várkastély látható. Az ottan Salona, a
romváros. Ott született Diocletianus császár.
– Ki volt az a Diocletianus? – kérdezte Jokkó, aki Jonnival együtt tanult már latint, de
Diocletianusig nem jutottak el.
Szevér megvakarta feje búbját:
– Hát… császár volt… római császár… a szősz tudja, mit tett még azon kívül, hogy
Salonában született!
És ezzel Szevér azt tette, amit ilyen esetben a legtöbb báty, hogy – továbbment
Feltűntek Spalato tornyai, magas házai, a hegyoldalon épült villák, nyaralók. Kék tenger
partján hófehér város.
A bark leadta jelzését a kikötő-felügyelőségnek, és amikor a világítótoronynál Sottomarina
két vonással oldalt fordította a kormányt, már jelezték is, hogy a szélső Szent Pétermólónál
kössenek ki.
Hosszú füstcsíkot okádó, sötétzöldre festett romboló vágtatott el a közelükben, a „Magnet”
nevű hadihajó. Úgy lehet, Skodrának tartott, hogy a nemzetközi egységnél felváltsa az
ugyancsak öreg, még a régi zöld színnel festett „Komet”-et.
– Rohan, mint hajderménkű – állapította meg Jokkó –; de a vitorlás fregattot mégsem
adom egy ilyen gőzjancsiért!
Sok idő nem volt a kritizálásra. Csattant a parancsnok hangja:
– Kikötésre felkészülni!
Jonni az orrvitorlákhoz került, Jokkó máris indult a terebre. Cápatojás, Gommó és
Gelletics után. Hiába nézett körül odafent, Ettore Bozzot nem látta. Valósággal hiányzott a
derék montenegrói, aki most már délnek hajózik, az „Anonimo” fedélzetén. Csak ne
találkozzanak össze a „Magnet” rombolóval! – gondolta a keresztrúdon Jokkó.
Mint valami megkapó panoráma, fordult meg alattuk és előttük az árboc magasáról a
kikötő látványa.
Spalato már a Kelet városa.
Az utcákon, tereken, mólókon él a nép.
Spalato kikötőjének középső része – egy nagy piac.
Paradicsommal, káposztával, hagymával, padlizsánnal, dinnyével, tökkel rakott bárkák,
halakkal zsúfolt halász-brazzerák, rákoktól, murénáktól, tengeri pókoktól megrakott evezős
zoppolók lebegnek a mólók mellett, és tulajdonosaik ordítva kínálják az árut. Ösi, törökös
viseletbe öltözött falusiak, kecskebőr zekés, bocskoros hegylakók, török fezes bosnyákok még
mostanság is a legnépszerűbb „fotótémák” a Spalatóba rándulok számára. Hát még akkor,
Jokkó gyerekkorában!
– Ha leszereltünk, kimentek a partra, dinnyét vásároltok – utasította a barba a fiúkat. – És
körülnézhettek a városban, ha kedvetek tartja.
De mennyire volt kedvük!
Velük tartott Cápatojás is, részben, hogy segítsen a dinnyék cipelésében, részben, mert neki
is kedve támadt egy kis szárazföldi sétára.
A velencés időkből megmaradt őrtoronynál szálltak ki a giggből, amit egy öreg
paradicsomárus gondjaira bíztak; A két fiúnak valósággal földbe gyökerezett a lába.
Mennyivel egyszerűbb, szerényebb, egyhangúbb a zenggi piac, ahol Jakabka nagymamája
árusítja a portékáját! Ilyen helyen Fedrigoni kapitány nem is okozott volna semmi feltűnést.
Jött és ment, árusított, az őrtorony falánál aludt, beszélgetett, a járdák szélén mórajátékot
játszott különféle turbános, fezes, sötétvörös, ezüstgombos mellényt hordó, deréksálas férfi,

öreg és fiatal. Mellettük asszonyok guggoltak, álldogáltak, nevetgéltek, összesúgtak,
beszélgettek, hasonlóan szép, festői öltözékben. Hát még az a látvány, ami eléjük tárult az ősi
római falak tövében végighúzódó Riván. Bazár bazár mellett, kávéházak, osteriák, napernyők
és sátorfedelek alatt árusító török kávésok, gyümölcsárusok, sült halat kínáló asszonyok – ki
tudná elsorolni hiba nélkül, mi minden, amire eltátja a száját az ember!
Jokkó torkát elfutotta a nyál, csuklani kezdett. Jonni ugyanígy, és Cápatojás is.
Cápatojás benyúlt a zsebébe. Kiszámolta azt a pénzt, amit a barbától kaptak
dinnyevásárlásra. Volt még a zsebében harmincöt krajcár, ami igen tekintélyes összegnek
számított. Cápatojás kinézte magának a legkövérebb, legmosolygósabb nénit, egyikét a
lacikonyhásoknak. A néni birkahúst sütött, ami felséges falat az éhes matrózgyomor
számára.
Jokkónak a könnye is kicsordult, amikor azt látta, hogy a néni egy-egy szép szelet hús
mellé két savanyított uborkát és óriási szelet kenyeret ad.
– Néni – lépett az asszonyság elé Cápatojás, a két fiú társaságában –; messze földről jött
tengerészek vagyunk. Van harmincöt krajcárunk, adjon érte három nagyon nagy szelet húst,
azt a nagy cipót és három óriási uborkát! Megéheztünk.
A kedélyes nénike jóízűen nevetett. Cápatojást ő se nézte legénynek, csak gyereknek.
– Adok, kisfiam, adok. Szeretem az ilyen életre való tengerészgyerekeket!
Így azután Jokkó, Cápatojás, Jonni letelepedett a római fal tövébe, ahol ezerhatszáz évvel
ezelőtt római katonák ülhettek így, kicsit álmosan a naptól, jóllakva a hegyi birkák omlós
húsával.
– Csuda faintos – nyögte időnként tele szájjal Cápatojás. – Rendes asszonyságot
választottunk ki!
Jokkó Jonnival együtt megcsodálta a Riván végighúzódó római falat, de a csodálkozáson
kívül többre nem telt volna, ha legnagyobb bámulatukra nem jelenik meg mindnyájuk
kedvence, Dóbiás tanár úr.
Szakállasan, vállra boruló hajjal, térdnadrágban toppant eléjük a zenggi gimnázium nagy
lázadója.
– Hát ti mit kerestek Spalatóban?
– És a tanár úr mit keres Spalatóban? – nevetett Jokkó, aki éppen akkor nyelte le az utolsó
falatot. – Tetszik tudni, a „Ragusá”-val jöttünk be. De a tanár úr?
Dóbiás nagyokat, jóízűeket nyerített:
– Persze, persze, honnan is tudnátok! Nektek elárulom, de előbb közöljétek, ki ez a fiú
veletek.
Jokkó bemutatta:
– A „Ragusa” hajósinasa, Bócán Szeverin, de mindenki Cápatojásnak hívja.
– Szolgálatára – mosolygott Cápatojás úgy, ahogyan azt a tengerésztisztektől látta.
– Örvendek – bólintott Dóbiás. – Persze, persze, miért is vagyok én Spalatóban? Hát
elsősorban is azért, hogy megkérdezzek majd valamit a tanítványaimtól, másodsorban, mert..;
– és most halkra fogta a szót, a fiúkhoz hajolt: – Felfedeztem egy új koralltelepet! Méghozzá
innen nem messze, Kurzola közelében! – nyerítve, boldogan nevetett. – A legszebbet, amit
valaha találtam! Persze, persze, ezt titokban tartom. Most is oda készülök, vár a bárkásom. De
előbb megkérdem: ki tudja, miféle fal ez, aminek a tövében állunk? Ki tudja, ki építette ezt a
hatalmas palotát, aminek a belsejében utcák, terek, házak találhatók, sőt egy dóm is? Ki
építette? Mert ha nem tudnátok, Spalato legnagyobb látványosságának tövében ültetek az
előbb.
Cápatojás felnézett a magas, néhol oszlopos, konzolos, mohos falakra, és megállapította:
– Öreg holmi, uram, krajcárt sem ér! Dóbiás még hangosabban nyerített:
– Nem ér semmit?! Ebből él Spalato most és még inkább a jövőben, meglássátok! De úgy
veszem észre, egyikőtök sem tudja az alkotó nevét, szerepét. Diocletianus császár az alkotó.

Jokkó büszkén kivágta:
– Amott született Salonában!
– Tudod? – bámult Dóbiás.
– Csak ennyit – nevetett Jokkó. – Ennél többet nem. A tanár kedvesen bólintott:
– Szép az őszinteség, Jokkó. Diocletianus a római kor tiszteletre méltó császára. Ezt én
mondom, fiam, én, aki utálja a császárokat! Itt született Salonában, vagyis Spalato
külvárosában. Légionárius volt, de eszes és szemfüles. Prefektus lett, később a pretoriánusok
parancsnoka. Amikor Numerianus császár meghalt, a pretoriánusok őt kiáltották ki
császárnak. Annyira hatalmasnak érezte magát, hogy letette a császárokat megillető Divinus,
isteni címet, és felvette a Jovius, atyaisteni megszólítást. Születése helyén, itt, felépíttette ezt a
palotát, aminél nagyobb kevés található Európában. Nézzétek, még a palotafal tetején is
házakat láttok. Menjetek majd be azon a kapun, a Porta Argenteán (Ezüstkapun), s akkor
elcsodálkozhattok: egy egész várost találtok odabenn, utcákkal, terekkel, házsorokkal, még
egy másfél ezer éves templommal is! Tudjátok-e, milyen hosszú az épület homlokzata?
Kétszázötven méter! Tudjátok, mennyi a szélessége? Kétszáz méter! És az öreg falak közé
épített újabb kori házakban legalább ötezer efmber él! Mindezt Diocletianusnak lehet
köszönni, aki időszámításunk szerint 305-ben Nikodémiában összehívta a birodalmi gyűlést, s
mindenki megrökönyödésére lemondott a császári rangról, de még a Jovius címről is! Felült
egy egyszerű szekérre, és hazahajtatott ide Spalatóba, az akkori salonai csodapalotába.

Úgy mondják, hogy külön kapu vezetett be a tengerről a palotaudvarra. Ezen eveztetett ki a
szigetek közé Diocletianus, aki szerette a Sette Castelli látványosságát. De hát azért nem jó,
ha az ember közben Jovius lesz, mert 313-ban a volt salonai egyszerű légionárius öngyilkos
lett. Az teszi okosan, aki minden körülmények között megmarad embernek. Persze, persze!
Nagyokat nyerített a zenggi fiúk kedvence. Majd kezet nyújtott:
– Megyek, fiúk, vár a padroném! Talán majd találkozunk valahol a tengeren vagy a tenger
mentén! Szervusztok, fiúk!

Ezzel eltűnt az emberforgatagban.
– Csuda mókás ember – állapította meg elismerően Cápatojás –; megéri a pénzét.
Olyanféle, mint a garabonciás!
– Miféle ember a garabonciás? – érdeklődött Jokkó.
– Tudja a szösz – nevetett Cápatojás –; hát olyan se bolond, se nem bolond.
– A tanár úr nem bolond – kelt Dóbiás védelmére Jonni; – Nagyon okos valaki ám!
– Attól még lehet garabonciás – ragaszkodott meghatározásához a hajósinas. – Attól még
lehet valaki okos, ha bolond is. Volt nálunk a faluban egy bolond, nem volt annál okosabb
senki a határban! Még a szindakó sem!
Ezen jót nevettek. Majd hallgattak a tanár úr szavára, és beléptek Spalato látványosságába,
egy palotába, amit városnak hívnak. Egy palotába, ami egyedül hirdeti Diocletianus nevét és
halhatatlanságát.
Három napig tartózkodott a „Ragusa” tehervitorlás Spa-latóban. Közben átvontatták a
vámház elé, hogy felvegye azt az óriási gerendaszállítmányt, amit Tarantóba, Olaszország
akkori friss flottatámaszpontjára kellett átszállítania.
Reggeltől estig dübörögtek a szálfák, görögtek a telefonpózna nagyságú hengerek. A
„Ragusa” egyre mélyebbre merült, aminek valóban örülhetett „Károly császár”. Nem
megnyugtató érzés közepes holtteherrel (az egyensúly érdekében a hajófenékben elhelyezett
homokteherrel) hajózni a nyílt tengeren.
Jokkó és Jonni, néha Cápatojás társaságában, gyakran kószált Spalatóban. De arra is jutott
idő, hogy kitanulmányozzák a kikötő élővilágát.
Jonni és Jokkó horgai, merítő– és dobóhálói, amelyeket Sottomarinától kaptak, rengeteg
érdekességet hoztak a fedélzetre. A kikötők hulladéka sok élőlényt becsalogat a nyílt vízről. A
hajókról bedobált ételmaradék, konyhahulladék pompás csemege minden rendű és rangú
állatnak. Láttam én a fiumei Mária Terézia-móló mellett, a „Jadran” hasa alatt elhúzni
egyszerre egy falkában nyolc darab macskacápát. Igaz, nem voltak túlzottan nagyok, de hát
cápák voltak. Dehogyis mentek ki a nyílt vízre, jobb életük nem lehetett volna, mint a
kikötőben. A hajószakács nem várja be a szemetest, de a zöldséget, disznókat, birkákat,
kecskéket szállító hajók, bárkák, trabakkolók nagytakarítást rendező matrózai sem. Ami
lapátra, vederbe, hordóba kerül, az már zúdul is be a vízbe! A tengeri süntől, csillagtól,
pókráktól egészen a cápáig minden rendű és rangú vízi náció megtalálja a maga kedvére való
jó falatját. És így történik meg azután – ami nem mese, de valóság –; hogy majdnem minden
hajónak megvan a saját „szemetese”, aki féltékenyen őrködik birodalmán, a hajófenék alatti
területen.
Jokkóék megfigyelték, hogy a „Ragusa” alatt állandóan átvált, oldalt fordul, eltűnik, de
rövid idő után újból előbukkan egy macskacápa. Jellemzője a két szeme közötti
homlokforradás volt, ami azt bizonyította, hogy Gottfried (így keresztelték el a latin tanárról)
kemény fickó, és kitart az igaza mellett. Gottfried elfogadta a karalábét, az ócska cipőtalpat, a
száraz kenyeret, a kötélvéget, sőt Jonni sapkáját is, ami belepottyant a vízbe, és mivel
Gottfried személyes ajándéknak vélte, bekapta. Amikor a „Ragusa” búcsút mondott
Spalatónak, Gottrfied egészen az északi világítótoronyig kísérte hajósainkat.
Ilyen barátkozás csak azok előtt tűnik érthtetlen valaminek, akik vagy nem jártak a
tengernél, vagy felületes szemlélői az élővilágnak. Itt most csak néhány esetre emlékeztetek,
pedig szívbeli vesszőparipám ez a téma, a tenger és a kikötők halainak „háziasítása”,
barátkozása. Nyilván sokan látták „A csend világa” természeti film egyik legszebb
jelenetsorát, egy másfél méteres busa orrú halóriás barátkozását a békaemberekkel. Ez a busa
orrú odáig vitte a barátkozást, hogy végül is a tenger alatt ketrecbe kellett zárni, mert a
békaemberek különben képtelenek lettek volna elvégezni tudományos munkájukat.
Emlékeztetek a Hűséges Fickóra, aki ugyan nem hal volt, de bálna, tehát emlős, de mégiscsak
meglepő tettet követett el: szenvedélyesen ragaszkodott a „Jadran”-hoz, és végül is „hősi

halált” halt. De nem tudom elfelejteni azt a gyönyörű, kék színű langusztát sem, amit Suttora
bácsi még fiumei toronyőr korában nevelt a torony melletti sziklák között. Hívásra, füttyre,
vízpaskolásra előjött ez a jól megtermett rák, és várta, hogy Suttora megetesse. Állítólag
görög matrózok voltak azok a kannibálok, akik leitatták Suttorát, és kicsalták odvából a
langusztát!
A mi két fregatthajósunk valóságos gyűjteményt állított össze tengeri csillagokból,
kagylókból, csigákból, csikóhalakból, tengeri sünökből, fenéklakó páncélos pókokból. Spalato
kikötője különösen gazdag a szebbnél szebb tengeri csillagokban, polipocskákban,
szépiákban. Találtak sárga, barna, majdnem fekete, pirosas, kékes csillagot. Meglepődve
tapasztalták, hogy a tengeri csillag legkedvesebb elesége a csiga és a kagyló. A kis csónakban
evezgetve elgyönyörködtek a tengeri kökörcsinek telepén. A rózsaszínű, zöld, fehér, lilás,
sárgás virágszerű kökörcsinek nem növények, hanem – állatok. Méghozzá helyhez kötötten
élő ragadozók! Csápjaik, tapogatóik állandóan mozognak, lesik, keverik, maguk felé hajtják
az apró lényeket.
Spalato melegebb vize pompás tanyája a fenéklakóknak, de a halaknak is.
Diocletianus palotája előtt pálmák sorakoznak, ringnak bóbitás koronájukkal a szélben.
Dalmátország fővárosának minden részlete és a Sette Castelli csodatája nem ok nélkül
kedvence a festőknek.
Spalato szép és érdekes is, de azért feldobogott a fiúk szíve, amikor a kikötőfelügyelőség
vontatója a „Ragusa” mellé állt, hogy kivigye a nyíltabb vízre. Ellenszél fújt, s a bark – súlyos
terhével – nem indulhatott el segítség nélkül.
A kormos, olajos kis vontató kivitte a „Ragusá”-t az északi torony elé jó másfél
kilométerre. Ott a vontató nagyot sípolt, elkanyarodott, és eleresztette a két kötelet.
– Vitorlákat rögzítsd! – üvöltötte a barba, és megdörzsölte a kezét.
Szíve szerint való valami volt az indulás.
Villódzva ragyogott a tenger, azúrkéken. Delfinrajok száguldoztak a hajó mellett.
Áldott, egyenletes szél fújt, a kedves, sustorgó, kedélyes libecció.
Láncok csörögtek, csigák nyikorogtak, kötelek pattogtak, feszültek, recsegtek. Mint a rossz
taligák kereke, úgy nyikorogtak, sipítottak a feszítőcsörlők hengerei. A „Ragusa” széltől dőlt,
és megindult előre. – Irány Taranto!
A barba megengedte, hogy a két fiú felmásszon a főárboc terebjére, ami igazán nagy kegy
egy olyan parancsnoktól, aki ad valamit a fegyelemre, és a hajót nem játszótérnek tartja. De
hát „Károly császár” különösen jókedvében volt, mert Spalatóban tudta meg, hogy a
hajógazda még egy évvel meghosszabbítja a szerződését. Egy év! Mi minden történhet addig
– vélte az öreg tengeri rozmár, és akár labdázott is volna a fiúkkal, ha arra kérik. Mivel
ilyesmire nem kérték, de arra igen, hogy felmászhassanak a főárbocra, beleegyezett:
– De ha te, Farramatta, leveszekszel, kötélen húzatlak át a hajó hasa alatt!
De Farramatta nem veszekedett le. Spalatóban mindennap tanulta az árbocra mászást, a
kapaszkodás és a letekíntés biztonságát. Jokkó volt ebben a mestere.
– Korvett, vigyázz! – harsogta jókedvűen Jokkó. – Lissánál az ellenség leshet ránk!
– Korvett készenlétben! – jelentette Jonni Farramatta, és úgy tett, mint aki látcsővel
vizsgálja a tájat. – Négy vonással délnyugatnak ellenséges fregatt közeledik!
– Sorhajóhadnagy úr, hajót ütközetre felkészíteni! – játszott tovább Jokkó, miközben
felismert egy közeledő vitorlást.
Fiume létező legnagyobb barkja, Paikurics úr „Kostrena” nevű négyárbocosa jött déltől
északnak, teljes vitorlázattal.
Nincsen szebb a kék tengeren, mint a széltől duzzasztott fehér vitorlák látványa.
A „Kostrena” öreg, koromfekete bark volt, közel kétezer tonnás vitorlásóriás. Lehetett már
akkor talán negyvenéves is, egyidős az utolsó korvettekkel. Vitorlázatának rendszere, a hajó
építése erősen magán viselte a fregattkorszak stílusát. Távolról valóban régi hadifregattnak

tűnt, csak a négy árboc árulhatta el polgári voltát.
Egészen közel haladt el egymás mellett a két bark, zászlójelekkel és karlengetéssel jó utat
kívánva egymásnak.
– Hahó, „Kostrena”!
– Hahó, „Ragusa”!
Milyen különös, az öreg „Kostrena” később az első világháború legelső adriai áldozata lett.
Az olasz hadüzenet napján egy olasz tengeralattjáró torpedózta meg pontosan Lissánál,
Tegethoff híres tengeri csatájának helyén. Talán éppen a nagy admirális zászlóshajója által
elsüllyesztett olasz admirálisi hajó, a „Ré d’Italia” mellé tért meg örök pihenőre.
– Hahó, „Kostrena”!
– Hahó, „Ragusa”!
Az öreg bark vitorlái olyan szutykosak voltak, mintha kávéba mártották volna.
– Az ottan Lissa – mutatott délkeletnek Jokkó. – Ott csatáztak Nazárió bácsiék.
Ezúttal Jonni közbeszólt, és nem fogadta el fenntartás nélkül a Fraternités kapitányának
kijelentését.
– Tévedsz, Jokkó. Nem emlékszel, amikor Nazárió bácsi mesélt nekünk a lissai csatáról,
azt mondta: „Lissai csatának mondják, de igazában Lissa és Comiza között vertük egymást
keservesen!”
– Jól van – bólintott Jokkó komoran, mert nem szerette, ha tenger észügyben letromfolják
–; legyen neked igazad! Majd megkérjük Dóbiás tanár urat, mutassa meg pontosan, mert ő
mindent tud. Itt a kezem, nem disznóláb!
Nevetett. Jonni is. Szent lett a béke.
Csak akkor jöttek le az árbocról, amikor enni kellett és ismerkedni Kolumbusz
admirálissal. Mert – sajnos! – ez nem maradt el. Amikor a reggeli őrség felváltotta az
éjszakait, a két fiúnak is búcsút kellett mondani a kojénak. Az örökös krumplihámozás rájuk
várt, „ez a fizetség az útért”; mint a barba kijelentette. A többi munkát már kedvükre
végezhették. Kedvükre élhették világukat a hajón, de a konyhai segédmunka rájuk tartozott,
ám ha esetleg viharosra fordult az idő, Jokkó mehetett az árbocra. Jonni az orrvitorla
húzóköteleihez. Viharban nem mert felmászni a keresztrudakra, mert bizony oda több kell,
mint lelkesedés meg ügyesség. Oda erő kell, legalább akkora, hogy az ember fél kézzel
megtartsa önmaga súlyát! Jokkó megtette, Jonni nem.
Lassan-lassan eltűntek a partok, a szigetek, csak keleten látszott valami az égen. A dalmát
part párába burkolt hegyóriásai.
A „Ragusa” egyedül úszott az Adria közepén.
Sottomarina bácsi megengedte, hogy rövid időre odaálljanak a kormány mellé. Ez igen
nagy kegynek számított. Nincsen a világnak az a kormányosa, aki szereti, ha gyerekek
mókáznak mellette. A legcsekélyebb hibás mozdulat nemcsak bajt okozhat, de bosszúságot és
felesleges munkát a személyzet számára.
– Áhítattal, fiaim, áhítattal – intette őket Sottomarina, amikor ráléphettek a kormányállás
lyukacsos pallójára, és kezüket a rézdíszekkel kivert kerékre tehették. – Áhítattal, corpo di
Bacco! Mozdulatlanul tartani, mert különben odavágok, corpo di Bacco! Márpedig ha én
ütök, attól még a császár is lebillen a trónusáról!
Kitűnő szórakozás volt még odatelepedni nyugodt időben az előfedélzeten, a fokszli előtt
kuporgó vitorlavarrók közé.
A gőz- és motoros hajókon a gépek javítása, olajozása, a daruszerkezetek gondozása, a
kábelek, vezetékek tisztogatása jelenti az állandó, soha nem szűnő munkát. A vitorlásokon a
vitorlák varrása, javítása, kezelése, ellenőrzése ugyanezt. Ahol a vitorlákon dolgoznak – óriási
tűvel és tenyérvédő bőrrel, gyűrűvel –; ott van a pletykasarok. Itt tárgyalják meg, egymás
hibáit, a nap eseményeit, a cápafogás és delfinvadászat eredményeit, a szakács kosztját, a
parancsnok és a tisztek rigolyáit, de itt kerül szó arra, ami mindennél érdekesebb: az

élményekre, a látott tájakra, bejárt tengerekre, hajókra, cimborákra, kikötőkre, elfelejtett,
örökké élő és mai tengerészekre, kalandokra, kicsi és nagy történetekre.
– Bezzeg amikor én a „Lucifer”-en szolgáltam!
~ Hej, ismertem én is a „Lucifer”-t, de annál azért különb hajó volt az „Eldorádó”!
– Az „Eldorádó”? Hahaha, az volt a hajó?! No, jó, se a „Lucifer”, se az „Eldorádó”, de a
„Korana”, arra csak nem tudsz rosszat mondani?!
– Mit, talán szolgáltál a „Koraná”-n? Ne dumálj, ebből én nem hiszek semmit! Ott ilyen
koszosan nem lehetett még a latrinára sem menni!
– Bizony isten ott szolgáltam, komám! Beírták a könyvembe; ha erre jön az első tiszt,
megkérem, vegye elő .és bizonyítsa. De ha bizonyítom, hogy igaz, kupán vághatlak?
– Kupán hát, úgyse hiszem, te piszokjancsi!
A Fraternitás két tagja úgy itta ezeket a beszélgetéseket, mint a csecsemő az anyatejet.
Lehetett nevetni, elképedni, csodálkozni, szórakozni, de tanulni, tapasztalni is. Már
bocsássanak meg a gépi erővel hajtott hajók emberei, de állítom: a vitorlások tengerészei
jobban összeforrtak a hajóval, a tengerrel és a természeti jelenségekkel. Jobban ráutalta őket a
sors, hogy figyeljék a szél járását, a hullámok mozgását, magát a hajót, a vitorlákat, a
kötélzetet, a szereléket.
És amikor lassan lóbálózott a fokszli gerendás mennyezetén az oldallámpa, Jonni és Jokkó
bebújt a koje meleg takarója alá. Szevér intézkedésére korábban feküdtek, mint a többiek, de
hát ennél kitűnőbb intézkedést nem hozhatott volna az első tiszt.
Valóban azt érezhették, hogy az „Albatros” korvett utasai.
– Te, Jokkó, csuda pofa ám Sottomarina bácsi! Kínai művész tetoválta a testére a
sárkányokat. Azt mesélte, Hong Kongban történt. Te tudod, hol van Hong Kong?
– Nem tudom. Jonni, de azt hiszem, Kínában. Majd megnézzük a térképen. Csuda jól
hangzik: Hong Kong …
Testüket feketére perzselte a nap meg a sós víz. Szemük körül apró ráncok támadtak,
hiszen állandóan hunyorogni kellett. Már a „Mária” útján megedződtek, már akkor igazi
tengerésznek érezték magukat. De mi volt az az út a „Ragusá”-éhoz képest! Jokkó napról
napra boldogan állapította meg Jonnival, hogy erősen kérgesedik a tenyerük.
– Nézz ide. Jonni, ez ám a bütyök!
– Na és az enyém semmi? Ide nézz! Verancsics hasra esne a gyönyörtől, ha neki ilyen
bütykei lennének!
Aranyéletük volt a „Ragusá”-n.
Ütjük első szakaszának nagy élménye az „Anonimo” megsegítése volt. Most már bárkinek
elmondhatták, hogy ismerik Fedrigoni kapitányt, a viharhajóst. Legfeljebb akad majd olyan
ember, aki nem hiszi el. Ettől még a tény tény marad. Az mindig más lapra tartozik, mit
hisznek rólunk embertársaink, a döntő: mi van bennünk, az eszünkben, a szívünkben, a
lelkünkben!
Fedrigoni kapitány …
Az egyik napon, amikor végre rendes széllel haladhattak és nem ellenszéllel, Pelagosától
lejjebb, talán negyven mérföldnyire, az őrszem magasra törő fényt látott a nyílt tengeren.
Éjfélre járt az idő.
Az őrséget egyedül Cápatojás látta el. A kormánynál Gelletics, az őrtiszt Szevér volt,
Gommó és egy másik matróz a fedélzetszolgálatos.
Cápatojás jelezte a fényt Szevérnek, aki előrement az orr-sudárhoz, hogy jobban lásson.
Majd nem sokat tétovázott, és felmászott a terebre.
Amikor lejött, bezörgetett a parancsnoki kabinba:
– Kérem, uram, egy szóra!
Belülről morcos, dörmögő hang kiáltotta:
– Bújj be!

Szevér hunyorgott. „Károly császár” fellobbantotta a biztonsági lámpát.
– Mit akarsz?!
– Hajó ég dél-délnyugatnak! Négy-öt mérföldnyire tőlünk.
A lomha, otromba testű ember valósággal kipenderedett a fekhelyről. Odalépett a
mosdóhoz, arcára vizet fecskendezett, megtörölte a szemét, kimosta a száját, és egy üvegből
néhány korty rumot nyelt le. Mindezt néhány másodperc alatt. „Károly császár” ugyanis tudta,
hogy további alvásra nem számíthat.
– Miféle hajó ég?
– Az a gyanúm, hogy olajszállító.
– Meglátjuk. Irány: a hajó!
Az öreg kiballagott a fedélzetre. Felimbolygott a kormányálláshoz. Elnézett a jelzett
irányba.
– Hm – dünnyögte –; valóban ég! Igazad lesz, a lángok azt sejtetik, hogy olaj.
Nem volt éppen holdfényes éjszaka. A hold előjött, majd eltűnt a felhők között.
Esőfelhőket küldöttek az Appenninek. Onnan jött a szél, ami közepes volt, mindenesetre jó
szél a vitorlásnak, de nem jó az égő hajónak.
Egymás után jöttek fel az emberek a fokszliból. Égő hajó a tengeren ijesztő, félelmetes
látvány! Nincsen tengerész, akinek a szíve ne szorulna össze, ha meglátja a lángokat. Ilyenkor
mindenki egy kicsit magára gondol. Mi lenne – ha az én hajóm égne? …
Egyik ember a másikat ébresztette, s végül a fedélzeten tartózkodott már mindenki. A két
fiú miatt akár a „Ragusa” éghetett volna, akkor sem ébrednek fel. De Cápatojás a fülükbe
üvöltött:
– Hé, felkelni, ég egy hajó!
Ettől azután mégiscsak felébredtek, és rohantak a fedélzetre.
– Huh – lelkesedett Jokkó –; ég egy fregatt!
– Az eszed tokját fregatt! – mordult rájuk „Károly császár”. – Olajszállító az a javából!
Mindenki a kormányfél előrészén, a hullámvédre támaszkodva bámészkodott.
– Odamegyünk? – kérdezte Gommó.
– Oda hát – mondta a barba. – Alighanem lesz ott mit segíteni!
– Ha robban, mi is bajba kerülhetünk – morgott Krantz.
– Azt csak bízd rám – intette le Krantzot az öreg. – Majd szél felől közelítjük meg, ha kell,
és akik vállalkoznak, azok majd segítenek. Mondom, ha kell… de az is lehet, hogy már
minden ember elhagyta az olajbárkát.
Kísérteties volt a látvány.
Már nemcsak látszottak a lángok, de világítottak is.
Sűrű, fekete füst, koromfelhő terült az égő hajó köré.
Kivehető volt az árboc, a középső felépítmény, a parancsnoki híd és a magas kémény.
Ebből tudták a barkón, hogy a hajó régi építésű, szikratávírója nincsen – akkortájt főleg csak a
nagyobb utasszállítók voltak Marconi-készülékkel felszerelve –; segítséget nem tud kérni.
Nem is látszott semmiféle más hajó a közelében.
– Legalább háromezer tonnás – becsülgette látcsövén Szevér az égő hajót.
– Olasz gőzös – tette hozzá Krantz. – Nekünk nincsen ilyen nagy olajszállítónk.
– Rövidesen elválik, miféle náció – szólt közbe Szevér. Jonni is, Jokkó is hallgatott.
Nem tudtak betelni az ijesztő
látvánnyal. Olvasták Emilio Salgari, Mayne-Reid, Joseph Conrad és Marryat kapitány
könyveit, van azokban elég szó égő hajókról. Egész más olvasni és más átélni valamit.
Különösen akkor, ha egy nagy vitorlás személyzetéhez tartozunk, és az a vitorlás az égő
hajókon akar segíteni. Mind a ketten eldöntötték, hogy jelentkeznek, ha arra kerül a sor.
Akkortájt több égő hajó (sőt elégett hajó) esetét jegyezte fel a tengerészet nagy könyve. A
2500 tonnás „Aden” a Sokotra-szigeteknél süllyedt így el kapitányával, négy tisztjével,

huszonöt utasával és tizennyolc tengerészével. A 7395 tonnás „Bourgogne” francia
utasszállító a Sable Islandnél, Nowa Scotia mellett összeütközött a „Cromatyshire”
háromárbocos barkkal. A barknak nem történt különösebb baja, de a hatalmas gőzös veszélyes
léket kapott s kigyulladt. A parancsnok, a tisztek, négyszáznegyven utas és száztizennyolc
tengerész lelte halálát a „Bourgogne” drámájánál! Az Északi-Atlantikán gyulladt ki és
süllyedt el a 3600 tonnás „Londonian” tehergőzös. A parancsnok és tizenhét matróz vesztette
életét. A „Titanic” híres katasztrófája mellé méltóan sorakozik a „General Slocum”
utasszállító tragédiája. New York mellett, az East Riveren, 1904. június 15-én reggel
kigyulladt, és az ezernyolcszáz utasból, akiknek java asszony és gyerek volt, pontosan
ezerkétszáz vesztette életét! Gondoljátok meg: alig méterekre a partoktól, ezernyi segítő kéz
és eszköz közelében – szörnyű dráma! Ugyancsak az Északi-Atlantica hullámsírjában tűnt el a
zátonyra futott és kigyulladt „Norge” nevű 3318 tonnás utasszállító, alig két héttel a „General
Slocum” pusztulása után, hatszáz utassal és tengerésszel a fedélzetén. 1912. október 9-én
ugyancsak az Északi-Atlantikán gyulladt ki a 3600 tonnás „Volturno”. Százhat utas és
harmincan a hajó személyzetéből (tisztek, legénység) követte az égő hajót hullámsírjába.
Szándékosan olyan példákat idéztem, amelyek a század elején történtek. Amíg hajó lesz, tűz
mindig fenyegeti a hajózást. (Csak egy példát mondok a jelenből, mintegy igazolva azt, hogy
a legkorszerűbb védő- és óvatossági felszerelés mellett is a mindenható láng hatalmába
kerítheti a hajót. 1961. április 10-én a Perzsa-öbölnél kigyulladt az egyik angol-indiai
hajóstársaság „Dara” nevű óceánjárója, fedélzetén négyszáznyolcvan utassal, hatvan
rakodómunkással és százhúsz főnyi személyzettel! A kigyulladt hajó tragédiáját siettette a
szélvihar és az erős hullámzás.)
Miért nehéz a hajókon megfékezni a tüzet? Hiszen a hajót víz fogja körül, és a víz a tűz
egyetlen, igazi ellensége! Sajnos, hosszúra nyúlna a mondanivaló, ha részleteznénk ezt a
kérdést. Elsősorban is veszélyes a tűz a sok faanyag, a felhalmozott tüzelő, a szén vagy az olaj
miatt. Veszélyes a tűz éppen a hajó erős zártsága és az ily esetben könnyen képződő, nagy
mennyiségű gőz, gáz vagyis a robbanásokat előidéző feszítőerő, továbbá a gépek leállása,
kigyulladása, a hajó súlypontjának elvesztése miatt. Veszélyes, mert a hajókon a tűz könnyen
harapózik tova, a sok zsiradék, a kenőanyagok, faburkolások, a gyúlékony áruk miatt. A
gyorsan támadó pánikról ne is beszéljünk.
A „Ragusa” közeledett az égő hajóhoz.
A lángok főleg a hajó hátsó részéből törtek fel, de a középső részről is felvágott egy-egy
fénycsóva. Robbanások látszottak. Mint a tűzijáték, rohant a magasba a tűzkémény, és
vágódott szét, tűzesőt, tűzpermetet szórva szerteszét!
– A hajó előrészén emberek vannak! – kiáltott fel Szevér, és máris átadta a látcsövet a
barbának.
– Az ám, emberek! – izgult a sasszemű Gommó. – De mi lehet az oka?
„Károly császár”, látcsővel a szemén, bagóval a szájában, rámordult Gommóra:
– Tökfejű! Mert a csónakok hátul voltak és elégtek!
Az öreg nagyot köpött, a látcsövet levette a szeméről, körülnézett a vízen.
Szinte nappali világosság fénylett, pedig éjszaka volt még.
A hullámok megszokott moraján túl is hallani lehetett a tűz ropogását, sistergését, a feltörő
gőz sivítását, a robbanások zaját.
– Közel négyezer tonnás – állapította meg a hozzájuk lépett Sottomarina. – És azt is
megmondom, miféle hajó. Captain, tudja meg, hogy az ottan a „Livorno”, Génuából, corpo di
Bacco!
– Ismered?
– Ismerem hát! – hangzott a válasz. – Évekkel ezelőtt, mielőtt magához kerültem, és
hogy a flottánál leszereltem, néhány hónapot a „Livornó”-n töltöttem. Még a parancsnok
nevére is emlékszem: Medici Cosimusnak hívták, mint valami királyt, corpo di Bacco!

– Hm, hm, a „Livorno”! – dünnyögte a barba, és bólintott: – Láttuk már néhányszor! Nos,
Sottó, akkor, ha kell, menteni fogunk!
Jokkó behunyta a szemét, Jonni is. Hirtelen vakító, izzó kráter tört fel a hajó végéből!
Először vérvörös volt, azután sárga, majd narancsszínű. Utána hatalmas, szélesre elterülő
füsttömeg csapott a magasba.
A hajó lassan oldalt dőlt.
A barkón érezni lehetett a kisugárzó meleget és hallani, amikor a ma már hihetetlen
nagynak tűnő kémény elmozdult a helyéből, s félrebillenve kidőlt. A kéménnyel egy időben
megingott a gőzös előárboca, rettenetes csattanással elpattantak a. merevítősodronyok, s a
vasárboc mindent törve-zúzva maga körül, belehullt a tengerbe. A szerencsétlen hajó erre
valósággal felnyögött, s mintha visszabillent volna eredeti helyzetébe. De látszott, hogy a
„Livorno” nem sokáig bírja. Az orr felemelkedett, a tat süllyedni kezdett.
– Szélbe állni! – üvöltött „Károly császár”. – Kuttert vízre! Ki megy át az olajosra?
Jokkó abban a pillanatban máris kiáltotta:
– Én, uram, én!
Egyszerre több kéz lendült a magasba. Mivel közben Szevér átvette a kormányt,
Sottomarina is a jelentkezők között szerepelt:
– Ha megengedi, uram, kell, hogy átmenjek a régi barkómra! Corpo di Bacco!
A bark nagy ívben megfordult. A vitorlák fordító- és feszítőköteleit megengedték.
Természetesen ügyeltek arra, nehogy a háromárbocos ráfaroljon az égő hajóra, vagy pedig
túlzott közelségbe kerüljön hozzá. A vitorlák egyenletesen pattogtak, laffogtak az
ellenszélben.
Már lendítették is át a kuttert, a nagy mentőcsónakot.
– Négy ember az evezőkhöz, Sottó a kormányhoz! – rendelkezett a barba. – Csáklyákat,
mentőöveket vigyetek! Sietni, az angyalát, nem sokáig bírja a tragacs!
Valójában jóval több ember fért a kutterbe, hiszen hatpárevezős, hosszú, széles, két
vitorlaárbocot is elbíró bálnavadászcsónak volt. A bark tulajdonosa talán tíz évvel ezelőtt az
Orkney-szigeteken vásárolta, és azóta a „Ragusá”-n a biztonság érzetét adta. Máskor
szuszogások, káromkodások, veszekedések között tették vízre a kuttert. Most – észre se
vették, máris a bark oldala mellett lebegett a valamikori bálnavadászcsónak.
– Te is mehetsz – intett Jokkónak „Károly császár”. – Elsőnek jelentkeztél, megérdemled.
Tanulsz is, előre!
Jokkó átvágta magát a hullámvéden, és Cápatojás mellé huppant, aki a középső
evezőpadon várta az indítást jelző parancsot.
Jokkó hol meleget, hol didergést érzett. Az izgalom láza kavargott benne. Felnézett a
magasba: Jonni lekandikáló, ezúttal irigy arcát látta. És Sottomarina hátsó felét, mert a
tiszteletre méltó főkormányos éppen lefelé ereszkedett. Még a bálnavadászcsónak is
megérezte, amikor az Adria-tengerészek óriása belelépett, és a kormányülésre telepedett.
– Előre! Kuttert ereszd!
Sottomarina híres mély hangja bömbölve verődött vissza a bark oldaláról.
– Eeeegy! Keeettőő!
A kutter nagy csobbanással, egy oldalhullám forgatagával elvált a bark tói.
Hold mester elbújt a felhők mögé, s mégis nappali világosság volt.
Jokkó egy pillanat alatt merő víz lett. A kutter orrában helyezkedett el, s a csónak hirtelen
megmerült, amikor kikerült a hajófal alól.
De mindez csak addig tartott, amíg a barkról visszaverődő hullámoktól megszabadultak.
Sottomarina vizsgálódva nézett előre.
Élnek-e még az emberek a hajóorrban? Mennyi idő van még hátra a hajó süllyedéséig? És
hol, melyik részén közelítse meg a „Livornó”-t, az égő, óriási fáklyát?
– Előre! – bömbölte Sottomarina. – Előre, az anyátokat! Corpo di Bacco! Előre! Húzd,

nem a tiéd az evező! Húzd, corpo di Bacco!
Jokkó sem tétovázott, előrángatott az evezőpadok alól egy evezőt, betette a villába,
ráhúzott. Jó markuk lehet a bálnavadászoknak – gondolta, de ha ott leheli ki a lelkét, akkor
sem hagyta volna abba az evezést.
Belekerültek a fénybe, érezték az égő hajó árasztotta meleget. És micsoda bűz volt
körülöttük, az égett olaj kesernyés, fojtó, gáztartalmú bűze!
Jokkó hátrasandított.
Valósággal megijedt.
Szinte kartávolságra ott meredt fel mögötte a hajóorr.
Sottomarina szokás szerint a közepébe vágott bele. Nem egészen veszély nélkül, de
megközelítette az égő hajót.
Előbb egy, majd még három ember ugrott le a magasból.
Úszó fejek jelentek meg a közelben.
A kutter feléjük tartott.
Mindössze négy ember!
És hol lehet a többi? Hiszen egy ilyen hajón legalább négy tisztnek, húsz fedélzetinek,
nyolc-tíz gépésznek kellene lennie!
Az úszók csapkodtak, kapálóztak, de a csáklyával és az odadobott mentőövvel sikerült
átemelni őket a csónakba. Kivétel nélkül mind a négy matróz volt, szurtosan, égett, cafaton
ruhában. És olyan kimerülten, hogy beszélni sem tudtak. Bármelyikről halálfejet mintázhatott
volna a szobrász. Elterültek a kutter fenekén, és révetegen, halálra váltan meredtek az égő
hajóra.
Az egyik azonban még valahogy bírta erővel, és felmutatott az orrba:
– Ott…ott… ott –
Sottomarina feléje hajolt.
– Mit beszélsz? – kiáltotta. – Mi van ott? Égő hajó! Az ember bágyadtan intett:
– Capitano, il capitano – lihegte. Sottomarina felkiáltott:
– Medici Cosimus kapitány?! Az ember bólintott.
– Az előfedélzeten – suttogta.
Jokkó ezt az arcot soha nem felejtette el. Sokszor emlegette később a „Livorno”
megmentett kormányos matrózát, aki három társával annak köszönhette életét, hogy a
kapitány rendeletére előre jöttek a horgony állásra, hogy valamilyen munkát elvégezzenek.
Késő este volt, de Medici Cosimus híres arról, hogy a nap minden szakában matatott a hajón,
figyelte a hajó érverését, pulzusát, ahogy mondani szokták. Éppen ezért máig is érthetetlen,
mi okozhatta a „Livorno” tragédiáját. Vagyis: mi indította el a tüzet? A „Livorno” eredetileg
tehergőzös volt, később alakították át tankhajónak. Megszüntették a fokszlit, a legénység
közismert, hajóorrban levő szálláshelyét. Kibővítették a hátsó felépítményeket, ahol a
gépészek, fűtők és szenelők szállásoltak. Ide kerültek át a fedélzetiek. Mint minden
olajszállító hajó ebből az ósdi fajtából, a „Livorno” is szutykolódott az olajtól, kenőzsíroktól.
Magam is közelről ismertem egy ilyen hajót, a török „Bobadillá”-t. Még a kabinszekrények
fiókjának belső része is olajfoltos, olajszagú, ragacsos volt. Hát milyen lehetett húsz
esztendővel előbb, 1913-ban, a kilencvenes évek elején épült „Livorno”?
A tűz tizenegy óra után, vagyis pontosan huszonhárom óra hét perckor tört ki a hajó
közepén, a tiszti kabinok alól. A kitörést erős detonáció követte, s ezzel együtt széles
lángfolyam, ami elárasztotta a parancsnoki hidat, a kabinokat, a tiszti étkezőt, a térképszobát.
Égni kezdett minden! A nagyobbik detonáció a taton tört fel, a legénység és a gépészek
szállása alól. Ez érthető, hiszen itt található (vagyis volt található) a legnagyobb olajraktár. Ez
a detonáció az elsőt néhány perccel később követte. A gépházból menekülő személyzet hátra,
a tatra szaladt, annál is inkább, mert a mentőcsónakok is ott voltak. A második tiszt, aki a
hídon a szolgálatot ellátta, leszaladt a hídról, és hátrarohant, hogy intézkedjen. Valójában

helyesen gondolkozott, hiszen előzőleg a parancsnokot a hajó elején látta, és joggal gondolt
arra, hogy ott majd a parancsnok intézkedik. Intézkedett is, de csak három embere volt, akikre
számíthatott. A többiek valósággal eltűntek előle! Amikor a tűz felcsapott a parancsnoki hídra,
és az ügyeletes tiszt elhagyta a helyét, a két kormányos se tett másként, délolaszok voltak,
fegyelmezetlenek, s csak a bőrükkel törődtek. Valójában a legszörnyűbb tűzpokolba szaladtak
bele! Amikor a hátsó fedélzetre érhettek, akkor következett be a robbanás. Az egész
személyzet ott pusztult, szinte percek alatt, a csónakokkal együtt. És égni kezdett a tenger
szörnyű fáklyája, a „Livorno” tankhajó …
Amikor a kormányos matróz nagy nehezen közölte, hogy Medici Cosimus kapitány még a
hajón van, tehetetlenül, súlyosan sérülten az előfedélzeten, Sottomarina nem tétovázott.
– Megmentjük! – kiáltotta a lángok fényében, sistergés, pattogás, pernyehullás között, a
hullámokon le-fel ringó, imbolygó kutteren. – Megmentjük, fiúk! Gommó, Cápatojás,
felmásztok?
Közben vizsgálódva nézegette a hajó előrészét, hogy talán a horgonylánc, sodrony, esetleg
valami kábel lóg le, s abba kapaszkodva feljutnak az olyan pompás árbocmászók, mint a
majomember, Gommó és Cápatojás.
Gommó is, Cápatojás is bólintott:
– Felmászunk.
A hajó jobb oldalán, a kiszakadt árboc feszítősodronyaiból több is lelógott a tengerbe.
– Evezőket fogd, indulj!
Az evezők egyenletesen vágódtak a vízbe, még Jokkó is lapátot ragadott.
– Húzz rá! – üvöltőbe az óriás, hogy siettesse, a megközelítést.
Medici Cosimus, a régi parancsnok, a hajón van, és segítséget vár. Hát majd Sottomarina, a
régi tengerész, az Adria legerősebb embere, minden birkózóverseny hőse, megmutatja,
kicsoda, s mit ér!
De már nem volt rá ideje.
Előbb vakító fehér fény támadt. Mint amikor a magnézium vagy a karbid lángot vet.
Megdöbbentő, kísérteties fény.
Jokkó – saját bevallása szerint – ernyedten elengedte az evezőt.
Már bömbölte is Sottomarina:
– Vissza, vissza, corpo di Bacco! Vissza, vissza! Szörnyű morajlás támadt, ilyesféle lehet a
földrengés zaja vagy egy vulkán kitörésének első percei.
Vissza, vissza!
Máig se tudnám eldönteni, mi óvta meg a „Ragusa” kutterét és a benne ülőket. Hallottam
az esetet Jokkótól, Gommótól. Cápatojástól, de magától Sottomarinától is, s egyöntetű volt a
vélemény: hihetetlen, ami történt!
Igenis, hihetetlen.
Éppen ezért írom le – hosszas töprengés után, de hát ami igaz, az igaz –; írom le,
tétovázva, félve, mert lesznek, akik hihetetlennek találják.
Amikor a kuttert visszafogták, s abban a pillanatban már nyilvánvaló volt, hogy az öreg
kapitány, ősi tengerészszabály szerint, hajójával pusztul el, mondom, amikor a kuttert
Sottomarina az utolsó pillanatban (!) visszafordította, a fehér fényt, a félelmetes morajlást
iszonyú tűzeső követte.
Szevér Zenggre gondolt és a mamára, „Károly császár” ugyancsak Zenggre és
Turkovichnéra meg a többi asszonyra; köztük az aprócska Sottomarinánéra.
– Na, befellegzett! – lihegte „Károly császár” kétségbeesetten, és a pincset lekapta a
fejéről, s bevágta a tengerbe. (Tehette, mert tartalékban mindig volt egy-két kopott
keménykalapja a kabinszekrényben.)
Jonni bőgni kezdett:
– Jokkó, Jokkó!

A „Livorno”, az égő fáklya, a négyezer tonnás gőzös, megrakodva több ezer tonna olajjal,
szabályosan felrobbant.
Ami még nem égett el, az explodált, s a rettentő vastömeg, mint a bálna vagy a cápa, ha
megszigonyozzák, szabályosan megemelkedett. Mindez jól látszott a vakító fényben. De az is
látszott, hogy a robbanással együtt félelmetes tűzeső vágódik szerte, és Jokkóék csónakja
eltűnik a tűzesőben!
Ugyanakkor a „Ragusa” egyes orrvitorlája, a belső dzsibb, égni kezd, mint a papírvitorla.
– Tűz a hajón! – bömbölte „Károly császár”. – Oltani! Tűz a hajón!
Tűz a hajón, és ugyanakkor hiányoznak a legfûrgébb, leggyorsabb tengerészek, mint
Gommó és Cápatojás!
Szél volt, a kötélzet száraz, a vitorlák ugyanígy.
A belső orrvitorla kátrányos, lenolajjal itatott kötelén tűzkígyó rohant fel az árbocra!
És nem volt ott Sottomarina, Gommó, Cápatojás, Gelletics és még egy fürge fickó a
barkról!
Ki fejszét, ki baltát ragadott. Mert bizony a vizes vödör ilyen helyen semmit nem ér. A
hajón tiporni, zúzni, ölni kell a tüzet, a legfélelmetesebb ellenségek egyikét. „Károly császár”
vezénylésével négy ember rohant fel az előárbocra, aminek a felső része az égő orrvitorlakötél
miatt azonnal lángot kapott. Szevér és a kis Jonni nekiesett lerángatni az orrvitorlát. Mire
lerángatták, az orrvitorla mosogatórongyot sem ért.
Ugyanakkor, ezzel egy időben, Jokkóék pontosan az élet és a halál mezsgyéjén eveztek.
Hosszú-hosszú perceken át két tragédia fenyegette őket; egy: hogy a süllyedő hajó
magához szívja a kuttert, és viszi le a hullámsírba; kettő: hogy a lehulló tűzesőtől
mindannyian elégnek. Kívánni kellett, hogy a hajó minél előbb süllyedjen el, és csapjon össze
az igazi tenger a tűztenger felett, de ugyanakkor kívánni kellett, hogy a süllyedés még
városson magára, és ne kapja el az örvénylés a dióhéjnak sem számító csónakot.
– Húzd, húzd! – üvöltötte szünet nélkül Sottomarina, és még corpodibaccózni is elfelejtett.
– Húzd, húzd!
Időnként csodálkozva körülnézett. Élnek, nem égnek? Pedig mintha még a tenger is égne!
És felhangzott a „Livorno” halálbőgése.
Valóban igaz: a süllyedés pillanatában bőgni kezd a hajó. Felvágja az orrát, hátracsapja a
tatot, és mint az ágaskodó paripa, visszaesik.
Ez történt a „Livornó”-val is.
A pokoli detonáció alatt az egész hajótest megemelkedett. A hátsó rész, talán ezer tonna
olajjal, szétrobbant, erre a hajó hátraesett. Az orr felemelkedett.
Ami a fedélzeten volt még, az elszabadult, és dübörögve, zúgva megindult hátrafelé. A
hideg tengervíz rácsapott az égő vulkánra.
A közelben egy csónakban emberek küzdöttek az életükért.
Távolabb emberek küzdöttek egy háromárbocoson a tűz tovaterjedése ellen.
A lángtenger közepében pedig eltűnt egy hajó, koporsója elégett tengerészeknek és egy
derék kapitánynak, akit később Sottomarina így jellemzett:
– Derék fickó volt ez a Medici Cosimus, corpo di Bacco! Aki olyan koszos hajón élni tud,
az nem is lehet más, csak derék fickó. De nemcsak élni tudott rajta, hanem szerette is azt a
ragacsos szörnyeteget. Amikor kikértem a könyvemet, mondván, hogy sehogyan sincsen
kedvemre, hogy még a pálinkát is olajjal kell inni, azt mondta: „Fiam, Sottomarina, nekem
még olajosan is mindennél többet jelent a világon a »Livorno«, azt hittem, te is szereted …”
Ilyen ember volt Medici Cosimus, ezért akartam megmenteni. De hát nem sikerült, corpo di
Bacco!.;;

Nyolcadik fejezet
A „TITANIC” TRAGÉDIÁJA, AHOGYAN AZT AZ ÖREG JONNI
FARRAMATTA ÁTÉLTE ÉS ELBESZÉLTE
Bóra tutult a partokon és a tengeren.
Ilyenkor, legyünk őszinték, nincsen jobb, mint ülni a kandalló mellett és kinézni a
nekivadult hullámokra – vagy pipázgatni csendesen egy olyan hajó kabinjában, amelyik
hullámvédett kikötőben horgonyoz.
December eleje volt, dermesztő hideg, és aki tehette Trieszttől Ragusáig, az igyekezett
védett helyen tartózkodni.
Úgy tudom, ismeritek Farramatta apjának, az öreg Jonni Farramattának műhelyét. Csuda
rendes kuckó, ablakából és üvegezett ajtaján keresztül jól ellátni a kikötőre, azon túl pedig a
tengerre. Kora reggeltől késő estig az öreg Jonni vagy az órák szerkezetét, a kronométerek
kerekecskéit, rugócskáit, beállítószerkezetét figyeli. Vagy a kikötőt. Egyiket is, másikat is
igen szíveli. Mint volt navigációs altiszt rajongója a kronométereknek és kisebbik polgári
testvérüknek, az óráknak, de hát rajongója egyben a hajóknak is. Mindenki tudja – ti is –;
hogy naplót vezet a zenggi kikötőbe befutó és onnan eltávozó hajókról. Ezt a vaskos füzetet
hívja hajónaplónak. Körülményesen, gonddal megnyálazza tintaceruzáját, és bejegyzi:
„Kaiser Karl parancsnoksága alatt ma reggel, augusztus 6-án, hét óra negyvenöt perckor
befutott a »Ragusa« bark. Ebben az évben ez a bark második hazalátogatása …”
Ilyesféleképpen jegyzi fel az öreg Jonni Farramatta kikötőbeli észleléseit. Valóságos
szenvedély ez nála, narkotikum, visszaálmodása annak az időnek, amikor tengerész volt, a
White Star hajók matróza, később navigációs altisztje. Azon nincsen mit csodálkozni, hogy az
Adria menti Zengg szülötte, lakosa idegen hajósvállalatnál keresett alkalmazást. Akkortájt
igen sok magyar, horvát, szerb, olasz matróz, de még tiszt is elment más tengerekre, távoli
országok hajózásához, hiszen elég gyakran csábítóbb ajánlatot kaptak a hazainál. Az öreg
Jonni Farramattával is így történt: leszolgálta Pólában, a flottánál katonaévét, megnősült,
majd elszegődött a White Star hajózási vállalathoz.
Szerették, becsülték a jó eszű zenggi fiatalembert, aki elég hamar elérte a megbecsült
tisztséget: navigációs altiszt lett.
Amikor a belfasti hajógyárban – ion őszén – vízre bocsátották a White Star második
legnagyobb óceánjáróját, az „Olympic” testvérhajóját, a „Titanic”-ot, Farramatta azok közé
tartozott, akik elsőnek kerültek szolgálattételre az óriás hajóra. A hajó tragédiája után béna
lábbal került haza Zenggbe Jonni Farramatta.
Mit tehet egy volt tengerész, ha érti az órák titkát, és szereti gyógyítgatni a
kronométereket? Kiváltja az ipart, és nyit egy órásboltot. Akkortájt könnyen ment az ilyesmi.
Nem kellett hozzá más, mint megfelelő helyiség, egy kis pénz, vizsga az ipartestület előtt, no
és minél több rossz óra, ami gyógyulásra várt.
Jonni Farramatta boltja – tudomásom szerint – máig is létezik. A mester, túl a nyolcvan
éven, még mindig jegyzi a „hajónaplót”, s javítja az órákat. Fia, Jonni, nyugdíjas
tengerészkapitány, két unokája tengerésztiszt a jugoszláv kereskedelmi flottában … így szalad
az idő!
Történetünk idején ifjabb Jonni Farramatta második gimnazista volt, Jokkó ugyanígy.
Farramatta bácsi pedig javakorabeli, szép szál ember, aki még béna lábbal is délcegen hatott.
Télidőn ez a műhely volt Jokkó kedvenc tartózkodási helye. A jogcím szépen hangzott
odahaza: „Anyu, megyek Jonniékhoz tanulni!”
Lehet, hogy előfordult: tanultak. Mondom, lehet. De én inkább azt hiszem, hogy
„hajókáztak”. Így hívta Farramatta órás azokat a beszélgetéseket, amik a délutáni kora
alkonyaton el- és belenyúltak az estébe.

– De későn jöttél már megint haza! – dorgálta fiát nemegyszer Turkovich mama. – Ilyen
sokáig tanultatok Jonni-val?
– Igen, tanultunk – fordult el némi szégyenkezéssel Jokkó, mert sehogyan sem volt
kedvére a hazudozás. – Tanultunk. Farramatta bácsi is segített!
Hát ebben az utóbbiban nem is volt semmi túlzás. Farramatta bácsi valóban segített, ha
nem is a tanulásban, de annál inkább a „hajókázásban”. Az órásműhely valóságos klub volt, a
zenggi és a környékbeli városkák vagy a zenggi kikötőbe látogató kapitányok, hajómesterek,
kormányosok klubja. Mondtam már: kevesen értették úgy a kronométer szerkezetét, mint az
öreg Jonni Farramatta. Hét határban híre volt ennek. Kronométer (tizedmásodpercre pontos
óra) nélkül nincsen hajózás! Az idő a hajózásban távolság is: térképen olvasni, térképen
számítani, az égitestek, a horizont és a hajó pozíciós helyzetét megállapítani kronométer
nélkül nem lehet. Ezért a kronométer a hajó féltett kincse.
Elég gyakran nyílt a műhely ajtaja, és belépett rajta egy kapitány, faládikával a hóna alatt, s
a ládikában a kronométerrel.
– Jó napot, Farramatta! Valami nem stimmel a szerkezetben. Megnézné?
– Hogyne nézném, kapitány úr. Tessék csak itt hagyni. De egy szóra, ha nem sértem meg,
szíveskedjék leülni. Merre járt, honnan jön, kapitány úr? Csak egy szóra.
Ezek az „egy szavak”! Hogy falta őket Jokkó és Jonni is. Mert Jonni a „Ragusá”-n tett út
után „megfertőződött”. Végleg elhatározta, hogy tengerész lesz, és a halászatra legfeljebb
szórakozásból jut idő, de nem élethivatásként. Az órás boldogan nézett a fiára: tengerész lesz,
tengerész, az angyalát!
A falon függő „Titanic”-képen sokat merengett Jokkó. A mellette függő térképeken is. A
térképek főleg azokat a helyeket tüntették fel, amerre Farramatta járt vagy ahol megfordult. A
pirossal bekeretezett nevek között szerepelt Hong Kong, Singapore, Bombay, Colombo, Aden,
Alexandria, Lisszabon, Gibraltár, Ferro, Funchal, Baltimore, Új-Fundland, Halifax, Reykjavik
neve. Világlátott ember volt tehát Jonni Farramatta, az órás-tengerész, Zengg kitűnősége.
Átvészelte a világtörténelem egyik legszörnyűbb hajókatasztrófáját, de nem fordult el a
tengertől és a tengerészettől.
– Megtörtént – mondta többször, ha erre sor került. – Megtörtént, no és? Valakinek csak
kellett ott lenni! Legalább akadt egy zenggi is. Attól én még nem haragszom se a hajózásra, se
a tengerre. De még a sorsra sem. Elveszett három óra alatt 1494 ember, és én kimaradtam
ebből a számból!
Az öreg Farramatta változatlanul tengerész maradt. Minden idegszálával ennek élt még a
szárazon is. Tőle tanulta Jokkó a legkedvesebb tengerész-művészkedések egyikét, a palackba
zárt hajócskák készítésének módját. Nagy türelem, elszántság, akarat, ügyesség, szeretet –
továbbá csipesz, kampós drótocskák, ragasztó, gitt, fadarabkák, színes papírok, festékek
kellettek, no meg formás palackok a művész-kedéshez. Nincsen hajózási múzeum, ahol ne
lehetne látni jó egynéhányat ezekből a palackokból, belsejükben apró hajócskákat, gőzösöket,
vitorlásokat, pálmás szigeteket, kikötőket. A „trükk” valójában igen egyszerű: előbb az ügyes
kezű mester apróra mindent elkészít, majd a drótkampók és csipeszek segítségével megkezdi
a palack nyakán keresztül az összeállítást. Ide valóban idegek kellenek. A legcsekélyebb hiba,
elnézés, rossz kézmozdulat miatt megsemmisülhet az egész alkotás. Láttam palackba zártan
öt-hat centis hadihajókat, barkókat, sónereket, gőzösöket, tankhajókat -pompás, kifogástalan
modelleket! Különösen a német, a dán, a holland, az angol tengerészek között népszerű még
máig is a modellezésnek és az iparművészetnek ez a fajtája. (Tudomásom szerint a rekorder
az a Jacobsen nevű koppenhágai tengerész, akinek a palackhaj ó-gyűjteményét, mintegy
négyszáz darabot, a dán fővárosban kiállításon bemutatták. Négyszáz üveg még üresen is sok,
hát még tele hajóval!)
Jokkó nem dicsekedhetett annyi palackhajóval, mint a dán Jacobsen, de én is láttam tőle
tizenöt-húsz darabot, mind vitorlást: barkókat, briggeket, sónereket, brigantinokat,

trabakkolókat. Egyik hajócska szebb volt, mint a másik, és Jokkó egy hajótulajdonos
büszkeségével tekintett rájuk. Nem minden ok nélkül: beletelt két hónap, míg elkészített
egyet!
Az öreg Farramatta volt tehát az, aki rávette Jokkót erre a kedves szórakozásra. De
Farramattáéknál más örömben is részesült az a fiú, aki tizenkét éves korában lába ujj ától a
feje búbjáig kész tengerész volt. Emlékében sem mentegetem, amikor azt mondom: nagy hiba
volt őt beíratni a gimnáziumba. Akkor nyolc osztályból állt a gimnázium, és a negyedik elemi
után fejest esett bele az ember. Cicero és Tacitus nyelve annak, aki a vitorlásszakneveket fújja,
és tengerésznek készül! Nagyobb szenvedés volt ez napról napra Jokkónak, mint szögekkel
kivert ágyon feküdni. Az ilyenfajta gyerekek azok, akik később rádöbbennek a
mulasztottakra, és gőzerővel pótolják az elmaradottakat. Tudom, Jokkóval is így történt volna,
mint Jonnival, akivel együtt mondtak búcsút a gimnáziumnak. Jonni később megszerezte a
képesítést arra, hogy beiratkozzon Buccariban, a délszláv tengerészek tisztiiskolájába.
Farramatta műhelyében szépek voltak a téli esték. Odakint tutult a szél, odabenn taktusra
ketyegtek az órák, a kronométerek. És duruzsolt a vaskályhában a tűz. Mindig akadt egy-egy
tengerész, aki bekopogott a műhelybe, jó szóra, beszélgetésre. Akkor, alig egy, másfél évvel a
tragédia után, a beszélgetés tárgya a „Titanic”-eset volt. Akadt olyan tengerész, aki ezzel lépte
át a küszöböt:
– Már bocsásson meg, Farramatta úr, kikötöttünk Zengg-ben, és hallom, hogy él itten egy
„Titanic”-menekült. Mondom magamban: hát én ezt az embert megnézem! így kerültem ide,
ha meg nem sérteném.
– Dehogyis sért meg, dehogyis! Ha érdekli, elmondom, mint történt. Mert amit összeírtak
az újságok … Nevetséges! Attól ugyan messze az igazság.
És Farramatta mesélt. Szívesen mesélt. Mint általában az az ember, aki átesett élete
legnagyobb kalandján, és most már – mint mondani szokták – páholyból nézi azt, ami volt.
Farramatta részese és nézője volt a legborzalmasabb gyilkosságnak, amit az utasokkal
megrakott hajó ellen – egy jéghegy követett el!
Jokkó hallotta egyszer, kétszer, talán háromszor is vagy még ennél többször a volt
navigációs altiszt szájából a történetet. És mindig izgalommal hallotta. Nem tengerész az, aki
ne szívelné a nagy kalandokat. A tenger és a hajózás nagy eseményeit, amit jó tudni,
„megrágni”, megtárgyalni és a hasonlókkal arányba hozni. Jokkónak is szenvedélyei közé
tartozott a híres tengeri csaták, a nagy hajóutak, tengeri felfedezések és hajódrámák
eseményeinek gyűjtése.
– Nem félt, Farramatta bácsi? – kérdezték a gyerekek.
– És látta a jéghegyet, ami a hajónak ütközött? – kérdezték a látogatók.
Ilyenkor az órás – mert hát akkor már csak az volt Farramatta – levette szeméről a lupés
nagyítót, elmosolyodott, nevetett:
– Féltem? De mennyire féltem! A félelem ragadós, s amikor kitört a pánik, nem lehetett
nem félni! Még talán az öreg commodore Smith is félt, a parancsnokunk! Pedig hát kemény
fickó volt, vasból gyúrták. Ami a jéghegyet illeti, azt látta mindenki, aki a hajón tartózkodott.
Éreztük a kisugárzó hideget, amikor elúszott a közelünkben. De hát akkor kezdem inkább az
elején, ha már annyira érdeklődtök az eset után –
Fehér jéghegy a csillagos éjszakában.
Amikor felvettem a White Star Line sötétkék, ezüstgombos egyenruháját, nem gondoltam
arra, hogy valaha is rákerülök az egyik óriás hajóra, amelyekkel a White Star szerette volna
lepipálni a jó öreg
Cunardot.
Az
egyik
óriáshajót „Olympic”-nek, a másikat
„Titanic”-nak keresztelték el. De hát néha az emberre nemcsak a pofon hat meglepően, hanem
az áthelyezés is. Egy szép napon jött a parancs a központtól, hegy a zenggi születésű Jonni
Farramatta fedélzeti matróz jelentkezzék a vállalat navigációs iskoláján, utána a „Titanic”

gőzösön. Képzelhetitek, mit éreztem! No ~ gondoltam magamban –; ez már valami, ettől
még Zenggben is nőni fog a tekintélyem!
Nem ejtett engemet sem az anyám, sem az apám a fejemre, tudom, mit kell tenni annak,
akinek azt mondják: most pedig tanulni fogsz. Ha a White Starnál úgy döntöttek, hogy Jonni
Farramatta, zenggi születésű matróz, idegen honosnak tanulni kell, akkor abban a matrózban
bíznak is! Megszorítottam a nadrágszíjat, és tanultam. Végre ott álltam a southamptoni
dokkban – sohase felejtem el –; 1912. március 20-án, délután, szemerkélő esőben. Nem
felejtem el, mert ekkor láttam meg először a „Titanic”-ot. Az esőben, a ködös nyirokban talán
még nagyobbnak tűnt a valóságosnál, ahogy több társammal kikanyarodtunk a White Star
raktárai mellől, és egyszerre csak előttünk magasodott ez a hajószörnyeteg! Öt emeletsor a
fedélzeten, hat a hajó mélyében, négy akkora kémény, hogy Fiúméban Danubiuséknál ilyenről
nem is álmodnak, s a messzeségbe elvesző test -hát én bizony eltátottam a számat!
Gondoljátok el, ha egy hajó kétszázhatvan méter hosszú, az csak igazán hosszú hajó!
– Barátocskám – mondta a szállásmester, amikor jelentkeztem, és átadtam a papírt –; ez
ám a hajó! Nem érzed meg se a szelet, se a hullámot, kettős feneke van és annyi retesz, hogy
még az Északi-sarkon is keresztülhatolhatunk vele, akkor se érhet minket baj!
Ezen azután akkorát nevettünk, hogy mindjárt barátok is lettünk. Derék, kövér fiú volt a
szállásmester. Valahol a „Titanic” mélyén pihenhet, mert még akkor is az iratait rendezgette,
amikor az alsó fedélzetet elborította a víz.
Az ám, fiaim, az volt ám a baj kezdettől fogva, a nagy mellény! Hogy így a hajó, meg
úgy a hajó, hogy ilyen még nem volt, hatvanezer tonna, huszonegy tengeri mérföld óránkénti
sebesség, negyvenötezer lóerős gépek. Az öreg Smith commodore meg akarta mutatni a
világnak, hogy tudnak ám az öregfiúk is. Nyugdíjba készült, és az a Kék Szalag jól jön ám a
vén tengerésznek! Már az indulás előtt tudtuk, hogy a White Star szeretné elkaparintani a
Cunardtól a Kék Szalagot. Tudjátok ti is, a „Mauretania” tartotta akkor az Európa-Amerika
távolsági gyorsasági rekordot, négy nap és tizenhét óra alatt. Nos, Smith commodore nem
tagadta: azon lesz, hogy a „Titanic” Southamptonból ennél jóval előbb érjen New Yorkba! A
navigációs tisztet Mr. Lighthollernek hívták, melléje kerültem mint navigációs altiszt. így
igazán tudom, merre mentünk, meg hogy miért mentünk fel annyira északnak, amikor
mehettünk volna alacsonyabban is. De hát az északra való haladás rövidítés volt egyben, ami
az öreg Smithnek nagyon tetszett. Saját fülemmel hallottam egy beszélgetést Smith
commodore és Mr. Lightholler között, még az indulás előtti estén. Az öreg bejött a navigációs
kabinba, hegy pontosan kijelölje az útvonalat. Meghallgatta a beérkezett időjárásjelentéseket,
majd megmutatta a nagy térképen a Southampton és New York közötti legrövidebb utat.
– Az idő pompás, ideális hajózó idő van – mondta elégedetten a commodore. –
Képtelenség, hogy változás álljon be az időjárásban. Ezért bátran mehetünk erre, Mr.
Lightholler.
Az én tisztem, aki régi, gyakorlott Atlantika-járó volt, elgondolkozva megjegyezte:
– Sir, fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy az észak-amerikai partok közelében,
Labradornál ilyenkor veszélyes lehet a helyzet. Tavasszal itt van az északról délre leúszó
jéghegyek előfordulási területe …
Smith parancsnok nevetett:
– Majd kikerüljük, Mr. Lightholler, erről kezeskedem! Nyugodt tengeren, jó látási
viszonyok mellett nem kell semmitől sem félni a „Titanic”-on, Mr. Lightholler!
Hát ezek után miért is féltünk volna? Minden az öreget igazolta. Elindultunk. Az angol
partok mellett szokásos áprilisi köd a nyílt tengeren eltűnt. A hajóóriás úgy úszott az Atlantióceánon, mint a szélcsendben, nyáron itt az Adrián a mi utasszállítóink Fiume és Abbázia
között. Az éttermekben szólt a zene, a zeneszobában hangversenyeztek, a játékfedélzeten
versenyfutást rendeztek, a nagy úszómedencébe fejest ugráltak, a dohányzókban kártyáztak,
sakkoztak, rulettoztak, olvasgattak, a sétafedélzeten kilométerszámra körbe jártak azok, akik

ebben lelték örömüket. Még templom is volt a „Titanic”-on, mint a városokban. Valóságos
városnak számított a hajó, inkább mint úszó szállodának. Egy szállodában csak nem téved el
az ember, de én bizony a „Titanic”-on jó néhányszor eltévedtem, amíg megszoktam, hogyan
jutok fel a főhídra a kabinomból. Hét emeletet, fedélzetsort kellett megtennem mindenféle
tekervényeken át, míg végre benyithattam a munkahelyemre.
De hát azt még nem is mondtam, mennyien voltunk a „Titanic”-on. Akadt ott a
szakácsoknak mit főzni, higgyétek el! 1308 utast és 898 főnyi személyzetet szállított az óriás
hajó. Ebből elveszett Összesen 1494 ember! De hát csak sorjában, mondaná Suttora, a fiumei
világítótorony őre, aki – mint tudjátok – előre megjósolta a katasztrófát. Sorjában. Hát akkor
nézzük csak: hol is hagytam abba? A navigációs kabinnál. Az annyira csuda hely volt, hogy
olyan szobája a fiumei tengerészeti hivatalban Rödiger révkapitány úrnak sincsen! De nem
ám! A falakat mahagóni lemezek borították, a térképszekrények cseresznyefából készültek, a
térképasztalok diófából, a polcokat krómmal futtatott fémállványok tartották, a székeken
párnázott bőrülés, a padozaton olyan vastag kókuszszőnyeg, hogy a lépést nem lehetett
hallani! Itt dolgoztunk, szám szerint tizenketten, Mr. Lightholler másodtiszt felügyelete
mellett, két fiatal hadnagy és tízen altisztek, a szokásos hajóbeosztásban. Akkor azt mondtam
nemegyszer magamban: No, Farramatta, megütötted az abbáziai tombolán a ternót!
És micsoda uraságok voltak az első osztályon! Mr. Lightholler így hívta őket: „a
milliomosok különrakománya”. Csuda pofa volt ez a Mr. Lightholler, fiaim. Sehogyan sem
tetszett neki a legrövidebb útvonal. Valójában amerikainak számított, New Bedford-i
bálnavadászok leszármazottja volt. Ezért is tudta olyan jól, mit jelent a jég, ha elszabadul, és
lefelé kezd úszni az amerikai partoknál. Utunk második napján, amikor a velünk utazó
hatalmasság, Bruce Ismay, Smith Commodore kíséretében végigjárta a hidat, a mi tisztünk
megint csak előhozakodott a magáéval. Hogy kicsoda Bruce Ismay? Nos, azt tudjátok,
kicsoda Ossoinack úr Fiúméban: vállalatának legfőbb ura, gazdája. Mr. Bruce Ismay a White
Star vezérigazgatója még most is, mert azért ő csak megmenekült a süllyedés poklából! Éppen
a jelentéseket rögzítettük a térképre, amikor kinyílt a navigációs kabin ajtaja, és az öreg Smith
kíséretében belépett a milliomosok különrakományának több tagja, élükön Bruce Ismay,
azután a gazdag amerikai Astor ezredes, Butt őrnagy, az amerikai elnök szárnysegédje meg az
a Guggenheim nevü bankár, akiről az a hír járta, hogy még akkor is ezer dollárt keres
óránként, ha alszik… Bejöttek, körülnéztek, mindent dicsértek, és amikor kifelé készültek,
Bruce Ismay vezérigazgató kegyeskedett megszólítani Mr. Lighthollert:
– Kapitány, szép időnk van. Pompás az útvonal!
Ha láttátok volna a commodorét, menten közbeszólt:
– Mr. Lighthollernek ellenvéleménye van. Sir. Azt tartja, hogy jégveszély fenyeget ezen az
úton!
Lightholler csak ennyit mondott:
– Azt tartom, uram …Bruce Ismay jóízűen nevetett:
– A mi hajónk a jégtől sem fél, kapitány!… – erre a vendégek derűs kacagás között
kivonultak a kabinból. Mi meg ránéztünk a másodtisztre. Elmerülve állt a térkép előtt. A
jégvonal déli határát tanulmányozta.
No, most figyeljetek! 1912. április 14-e volt. Reggel. Amit a távírász jelentett, azt nemcsak
a híd kapta meg, de mi is, a navigációsok, hogy a jelentéseket bejelöljük a naplóba, a térképre,
és ellenőrizzük, ha kell, a mi műszereinkkel. Április 14-én reggel kilenc órakor a távírász
jelentette a hídnak: a „Caronia” és a „Baltic” gőzösök tudatják, hogy az újfundlandi vizeken
jéghegyek úsznak! … És mi Ûj-Fundland felé tartottunk!
Amikor ezt jelentették a commodorénak, s megkérdezték, mi legyen a további teendő, azt
mondta:
– Sebességet nem csökkenteni!
Hogy vinné el az ördög azt az átkozott Kék Szalagot meg a hiú, vén kapitányokat! Ha

nincsen Kék Szalag, nincsen tragédia. De hát commodore Smith azt akarta, hogy a „Titanic”
árbocán kígyózzon, ne a „Mauretania” árbocán, ahol 1909 óta lengett.
Mindössze annyi történt, hogy az árbockosárban levő őrszem szigorú-utasítást kapott a
figyelésre. Közben a „Titanic” óránként huszonegy mérfölddel rohant előre …
No, most még jobban ide figyelni, Jokkó, Jonni és ti, többiek! A kabinban, ahol laktara,
négy fekhely volt. Pompás fekhely, olyan ágyam sohasem lesz, de nem is kell! A három társ
közül az egyiket, egy árbocaltisztet, Fleetnek hívták. John Fleetnek. Jó kedélyű, derűs fickók
közé tartozott, még harmonikája is volt, azt nyekergette a kabinban, ha engedtük. Azon az
április 14-én együtt mentünk a kabinból az este nyolckor kezdő őrségre, ő az árbockosárba, én
a navigációs kabinba.
– No, derék dolog volt. Fleet komám – mondtam neki, amikor elváltunk –; szépen
harmonikáztál. Holnap folytatjuk.
Erre ő azt mondta:
– Szívesen, Farramatta komám. Ha akarod, eljátszom a „Holdvilágos csendes éjjel” dalt
is, amit igen szeretek.
– Most dal nélkül is holdas éjjel ígérkezik – ezzel intettünk, hogy csirió, ő ment az
előfedélzetre, hogy felmásszon az árboccsőben a kosárba mint megfigyelő, én meg siettem fel
a hídra és onnan be a navigációs kabinba.
Minderre pontosan emlékszem, még arra is, hogy a munkaasztalnál elmerülve nézegette a
főtérképet Mr. Lightholler. Amikor beléptem, felnézett. Rámutatott a térképre:
– Nézze, nemsokára elérjük az úszó jéghegyek birodalmát! … – felállt, komoran
legyintett: – Különös, hogy folyton a jéghegyeket emlegetem, de ismerem ezt a vidéket.
Ezzel elhagyta a fülkét. Magamra maradtam az egyik hadnaggyal, aki ellátta az esti
navigációs szolgálatot. Mondom, mindenre pontosan emlékszem. Arra is, hogy munka közben
többször eszembe jutott az étterem. Amikor Fleet komával végigmentem a fedélzetsoron,
benéztem az első osztályú étterem ablakain. Minden csillogott, villogott, még az uraságok is.
Mert ott valóban azok ültek: uraságok. Itták a pezsgőt annak örömére, hogy másnap reggel
New Yorkban leszünk.
Kinéztem a hídra. Egy tiszt állt a mellvédnél, egy a szélvédő mögött bóbiskolt. Aki a
mellvédnél állt, az őrtiszt volt, Harold Lowe, rangban az ötödik tiszt. Öt szerettük a legjobban
a tisztek közül, mókás, derűs kis ember. Aki a szélvédő mögött bóbiskolt, Mr. Murdock volt,
az első tiszt. Ő vezényelte a hajót azon az estén, az utolsó mérföldeken. Hűvös levegő áradt be
az ablakon. Még meg is néztem a hőmérőt. Meglepődtem! Akár hiszitek, akár nem, alig fél
órával előbb is megnéztem, akkor hét Celsius fok plusz volt a hőmérséklet a navigációs fülke
szélvédett oldalán. Amikor a hűvösséget éreztem – már mínusz két fok! Megmondtam a
hadnagynak:
– Nem azt jelenti, hogy jéghegyek közelébe kerültünk?
A hadnagy, tejfölösszájú legény, szabadkozott, hogy nem tudja, mert először hajózik ezen a
vonalon. Gondoltam, előkerítem Mr. Lighthollert, meg hogy kimegyek a hídra, és jelentem a
megfigyelést az őrtisztnek. így is cselekedtem. Felvettem a sapkát, mert tudjátok, ilyen
előkelő hajókon sapkában szabad csak jelentést tenni.
Kiléptem a hídra, ami nem is híd, hanem inkább óriási, félig zárt, félig nyitott folyosó.
Csillagos éjszaka volt…, és egyre hidegebb lett! Az óceán pedig olyan sima, mint
amennyire az Atlantika sima lehet. Ha valaki akkor azt mondja nekem, hogy órák múlva a
vízben lubickolok, őrültnek tartottam volna. Pedig így történt!
Most persze azt mondjátok, ha nem hittem volna, akkor miért ijedtem meg arra a
gondolatra, hogy a hideg a jéghegyek közelségét jelentette. Persze, féltem a jéghegytől, és
azért voltam navigációs altiszt, hogy ha valamit észlelek, azt jelentsem is. Annyira belénk
beszélték, hogy a hajóóriásnak baja nem történhet, hogy én nem az összeütközés
következményétől, hanem csak az összeütközéstől féltem! És így volt mindenki a

„Titanic”-on, kivéve a másodtisztet, a New Bedford-i Mr. Lighthollert. Ő félt, aggódott. Ő
nem bízott a hajó sérthetetlenségében. Ismerte jól a jéghegyet és a „Titanic”-ot is? Most már
azt mondom, igen, de hát erre már nehezen adhatunk választ. Tudjátok, van egy régi mondás:
akit elnyelt a tenger, az nem kéri vissza a kölcsönpénzt… No de Jonni, Jokkó és ti, többiek,
figyeljetek csak! Említettem az előbb, hogy kiléptem a hídra. Előbb azonban megnéztem a
térképet. Azt tanácsolom, nézzétek meg ti is. Hányszor, de hányszor eszembe jutott a
térképnek ez a pontja! Északi szélesség negyvenöt fok, negyvenhat perc és nyugati hosszúság
ötven fok, tizennégy perc. Ötszáz tengeri mérföldre az új-fundlandi Race-foktól délre. Itt
történt! Mondom, nézzétek meg jól.
Miért néztem meg akkor a térképet? Elsősorban azért, mert tudtam, hogy Harold Lowe, az
őrtiszt felteszi a kérdést: mi a pozíciónk? Ez volt a szokása, minden félórában megkérdezte
ezt. Amikor odaléptem hozzá, már kérdőleg tekintett rám: nos?… Mondtam: északi szélesség
negyvenöt fok, negyvenhat perc és nyugati hosszúság ötven fok, tizennégy perc. Akkor
hangzott el a hajó orrában és a hídon a hét harangütés. Háromnegyed tizenkettő volt, éjjel.
Akkor vettem csak észre, hogy az eget pompásan látni, de a vízen köd ül, mint a füst. Holott
azt hittem, hogy a tenger is úgy ragyog, mit az égbolt.
Szinte a harangütéssel egy időben megszólalt a hídon a riadócsengő!
Mr. Murdock kapitány, a vezénylő tiszt felugrott. Harold Lowe a kormányház falára
erősített telefonfülkéhez pattant. Abban a pillanatban Murdock már mellette állt.
– Tessék! – kiáltotta Harold Lowe a kagylóba. – Itt a híd!
De már adta is át a telefonkagylót az első tisztnek. Murdock valósággal a fülére préselte a
kagylót:
– Tessék!… Mit?!… Jéghegy?!… – megfordult, rohant be a kormányházba, kiáltotta: –
Kormányt teljesen balra! Öt fokkal!… Öt fokkal!… Jéghegy!… Jéghegy!..;
Huszonegy tengeri mérfölddel rohantunk. Ahogy a kormány kilendült, azt hittem, hogy az
eleven erő lesodor a hídról. Odavágódtam a híd közepére, a tájolóállványok közé. Harold
Lowe, mint valami lámpavasba,úgy kapaszkodott a nagy bussola házába.
A hajó megingott. Hatalmas csattanás hallatszott, mint az ágyúlövés.
Azt is láttam, hogy Mr. Murdock a vezénylőhöz ugrik, és már igazítja is a mutatót: gépház,
teljes erővel hátra!
– Lowe – kiáltott rá az ötödik tisztre –; adja tovább szócsövön: teljes erővel hátra!
Mintha megkergült volna minden, olyan lett a híd. Az előbb még nyugalom volt, álmos
békesség. A négy kormányos figyelve állt a helyén. Murdock bóbiskolt, Harold Lowe
előretekintett, bele a ködbe. Mert igaz ugyan, hogy a „Titanic” pompás időben hajózott,
csillagok alatt, olajosan nyugodt tengeren. Ez igaz. De a tragikus félórában köd volt, erre
megesküszöm! Ha nem lett volna köd, akkor Fleet komám nemcsak az utolsó
másodpercekben veszi észre a jéghegyet! Ha nincs köd, akkor a híd tízemeletes magasságából
Harold Lowe is meglátja a veszedelmet. Mesebeszéd! Nincs az a tengerész, aki tiszta ég alatt,
nyugodt tengeren nem lát előre két-három tengeri mérföldet – és ott egy fénylő, csillogó
jéghegyet! Később letagadták a ködöt, mert ha nem teszik, akkor a White Star, Smith
commodore, de még inkább a velünk utazó, a sebességhajszolásban cinkos vezérigazgató,
Bruce Ismay felelőssége még nagyobb lenne. Így aztán mondhatták: szép idő volt, a
megfigyelőmatróz, az én Fleet komám, a felelős!
Mert így ,igaz, fiúk, ahogy mondom: a Kék Szalag okozta a nagy bajt! Említettem, hogy a
„Caronia” és a „Baltic” gőzösök már reggel közölték, hogy a hajózóvonalon jéghegyek
úsznak. Közölték, hogy csökkentették a sebességüket. De még egy másik hajó is közölte ezt, a
„Californian” nevű, 6623 tonnás tehergőzös, a Leyland Line tulajdona. Ez a „Californian”
előbb azt tudatta, hogy csökkentette sebességét, majd azt, hogy megállt, annyira
bizonytalanná vált a haladás az egyre szaporodó, lassan úszó jéghegyek és az „enyhe köd”
miatt. De Smith commodore és Bruce Ismay urak ezzel nem törődtek! Miért tudom mindezt

ilyen jól? Mert ott voltam a hídon, mindent láttam, és hálótársam, cimborám volt az a Fleet
árbocaltiszt, a kosaras, akit annyi vád ért. Még a New York-i kórházból jelentkeztem tanúnak,
de nem hallgattak ki. Fleet meghalt, könnyű volt vádat emelni ellene!
Aki a tengerbe fullad, nem kéri vissza a kölcsönpénzt!
Mit kérdeztetek, amikor belefogtam a mesébe? Hogy láttam-e a jéghegyet? De mennyire
láttam! Esküszöm, felső része magasabban volt, mint a híd. Amikor megtörtént az
összeütközés, és a hajó oldalát jó háromszáz láb hosszúságban a jéghegy víz alatti része az
orrtőkétől a backbordon végighasította, az egész jéghegy úgy csúszott el a közelünkben, mint
egy kísértetóriás. Azóta, ha rosszak az álmaim, ezt a jéghegyet látom, amint közeledik, és rám
akar omlani… Csúnya látvány volt, esküszöm. Akkor már nem nevetett, kedélyeskedett a mi
kövér, jól táplált parancsnokunk. Smith commodore. Az öreg a kormányházon keresztül
keveredett fel lakosztályából a hídra. Még a gallérját se gombolta be, még a sapkáját se vette
fel! Rémülve nézett körül:
– Mi történt, Mr. Murdock?!

– Súroltunk egy jéghegyet, Sir! – mondta az első tiszt. A commodore area nyugodtabb lett.
– Csak súroltuk?
– Lehet, hogy nekimentünk. Sir! „ tette hozzá az első tiszt.
így, szó szerint így. Mindent hallottam.
Olyan közel voltam hozzájuk, hogy elérhettem bármelyiket a kezemmel. Pedig nem illő,
hogy az altiszt odakeveredik a tisztek közé. De akkor már álltak ott jó néhányan. Nem telt
bele egy perc, megtelt a híd. Előrohantak a tisztek, az én parancsnokom is.
–
Feljegyezte az esetet, hol történt? – kérdezte tőlem. Mondtam, hogy fel: északi
szélesség negyvenegy fok, negyvenhat perc, nyugati hosszúság ötven fok, tizennégy perc.
Pedig dehogyis jegyeztem! Mr. Lightholler gúnyosan nézett a commodoréra:
– Kár volt így sietni, Sir. Most mi a parancsa? …
Smith commodore idegesen, kapkodva mondta: a mentőcsónakokat eresszék le, és az
utasok vegyék fel a mentőöveket. Ekkor lépett a parancsnok elé Harold Lowe. Ezt az arcot se
felejtem el. Ennyit mondott csak:
– Sir, a gépház nem felel!
Most is élem, amit akkor átéltem, fiaim! Aki nem volt még akkora szörnyűséges nagy
hajón, mint amekkora a „Titanic”, az nehezen érti meg, hogy a hídon nem tudták, mi történik
a gépházban! De hát a híd a tizedik emelet, a gépház meg lent van a mélyben. Ha egy hajó

negyed kilométer hosszú, ott még az sem tűnik fel azonnal, ha a hajó súlyos léket kap.
Pedig a „Titanic” léket kapott. De mekkorát! Az ütést s vele a szakítást az orrtőkétől
hátrafelé kapta, mintegy húsz lábnyira és háromszáz láb hosszúságban a vízvonal alatt! Ha
hiszitek, ha nem, mi ott a hídon azokban a percekben nem is tudtuk, hogy a hajó mélyén már
halottak vannak, és az élők halálküzdelmüket vívják. Nem tudtuk. Az éttermekben még szólt a
zene, a bárban énekeltek, mulattak, pezsgőztek. A zeneteremben muzsikáltak. Nem tudta a
parancsnok, az első tiszt, a tisztek, hogy a gépház szenelőjében a hajó oldalfala beszakadt. A
víz betört, s akik menekülni tudtak, azok a második rekeszbe menekültek! Szám szerint
százan lehettek a gépházban az összeütközés idején, és ezek közül mindössze nyolc fűtő és
egy olajozó menekült meg. A többi ott veszett! Ők voltak a „Titanic” első halottai. De hát ezt
a hídon akkor még nem sejtették. Smith commodore az első tiszthez fordult:
– Kérem, Mr. Murdock – mondta neki –; az utasokat meg kell nyugtatni. Mindent
kövessenek el, hogy a pánik elkerülhető legyen. Derítsék ki, mi van a gépházban. Szerintem
az összeköttetés azért szűnt meg, mert kábelszakadás történt. Mindenesetre megyek Mr.
Philipshez, és leadatom a vész-jelt. Azt is derítsék ki, nem történt-e baj a hajófenéken …
Így igaz, esküszöm nektek, így igaz: a parancsnok még akkor sem hitte, hogy a hajót
súlyos baj érte! A vészjelet leadatta a távírón, de távozás közben hozzátette, hogy csak
biztonságból.
A hajó állt, a gépek nem működtek, a gépházat percek alatt elöntötte a víz, és a régi, nagy
nevű tengeri róka, az öreg Smith képtelen volt felfogni, hogy mi is történt. Esküszöm nektek,
így igaz! Bevallom, nem tudtam elszabadulni a hídról. Nem mentem be a navigációs kabinba,
egyre azt mondogattam: nagy esemény tanúja vagy, Farramatta! Tudjátok, szeretem látni, mi
történik a hajón. Hát még egy óriás hajón. Megkérdeztem a tisztemet:
– Sir, ugyan mondaná meg, mi lesz a hajóval… A szikár, morc amerikai ennyit felelt:
– Elsüllyedünk! – és ezzel bement a kabinba, megemlítve még, hogy szedjük össze a
fontos hajózóiratokat, a térképeket, a feljegyzéseket. Hát ettől azután én is meghökkentem.
Elsüllyedünk?! Járt ugyan ilyesmi azóta a fejemben, hogy feltápászkodtam a bussolák mellől,
meg hogy láttam a jéghegyet mellettünk elúszni, de azért csak rám is ragadt valami abból,
amit annyira hirdettek: a „Titanic” elsüllyeszthetetlen. Az első percek meghökkenése után,
bevallom, magam is úgy jártam, mint százak és százak a hajón: kezdtem hinni, hogy nincsen
baj. Akik felébredtek, újból lefeküdtek, akik kiszaladtak az éttermekből, a bárból, a
zeneteremből, újból visszatértek.
– Vaklárma volt! – terjedt tovább a hír. Voltak, beszéltem később egy ilyen emberrel, aki
elnevette magát, amikor látta, hogy a csónakokat leengedték a legalsó, a Β fedélzetig. – Mi az,
ijesztgetnek minket? – kérdezték morogva. Voltak, akik még azon is jót kacagtak, amikor
elhangzott az őrtiszt, Harold Lowe utasítása:
– Minden férfi maradjon távol a csónakoktól! Minden nő és gyerek vonuljon a Β
fedélzetre, a csónakokhoz!…
Amikor erre sor került, már a híd tudta, hogy itt az elkerülhetetlen vég.
Ott voltam, mindent láttam és hallottam. Mire Smith kapitány visszatért a távírászok. Jack
Philips és Harold Bride kabinjából, addigra befutottak a jelentések.
A gépházat és a szenelőteret elöntötte a víz. A személyzetnek arra sem volt ideje, hogy a
létrákhoz meneküljön, az oldalfal valósággal bedőlt, rájuk esett. Akik még tudtak, azok a
másik vízhatlan rekeszbe zárkóztak, és onnan igyekeztek kijutni. A hajó víz alatti bal oldala
felhasadt, visszatarthatatlanul ömlik be a tenger!
Egyik vízhatlan rekesz a másik után szakad be a nagy nyomásra. A víz rövidesen eléri az
elektromosságot termelő gépeket is. Minden fény, lámpa kialszik. Ezek voltak azok a hírek,
amire a visszatért Smith parancsnok elrendelte: Harold Lowe vegye át a mentőcsónakok
irányítását.
– Elsősorban csakis nőket és gyerekeket vehet fel – mondta a commodore az őrtisztnek. –

Ha kell, használjon fegyvert! – Ugyanakkor az öreg közölte még, hogy a C. Q. D. jel
leadására a Cunard Line „Carpathia” nevű 13 000 tonnás személygőzöse válaszolt elsőnek,
közölte, hogy megfordul, és segítségre siet.
– Sajnos, a többi hajó túl messze van tőlünk – tette hozzá a parancsnok, aki ekkor már
nem hirdette, hogy a „Titanic” nem süllyedhet el.
No, most, Jokkó, Jonni s ti, többiek, megint csak azt mondom, figyelni! Itt kell rátérni a
katasztrófa legtitokzatosabb részére. A parancsnok rendeletére a mentőcsónakok felvettek egy
csomó nőt, gyereket meg jó néhány férfit, nagyjából hétszáz személyt. És a csónakok
elmentek. Harold Lowe-ék még láthatták, mint alszik el az összes villanyfény a hajón.
Sötétség lett, csak egy-egy fáklya, vészlámpa világított. Maradtunk valamivel többen, mint
ezerhatszázan! Az óriás hajón nem akadt annyi csónak, amennyi befogadta volna a
hajótörötteket! Nem akadt, csak két katamarán. Nem volt több, mint négy gumitutaj. Volt
összesen tizennégy mentőcsónak, két kutter. A fele se annak, amennyire szükség lett volna …
Es ha még hozzáteszem, hogy a leltárban ugyan szerepelt 3560 mentőöv és negyvennyolc
mentőgyűrű, de ennek a felét sem találták, akkor elhihetitek, volt mit hápogni a katasztrófa
után a White Star vezetőségének. Csodálkoztok, mi, hogy ennyi mindent tudok? De hát
ismertek. Tudjátok, ha befut egy hajó Zenggbe, annak minden adatát beírom a naplómba. így
tettem azelőtt is. Ebben lelem kedvemet, ilyen a természetem. Bár a tiéd is ilyen lenne majd,
ha felnősz, Jonni fiam!
Nos, említettem, a csónakok elmentek.
Különös valami volt ám, ahogy elnéztem a távolodó csónakokat. A híd akkor már ferdén
állt. A hajó eleje egyre lejjebb került, a víz bugyborékolva tört előre a hajótest belső folyosóm.
Ezt a bugyborékolást szünet nélkül hallottuk, de csak mi mondtuk bugyborékolásnak,
valójában állandó vészes moraj volt az, dühödt előretörése a víznek a folyosók során. Most
már nem akadt senki, aki nevetett volna. Férfiak meredtek az eltűnő csónakok után, hiszen ott
volt a feleségük, a gyerekük. Asszonyok álltak a férjük mellett, mert a távozó csónak vitte a
gyereküket, ők ketten együtt maradtak …
Hirtelen kialudt minden villanyfény!
Ezzel megszakadt az utolsó összeköttetés a nagyvilággal.
A másodtávírász, Harold Bride, leadta már híressé vált jelét, az először használt S. O. S.jelzést. Mentsétek meg lelkeinket!
Tudtuk, hogy hajók jönnek felénk. Jön a „Carpathia”, a „Virginian”, az „Olympic”, a
„Baltic”. De hát láttuk: hiába jönnek!
Az én főnököm, Mr. Lightholler, megszakadt menetirányunkban fényt észlelt. Tudtuk,
hogy ez a fény nem származhat mástól, mint attól a hajótól, amelyik közölte, hogy a jég miatt
megállt. Ez a hajó a „Californian” volt, de mint később kiderült, szikratávíróját kikapcsolta, és
a távírász a mi vészjelünk előtt tíz perccel aludni tért. Éjfél volt, természetes, hogy így tett,
hiszen egyedül volt a hajón mint távírász. Tudjátok, hogy fehérhajón a szabályzat csak
bizonyos időben írja elő a szolgálatot.
A tragédiában ez volt a legszörnyűbb, hogy a közelünkben tartózkodott a „Californian”,
talán egy óra hajózótávolságra! A „Californian” állt, várta a nappalt, okos ember volt a
kapitánya. De amerikai volt. Őt nem érdekelte más, csak a saját hajója. Amikor Mr.
Lightholler, aki átvette a csónakokkal eltávozott Harold Lowe kapitány hadnagytól az őrtiszt
feladatát, s megállapította a tényt, azonnal elrendelte a vészrakéták feleresztését. Azt hiszitek,
hogy erre a „Californian” megmozdult? Dehogyis mozdult! Állt tovább, mint a süket, mint a
vak, és úgy tett, mint aki nem hall, nem lát! Még a New York-i kórházban hallottam később,
hogy a gőzös parancsnoka azt vallotta: jelentették ugyan neki egy hajó rakéta jelzéseit, de ő
tudta, hogy a hajó nem lehet más, mint a „Titanic”, ott pedig másról nem lehet szó, mint
mulatásról… Hallottatok már ilyet? Szép mulatságban volt részünk, meg kell adni! Én erre
csak azt mondom, nem akadna az Adrián, de a Földközin sem egyetlen kapitány, aki

összetévesztené a vészjelet a tűzijáték rakétafényeivel. Ilyen kapitány nincsen az Adrián!
Miért nem ébresztette fel a szikra-távírászt, hogy hékás, kelj fel, és kapcsold össze magadat
azzal az óriás hajóval, mi a fenét tréfálnak a vészjelekkel? … De nem ébresztette fel, állt
tovább egy helyben, mint kiderült, alig tizenöt tengeri mérföldre a süllyedő hajótól. Ha
elindul, és segítségünkre jön – mindenkit megmenthetett volna! Hatezer tonnás gőzös a
„Californian”, ráfért volna még az összes postacsomag, élelmiszer, teheráru is, amit
magunkkal vittünk!
De hát a „Titanic”-nak el kellett süllyednie, hogy beigazolódjon, hajót csak az vezessen,
akinek fontosabb a hajó, mint a versenyeredmény; és hogy beigazolódjon sok derék
kapitánynak az a követelése: az engedélyezett utasok számának egyezni kell a
csónakférőhelyek számával. A múltkor olvastam, hogy most már így lesz … Jókor, hogy
megjegyezzem!
Ejnye, ejnye, megint elsikkasztottam a mesét! Persze, ismertek engem, tudjátok, hogy van
magamhoz való eszem.
És véleményt is tudok mondani. Aki uszkok származék, az már ilyen ember, megforgatja
az agyában, amit hall, lát, tapasztal, és csak kimondja, amit érez. Talán Sottomarina nem
mondta meg Nyegován admirálisnak a magáét? Vagy Kaiser Karl a fiumei révkapitánynak,
amikor a háromárbocosába belefarolt a „Vontató”? Én is megmondtam a White Star
irodájában a fejesnek, ahogy felvettem a pénzt, és búcsút mondtam a kék zubbonynak: –
Uram, piszok ügy ez a „Titanic” katasztrófa! Versenyezni akkora barom hajóval, jégveszélyes
tengeren?! Tizenhat mentőcsónak egy negyvenötezer bruttóregisztertonnás gőzösön, ami
hatvanezer tonna terhelt súlynak felel meg?! És előfordulhat, hogy ott áll a közelemben, olaj
sima vízen, egy nagy gőzös, és az nem jön segítségre, amikor fellövik a vészjelröppentyűt?
Hát nem piszok munka ez, uram?!
Így beszéltem. Okom volt rá, hiszen azok közé tartoztam, akik megmenekültek.
Pedig nem volt könnyű onnan elkeveredni, elhihetitek. Amikor elmentek a csónakok,
tudtam, itt nincsen más számunkra, mint a pusztulás. Kiszámítottam, hol a „Carpathia”; és
mennyi idő kell, míg ideérhet. Hiszen ezért voltam navigációs altiszt. Hat óra – mondtam
magamban –; hat óra, amikor egy se kell, hogy beforduljunk a vízbe! A jeges vízbe, ahol elég
egy perc, és máris megáll a szív! Ezért elhatároztam, ha már kampec, akkor lássak is-valamit.
A híd lassan kiürült. A kormányosok elhagyták a helyüket. Mit álljanak ott, ha nem fog a
kormány? Lebotorkáltam a C fedélzetre. Megint csak benéztem az étterembe. Nem hittem a
szememnek. Karbidlámpák mellett muzsikált a zenekar, indulókat, zsoltárokat… Az egyiket
azért, hogy lelkesedjünk, a másikat, hogy sírjunk. Még pincér is akadt, aki hordta az italt. De
hát ebből a szórakozásból sok nem lehetett hátra, mert lassan előrebukott a hajó. Mint a
hegyoldal vagy mint a vitorlás fedélzete, egyre jobban eldőltünk. Mentem a folyosókon. Néha
beleütköztem egy-egy emberbe. Síró, rémüldöző utasokba. Egy megállított, olyan volt, mint
az őrült.
Belém kapaszkodott, és a fülembe ordította: ad tízezer dollárt, csak mentsem meg. Tízezer
dollárt! Tudom, megtette volna, hiszen milliomos volt vagy ilyesféle. Még kapitány urazott is
a szerencsétlen, engem, a navigációs altisztet! Benéztem a postásokhoz. Ott ült az asztaloknál
mind a tizenkét ember, válogatták a postazsákokat, a levélküldeményeket, a kisebb-nagyobb
csomagokat. Petróleumlámpa mellett dolgoztak, mind a tizenketten. Több száz zsákot
halmoztak fel, hogy majd jön egy csónak, és elviszi. Egyetlen postás, egyetlen zsák, de
egyetlen levél sem került el a „Titanic”-ról!
Ti, Jokkó, Jonni, láttátok a „Livorno” égését. Nagy tűzijáték az ilyesmi, beleborzong az
ember, ha nézi. De hát mi az egy óriás hajó süllyedéséhez képest, egy óriás hajóéhoz, ahol
ezernél több emberre várt a biztos halál… Én láttam ezt a pusztulást, s magam is akkor a
pusztulók közé tartoztam. Amikor a csónakok elmentek, s a hajó a bal oldalára dőlt, majd
kezdte leejteni az orrát – akkor már nem volt más teendő, mint nézni, látni az utolsó órában!

Lementem egészen a főfedélzet alatti folyosóra. Mondtam magamban, bekukkantok a
kövér szállásmesterhez, megvan-e még. Uramfia, hát az is a helyén volt, abban a kabinban,
aminek az ajtaján először léptem be, amikor jelentkeztem a „Titanic”-on! „Quartermaster” –
ezt olvashattátok az ajtón. Azóta már a betűket jól lemoshatta a tengervíz!
–
No – mondtam a kövérnek –; csak nem lett igaza, uram! Baj van azokkal a
fenékrekeszekkel!
Erre ő megvakarta a feje búbját, mint akit emészt a gond, és csüggedten intett:
– Baj, de mennyire nagy baj! Elhittem a parancsnok dumáját! Máskor egy szót sem hiszek
az ilyesmiből!…
Erre én hüledeztem, hogy micsoda máskor, – hát hogyan jutunk el innen? Azt felelte, hogy
jön a „Carpathia”, az majd kihúz a csávából, azért is szedi rendbe az iratait.
– Nem mozdulok innen egy tapodtat sem – mondta a szállásmester –; ha itt a mentőhajó,
szóljatok! Ezzel intett: csirió! És beletemetkezett a vackaiba. De akkor már annyira megdőlt a
hajó, hogy csak oldalozva, erősen megroggyant térdekkel lehetett továbbmenni.
Felvánszorogtam a főfedélzetre, és akkor kaptam észbe, hogy van egy kabinom, ott vannak
a ruháim, a pénzem, amit inkább küldtem volna el a családnak Zenggbe … Amerikából
akartam nagyobb summa pénzt küldeni, kisfiam, Jonnikám. De az a pénz már csak a halaknak
jutott! Ahogy fordulok vissza, hogy lemegyek az aknán a kabinunkba, hát elém botorkál az én
cimborám, Fleet árbocaltiszt. Összeütköztünk, mint két dinnye a sötétben, de csak
megismertük egymást.
– Hej, Fleet, neved bele kerül a történelembe! – mondtam neki.
– Bele, hogy enné meg a fene! – mondta ő. Majd kifakadt, hogy hívatta a parancsnok,
lehordta, szidta, mint a bokrot, hogy bíróság elé állítják.
– No – mondtam én –; még hogy téged vádolnak. Fleet! Hát tied a hajó, te akartad a Kék
Szalagot megszerezni, te másztál fel ennyire, a jég hátára?!
Ezt mondtam. Mire Fleet átölelt, de többre nem jutott idő. Akkora recsegés támadt, hogy
azt hittem – ebből csak kampec lehetséges! Felbuktam, akár a meglőtt nyúl, kiszaladt alólam
a fedélzet, csúsztam, végül nagyot nyekkentem…
Soha kényelmesebb helyem ne legyen süllyedő hajón. Két szellőzőkürtő közé estem, rakás
ponyva közé. Hallottam, ahogy a mélyben, öt emelettel lejjebb, megindulnak a gépek, a
kazánok meg a többi. Annyira ferdén állt már akkor a hajó, hogy minden nagy vasbarom
kiszakadt a helyéről! Recsegett-ropogott a „Titanic”, és akkor azt gondoltam, mégiscsak
kellene valamit tenni. De mit? – Körülnéztem. A fedélzet, ahová kikerültem az aknalejáróból,
teljesen üres volt. Az előbb még láttam jó néhány embert, akik rémülve néztek ki a vízre.
Eltűntek. Kiáltások, rémült üvöltések hallatszottak. És olyan nagy bugyborékolás, bőgése a
beáramló víznek, hogy azt hittem: ez már a vég ,. .
Bámulsz, mi, Jokkó? És te is, Jonni fiam, és ti, többiek!
Hát – csoda, mi mást mondhatok, maga a csoda, hogy itt ülünk együtt, odakint a bóra tutul,
idebenn duruzsol a kályha, s én pedig mesélem ezt a történetet, amit oly kevesen mondhatnak
el… Nazárió bácsi nagyra van Lissával meg Tegethoff admirálissal. Nem mondom, csuda
tengeri csata lehetett, az admirális se volt utolsó fickó! Sottomarina, ha sor kerül rá,
előhozakodik azzal az esettel, amikor a „Don Juan” hadihajó – mellesleg ócskavas már – a
bokszerháborúban kínai kalózokkal csatázott, és Sottó barátunk megsebesült, majd a
partraszálláskor fogságba esett, amikor ki akarták füstölni a kalózok rejtekét. Minden szónak
egy a vége: akad jó néhány ember Zenggben, aki átment egynémely kalandon, eseményen.
Ott az a festmény, nézzétek csak. Sokszor elnéztem én is, és ha nem leszek, Jonnira marad,
hogy tudja, ki volt az apja, mielőtt órás és kronométerkészítő lett! Bizony, a tiéd lesz az a kép.
Jonni, én fizettem érte, aranykoronában. Nézzétek, egészen ferde a hajó, már nincsen sok
hátra a véghez. Felettem ott a magasban a négy fedélzet széle és a parancsnoki híd. A hídon
már nincsen senki. Smith commodore hol, merre szaladgálhatott, nem tudom. Én nem láttam

többet azután, hogy eltűnt a hídról. Mondták később, már a kórházban tudniillik, hogy az öreg
a süllyedés előtt bevetette magát a vízbe, egy gyereket vitt arra a katamaranra, amin Harold
Bride, a távírász és néhány férfi az utolsó negyedórában elmenekült. Azt is mondták, hogy a
gyereket átadta, és utána visszaúszott a hajóhoz. Mesebeszéd. Én ezt nem hiszem, Harold
Bride se tudott róla, pedig egy szobában feküdtünk a kórházban. Miket nem találtak ki az
újságírók! Ugorjon csak be bárki hetvenéves korában kétfokos tengervízbe, ússzon több száz
métert, majd ússzon vissza, és másszon fel kötélen – mert máson akkor már nem lehetett –;
másszon fel egy félrebillent hajó oldalán, akkor rájön: marhaság, amit mondott vagy írt! Az
öreg, én így tudom, amikor már nem volt mit intézkedni, valahogy bekecmergett a kabinjába,
leült az íróasztalhoz, elővette a revolvert, és főbe lőtte magát. Mást úgysem tehetett. Ez az
igazság, fiaim! De hát a White Starnak szüksége volt a szép mesére, hogy aki ekkora bűnt
követett el meggondolatlan sietségével, az, lám csak, micsoda jó ember is volt! Nem
mondom, nem volt rossz ember, tudom olyanoktól, akik hosszú ideje szolgáltak alatta, de –
nagyravágyó volt!
Nézzétek csak a festményt: azokat a perceket örökíti meg, amikor közel volt már a vég.
Pontosan 1912. április 15-ének éjjel egy óra ötvenkét percét. Akkor döntöttem, ha bármi is
jön, de csülökre megyek a halállal! Megnéztem az órát, egy óra ötven perc volt az idő. Éjjel.
Méghozzá ezt az órát, ni, velem jött, kijavítottam, és most már valóban ketyeg velem életem
végéig. Megnéztem, és valami belém vágott: mi az, Farramatta, elgárgyultan,
magadtehetetlenül nézed, hogy süllyed alattad az a nagy dög?! Te zenggi vagy, a szentjét,
uszkok ivadék vagy mi a szösz, hát melyik uszkok tűrte volna, hogy vele együtt süllyed el a
hajó? Valósággal rám ült a révetegség, hogy az elsüllyedhetetlen óriás hajó süllyedésének
vagyok a tanúja! A képen már az a Farramatta áll, aki elhatározta: menekül. Körülnéztem.
Akkor már egyetlen ordítás, halálsikoly, dübörgés, víz bőgése, leszakadó tárgyak zuhanása
volt az egész hajó. De ahol én tartózkodtam, a fő-fedélzet sétányrészén, egy lélek nem sok,
annyit se lehetett látni. Mindenki belepotyogott a tengerbe, amikor hirtelen megdőlt a hajó!
Amíg az elhatározást tett követte, két perc telt el. Órás vagyok, tudom. Felugrottam. Ki a
két szellőzőkürtő közül! El a ponyvákról! Valahonnan hallatszott még a zene. Ez igaz, nem
legenda, mint a parancsnok gyermekmentése. Két perc telt el, és egy óra ötvenkét perc volt.
Élesen világítottak a csillagok, a köd teljesen eltűnt. Távolabb a hajótól úszó jéghegyeket
lehetett látni. Egy ember mászott elő az aknából, és átvetette magát a korlátfaion.
Egyenruhában volt, tengerész lehetett. Ekkor már a hajó eleje teljesen megmerült. Aki élt, s
aki mozogni tudott, a tat felé húzódott. Pedig a kiút csak a hajó elején lehetett. Lezuhanni a
magasból: kész halál! Vagy összetöritek magatokat a hajó oldalán, vagy a másik oldalon
egyenesen a vízre zuhantok. Mind a kettő kampec! De a víz sem csalogatott túlzottan. Két fok
lehetett fagypont felett. Nem kimondottan fürdővíz.
Es én mégis elhatároztam: menekülök.
Irány az orr – mondtam magamnak, és megindultam.
Előbb, mint gondoltam. Megcsúsztam, kiszaladt a ferde fedélzeten a lábam, átestem az
üvegtetős fedélköz felett, csúsztam, estem, bukdácsoltam, kapaszkodtam, de megint csak
továbbestem, és végül azt vettem észre, hogy a hajó megmerült elejénél vagyok, közvetlenül a
vaslépcsőnél. Hű, az angyalát! Se a kezem, se a karom nem tört össze. Pedig azt hittem.
Amikor visszanéztem, mögöttem volt az egész hajó! Mint valami hegy, akként magasodott,
ferdén és ijesztően, az előfedélzet, a felépítmények s a messzeségben a fedélzetsor a
parancsnoki híddal. Az árboc, ahonnan Fleet észrevette a jéghegyet, akkor már kidőlt.
Átbukhatott a hajóelején, mert csak a helye és az elszakadt, elpattant merevítősodronyok
kuszasága látszott. Es a tenger volt ott közvetlenül előttem …
A hullámok felvágtak a fedélzetre, közvetlenül a lábam elé.
No, Farramatta – beszéltem magamban, mert ez a szokásom –; no, Farramatta, ilyen
helyzetben sose voltál, de tétovázásra idő nincsen! A bárka perceken belül elsüllyed, és ha azt

akarod, hogy viszontlássad Zengget meg a belevalókat, hát akkor uzsgyi, be a vízbe!
Még most is eláll a lélegzetem, ha eszembe jut az az átkozott, jeges víz! Huh! Megértek én
mindent, mert megértő ember vagyok, de azt már mégsem, mi öröm lehet azoknak az
eszkimóknak, hogy olyan helyen élnek, hogy még a lábukat sem lógázhatják a vízbe. Bezzeg
a mi Adriánk mentén van-e áldottabb érzés, mint nyáron kiülni a csónak szélére és áztatni a
lábunkat meseszép tengerünkben?
Az Északi-Atlantika átkozott hely!
Hordók, ládák, pléhkannák, mindenféle kacat úszkált a hajó körül. Ha nem a saját
szememmel látom, el sem hiszem: 4 hajó mélyében előretörő víznyomás az első raktárajtón
keresztül zúdította kifelé ezeket a holmikat. Még szekrények, ágyak, kofferok, bőröndök is
sodródtak kifelé.
Bevallom nektek, elég bolond gondolat, úgy döntöttem, hogy belekapaszkodom valami
bútordarabba, és azon vitetem magamat addig, míg feltűnik a „Carpathia”. Bebújsz egy
szekrénybe, Farramatta – lelkesítettem magamat –; bebújsz, és ha jön a gőzös, integetsz!
Ilyen alkalmatosságon úgyse hajóztam még.
Zutty!
Átmásztam a mellvéden, bevágtam magamat a vízbe…
Azóta megértem Nazárió Saurót, hogy a vizet csak hajózásra tartja alkalmasnak.
Idegességemben, félelmemben – mert akkor már féltem, nagyon féltem! – akkorát nyeltem az
Atlantikából, hogy borból is sok lett volna.
De úsztam, vadul, nagy erővel!
El a hajótól, el, minél előbb el! Ez volt a parancs, amit adtam magamnak. Tudtam, hogy
csak akkor számíthatok menekülésre, ha nem szív magához a hajó, ha idejében elkerülök
mellőle. Pedig de szörnyűségesen hideg volt a víz! Kezdetben kétszer is elállt a lélegzetem.
Még a szívem verése is. De az akarat, Jonni, Jokkó s ti, többiek, az akarat mindennél többet
ér! Attól még lélegzet is lesz, szívverés is.
Néha hátranéztem.
Megállapítottam, hogy távolodok.
Pedig de csábított, hogy ebbe is, abba is belekapaszkodjam. De nem tettem, legyőztem a
csábítást, csak törtettem előre, kifelé a hajótól!
Akkor már a „Titanic”-nak csak percei voltak hátra.
Embert láttam-e? Láttam hát! Kiáltásokat hallottam. Egyvalaki két hordó között
kapaszkodott, és üvöltötte, hogy segítség! Láttam egy gumitutajt is. Többen kapaszkodtak
rajta, de nem volt kedvemre, hogy felkönyörögjem magamat. Tudtam, hogy vagy felborul a
tutaj a túlterheléstől, vagy nekimegy valaminek, és kilyukad.
Kerestem a kedvemre való szekrényt.
Csakhogy mintha megbabonáztak volna, egyszeriben eltűnt minden hordó, ágy, láda,
deszkadarab. Ez jót is jelentett meg rosszat is.
Jót, hogy túl vagyok a hajó szívókörzetén, hiszen a sok kacat csak ott kavargott, ahol a
lassan süllyedő hajó »örvényei lehetővé tették. Rosszat, hogy akkor mi a csudába lehet
megkapaszkodni, hiszen annyi szusz mégsem volt bennem, hogy órákig bírjam a jeges
tengervizet.
No, Jokkó, találd el, mi mentette meg az öreg Jonni Farramattát! Minek köszönhetem,
hogy itt ülök veletek szemben, és járhat a szám kedvemre? Vagy ha nem minek, akkor kinek?
Jonni, egy szót sem, egy szót sem, hallod-e!
Tudom, nem találjátok el.
Magának Harold Bride távirásznak köszönhetem egész életemben, hogy megmenekültem.
Harold Bride-nek, akiből rövidesen híresség lett. Ő adta le az első S. O. S. jelzést, ami
felváltotta az eddigi C. Q. D. jelet. Most, hogy visszagondolok arra az úszásra, csak annyit
mondhatok: az utolsó percekben nem is fáztam. És ez volt a baj. Ha fáztam volna, – működik

az erekben a vér, minden rendben van. Hirtelen álmos lettem, s még azt is mondhatom, hogy
jó érzés fogott el. Belekapaszkodtam egy deszkadarabba, szuszogtam néhányat.
A hajó felől iszonyú moraj támadt, a „Titanic” felágaskodott! Farát felnyomta, a hajóorr
lemerült. Mindezt pillanatok alatt.
Egy, három, talán öt perc telt el? Bajosan tudnám megmondani, de talán inkább három
perc. Igen, igen, inkább három. Harold Bride is ezt mondta, ha jól emlékszem. A tat fenn volt
a magasban …, és ahogy emelkedett, úgy hallatszott megint az elszakadó géptárgyak
recsegése, dübörgése. És a rettenetes ordítás – a tatra szorult nyomorultak halálüvöltése,
sikolya –
Szörnyű volt!
És a „Titanic” csúszni kezdett lefelé, mint egy óriási palack, ami elmerül. Olyan szelíden
merült el, hogy hinni is alig hihető.
Harold Bride távírásztól tudtam meg, hogy pontosan két óra húsz perc volt éjjel. Tavaly,
április 15-én, hétfőn.
Mert mint mondtam, Bride volt az, aki megmentett. Csak arra emlékszem, hogy kiáltásokat
hallottam, azután egy kéz megmarkolta a hajamat. Emeltek. Ennyi az egész. Amikor
magamhoz tértem, a „Carpathiá”-n voltam, a fedélköz folyosóján. Ez lett a szükségkórház.
Ott mondta el Bride, aki itt is, de a New York-i kórházban is a szomszédom lett, hogy ő és a
társai voltak a megmentőim. Vagy ötvenen lehettek, amikor elindultak a hajóról, egy nagy
gumitutajon. Oly sok volt a gumitutajra az ötven ember, hogy felborultak. Majd megint –
négy alkalommal! Végül maradt az ötvenből tizennégy ember, én lettem a tizenötödik! A
többi ott veszett el a hajó körül, közöttük főnököm, Lightholler kapitány.
Több mint másfél ezer ember maradt a hajón. És alig tíz-tizenkettő menekült meg azok
közül, akiket a víz lemosott a fedélzetről! A „Carpathia” virradatkor érkezett a katasztrófa
helyére. Az első csónakot még éjfél előtt találta meg, ebben mindössze tizennyolc ember volt,
az utolsót, mely tömve volt nőkkel és gyerekekkel, reggel nyolc óra harminc perckor. A
„Baltic” és a „Virginian” már nem talált senkit.
Hát így történt.
Ott voltam, láttam, átéltem. Még rá is fizettem – az átfázástól megbénult az egyik lábam.
Sánta tengerész nem tengerész! Ezért lettem órás. Ha olvasok a „Titanic”-ról, van mit
mosolyogni. Amit én tudok, elmondtam. Bűn volt annyira felmenni a tavaszi jégzóna
határába, bűn volt a kevés csónak, és bűn annak a „Californian”-nak a nemtörődömsége!
Tűzijátéknak hitte a vészrakétákat! Micsoda beszéd, amerikai hazugság! Utolsó szálig minden
férfit, nőt, gyereket megmenthetett volna. De hát az amerikaiak nem szívbajosak, fiaim. Még
ki is beszélték magukat, ámbár a kapitányt gyorsan nyugállományba küldték.
Bizony, nagy pillanat volt, amikor feltűnt a fedélköz folyosóján a „Carpathia” kapitánya,
Rostron parancsnok és az a néhány tiszt, akik a „Titanic”-ról megmenekültek, és szemlét
tartottak a sebesültek, a betegek felett. Három tiszt volt mindössze, közöttük a kis pasas, a
Harold Lowe. Megállt Bride és az én fekhelyem előtt, ránk nézett vigyori tekintetével.
– Hát maguk hogy kerülnek ide, Bride, Farramatta? Mivel Bride nem volt éppen beszédes
kedvében, én feleltem:
– Pontosan úgy, mint ön, Mr. Lowe – halak voltunk, kihorgászott ez a derék Rostron
parancsnok! …
Lowe jót kacagott, pedig akkor ritka valami volt még a nevetés is a „Carpathia”
fedélzetein, kabinjaiban.
– Hova is való maga, Farramatta? – kérdezte a kis kapitány hadnagy. Mondtam, hogy
hová.
– Zenggbe, uram, ha nem csalódom. Lowe nagyot nézett:
– Hát az hol van?
Mondtam, hogy a világ legszebb tengere mellett.-

– Hát az melyik tenger? Mondtam neki:
– Az Adria, uram. Nem is ilyen jeges ócskaság, mint az Északi-Atlantika, hogy vinné el az
ördög!
– El is vitte! – tette hozzá Harold Lowe, a rendes fickó. No, most már tudjátok, hogyan
süllyedt el a „Titanic”!
Elveszett a hajóval 1494 ember, megmentettek 712 embert, ebből 394 nőt és gyereket, 129
férfiutast, 189 férfit a hajószemélyzetből. Pontosan tudom, feljegyeztem. No, ki kérdez még
valamit?

Kilencedik fejezet
JOKKÓ VÉGLEG TENGERÉSZ LESZ, KALAND A LÉGHAJÓVAL
ÉS BLAZEK ILIA KISZABADÍTÁSA
Ahogy itt áttekintem Jokkó barátom életének kisebb-nagyobb állomásait, elém torlódnak
az események. Jokkó gyerekkora mozgalmas volt. Amikor ő a „Ragusa” barkón átélte az első
igazi nagy tengeri utazást, s joggal hitte, álmodozta a kis Jonni Farramattával együtt, hogy
fregatthajósok, akkor nemcsak a Velebit felett úsztak felhők, de egész Európa felett is. Alig
egy év múlva kitört az első világháború! Riadót fújtak az osztrák-magyar flotta kikötőiben,
Pólában, Sebenicóban, Triesztben, akárcsak az olasz hajóhad állomáshelyein, Anconában,
Speziában, Tarantóban, Brindisiben s mindazokon a helyeken, ahol a hadihajók megvonták
magukat, erődök árnyékában, hatalmas mólók mögött vagy pedig künn a tengeren,
őrszolgálati úton, hadgyakorlaton.
Bár Olaszország nem lépett be akkor még a háborúba, de sejthető volt: az Adriáért való
nagy vetélkedésnek, Olaszország és a Monarchia között, ebben a formában is meg kell majd
nyilvánulni. A világháború kitörése egyelőre – 1915 májusáig, az olasz háború kitöréséig –
csak az angol és a francia flotta különböző egységeit csalta be az Adriára. Tíz-tizenötezer
tonnás csatacirkálók jelentek meg a legkékebb tengeren, többnyire Cattaro magasságában,
Cattaro és a Termini szigetek közötti sávban. Ilyen hadihajó volt a francia „Jules Ferry”, a
„Leon Gambetta”, a „Waldeck Roussea”, a „Jean Bart”, valamint a hozzájuk tartozó kíséret.
Ezek a hadihajók először 1914. szeptember közepén bukkantak fel, és attól kezdve
megváltozott a világ az Adrián. A régi szép életnek vége lett. A kereskedelmi hajók – gőzösök
és vitorlások – útja bizonytalanná vált, ismeretlen veszélyek fenyegették a békés, árut szállító
hajókat. Kialakultak a „veszélyes”, „kevésbé veszélyes és a „nyugodt” övezetek. Az Adrián az
olasz hadüzenetig veszélyes övezetnek az előbb említett cattarói terület számított és az attól
délre eső rész. Ezt a sávot a francia hajóhad blokkírozni igyekezett. Nem célom itt a háborús
eseményeket felidézni, felemlegetni. Külön történet az, külön világ. Mind a két részről voltak
nagy tettek, hősi cselekedetek. A francia „Curie” tengeralattjáró fel-merészkedett Póláig, az
osztrák-magyar hadiflotta bázisáig. Bizonytalan győzelemért biztos halálba ment a franciák
legnagyobb tengeralattjárója: meglepő és megdöbbentő módon áthatolt az első két aknazáron,
s már bekanyarodott a csatahajók medencéjébe, Olivi szigete mellett, amikor mégiscsak
fennakadt a védőhálókon. A naszád parancsnoka, a francia sorhajóhadnagy nem adta meg
magát, inkább a főbelövést választotta … Az Adria első háborús hősi halott hajója a „Zenta”
nevű kis cirkáló volt. 1914. augusztus 16-án kifutott Cattaróból, hogy őrszolgálatot tartson a
Déli-Adrián, amikor a kora reggeli ködből hatalmas túlerő bukkant elő. A montenegrói partok
felé hátrálva, Castellastua közelében süllyedt el a kis cirkáló, és aki bírta szusszal, erővel,
karral, az kiúszott a sziklákra, amelyek úgy karélyozzák az itteni partvonulatot, mint a KisBalaton ősmocsara a Diás-szigetet. (Kétszer jártam arra, azóta is csodálattal gondolok a kis
„Zenta” tengerészeire, hogyan tudtak az örökös hullámoktól mosott, éles, magas sziklákra
felmászni és onnan továbbjutni a partokra, ahol már várta őket a montenegrói hadifogság.
Folytathatnám a sort, de hát nem a háború eseményeiről írok beszámolót.
Jokkóról írok.
Érdemes itt feltenni a kérdést: vajon mennyire hatott rá, a fregattrajongóra, a kalandos,
romantikus fiúra, a harcias uszkokok leszármazottjára a háború? Hogyan fogadta a
Fraternitás, Jokkó legközelebbi baráti köre, azt, hogy mindenfelé egyenruhát lehetett látni, a
fiatalságot elszólították a katonasághoz vagy a haditengerészethez, hogy a kikötőbe befutó

hajók többsége a flotta valamelyik egysége volt?
Mondjuk meg őszintén: a háború szétrobbantotta a Fraternitást! A Hetek Tanácsából Ötök
Tanácsa lett., Kuruc Jóskáék elköltöztek Zenggből, ugyanez történt Zgurics
kikötőfelügyelővel is. Zguricsot, a kikötőfelügyelőt Fiúméba vezényelték, s ment vele a
család. Jokkó pedig tengerre szállt? De hát amíg erre sor került, sok minden történt. Nézzük
csak.
Igen, igen, Jokkó már hajósinas volt, amikor 1914 nyarán az első világháború kitört.
Valahogy átvánszorgott a második gimnáziumon, kínok, gyötrelmek, szenvedések között. De
többre nem futotta. Se szép szó, se rossz szó nem használt. Jokkó tekintete mindig a tengert
kereste, a tengert és a hajókat. Az iskolaév végén beállított Turkovichék otthonába Dóbiás
tanár úr. Igen ünnepélyes volt, még nyakkendőt is kötött, ami nála nagy eseménynek
számított.
Verancsics bácsi még ki is szaladt az üzletből, amikor meglátta a tanár urat, hogy befordult
a kőkeretes kapun;
– Alászolgája, tanár úr! Hozzám? Dóbiás megrázta bozontos üstökét:
– Nem, kérem, Turkovichné nagyságához.
– Á, kérem, az más, más – dörzsölte örömmel kezét Verancsics –; már azt hittem, hogy
Tádéval van baj!
Dóbiás ballagott tovább, és amikor a szíves szóra leült a Turkovich-ház tisztaszobájában,
elfogódottan körülnézett. Hát itt lakik Jokkó, a kedvence, akit minden diákjánál jobban
szeretett! Mert meg kell adni, a „vadember”, a „métely”; a „lázadó”, a „forradalmár”, ahogy
Dóbiást néhány tanártársa és egy-két módos zenggi tekintély nevezte, Jokkót nagyon nagy
becsben tartotta. Valósággal egyenrangú félként kezelte a tengeri kirándulás és a Klavorával
való kaland óta.
– Férfi jellem – mondta róla ismerőseinek –; persze, persze, férfijellem!
Amikor körülnézett a szobában, ahol néhány elnyűtt bútordarab arról regélt, hogy volt jobb
mód is a Turkovich-házban, de most nincsen, szeretettel tekintett végig a kopottságon, az
egyszerűségen, a szerénységen.
– Baj van, tanár úr? – hebegte Jokkó anyja, aki nem túlságosan volt elragadtatva a
tanártól.
Dóbiás felnyerített:
– Baj?! Ha én megjelenek valahol, mindjárt azzal kezdik, hogy: baj van? Asszonyság,
nincsen baj, sőt… persze, persze … sőt, hogy is lenne! De én mégiscsak azt mondom, hogy
nincsen értelme, asszonyság, nincsen értelme … persze, persze!
Turkovichné meglepődve nézett a vendégre:
– Nincsen értelme? Minek nincsen, tanár úr?
– A tanulásnak, kérem, a tanulásnak! Persze, persze! Turkovichné megdöbbenve meredt
Dóbiásra:
– Jokkó ne járjon tovább iskolába? Szegény apjának az volt a vágya, hogy elvégzi a
Nauticát Fiúméban …
Dóbiás legyintett:
– Majd elvégzi… egyszer… de aki úgy vágyik a tengerre, mint ő – annak mennie kell!
Hát így történt.
Így történt, hogy Jokkó végleg búcsút mondott a szárazföldnek. Természetesen Turkovich
mama megkérdezte még a család tekintélyét, Turkovich Daniló kapitányt, aki akkortájt
látogatta meg – évente egyszer – a zenggi rokonságot, mit tart arról, hogy Jokkó tengerre
szálljon.
– Mit? – nézett a sógornőjére a már akkor is nagy hírű kapitány, a „Jadran” sóner
parancsnoka. – Mit tartok? Azt, hogy minél előbb, annál jobb! Jokkó vérbeli tengerészlélek,
méltó arra, hogy hajóra kerüljön! Szívesen felveszem a „Jadran”-ra.

Turkovich mama összerezzent. Akkoriban majdnem olyan híre volt a „viharlovaglásban”
Daniló bácsinak, mint Fedrigoni kapitánynak. Nem, nem, azt már mégsem; ha Jokkótól meg
kell válni, akkor menjen csak Szevérhez, Kaiser Karihoz a „Ragusa” barkra.
– Jobb, ha a két testvér együtt van – mondta csüggedten
Turkovichné. – Inkább szerződjön le a barkra. De ilyen fiatalon, szörnyűség!
Daniló bácsi megsimogatta hegyes szakállát, nevetett:
– Fiatalon! Talán a te férjed vagy én nem ebben a korban szegődtünk el matrózinasnak?
Bizony, elszegődtünk. Én két évre, s csak azután tanultam tovább, hogy bejussak az
akadémiára. Férjed, Vladimír, ott maradt végleg ..;
Jokkó édesanyja indulatosan közbeszólt.
– Igen, végleg, a tengerben! Mindig a tenger, a tenger! Daniló bácsi megveregette
sógornője kezét:
– Igen, kedvesem, a tenger. Mi, Turkovichok, a tengerért és tengernek élünk. Ezen már
nem lehet változtatni!
… Néhány héttel később befutott a „Ragusa”. A órás Jonni Farramatta beírta
hajónaplójába: „A »Ragusa« bark, Kaiser Karl parancsnoksága alatt, ma, 1914. július 2-án
kikötött a Marinán. Áruval megrakodva jött Fiúméból, és megy Teodóba, Castelnuovóba.”
Nagy volt a meglepetés, amikor Jokkó „Károly császár” elé állt, és ezt mondta:
– Parancsnok úr, Turkovich Jokkó munkára jelentkezik! „Károly császár” rámeredt:
– Munkára? Állandó munkára? Jokkó bólintott:
– Állandó munkára, uram!
Kaiser Karl felnyomta fején a pincset, maid meg előreejtette:
– És anyád tud erről? Beleegyezett?
– Beleegyezett, uram. „Károly császár” kezet nyújtott.
– Hát akkor, öcsém, kézfogás! A mai napon újból megkezdheted az ismerkedést
Kolumbusszal! Hé, Gazsik, új pasas érkezett! Neve Turkovich Jokkó! Szevér, beírni a
létszámba!
A szőrös, bagószagú, kövér, ám izmos kéz megszorította Jokkó kezét. Erősen, tengerész
módra. Jokkó visszaszorította. Ugyancsak erősen. A parancsnok megelégedetten mosolygott.
Van erő a kölyökben, jó lesz Cápatojás mellé másodiknak.
Ezzel a kézszorítással Jokkó végleg tengerész lett.
Leszerződött a „Ragusa” barkra, másodmatrózinasnak!
Bátyjától, Szevértől kapta meg a matrózzsákot, a bagót, Daniló bácsitól pedig a
tengerészkést. Amikor Nazárió bácsi megtudta, hogy Jokkó a barkra került, az öreg a
következőt mondta neki:
– Ide figyelj, Jokkó! Én a nagy Tegethoff alatt szolgáltam, tehát hallgathatsz rám. Ott
tanultam meg a „matrózszentháromságot”. Mi ez a „szentháromság”? Egy: ha az árbocon
vagy, egyik kezed mindig a keresztrúdon legyen. Kettő: a parancsot mindig hajtsd végre, mert
azt náladnál okosabb ember adja. Három: légy becsületes, mert a társaid is azok! Ha mindezt
megtartod, jó tengerész leszel. Most pedig fogadd emlékül, Nazárió bácsi adja.
Azzal az öreg, Zengg közismerten legmorcosabb embere, átölelte a fiút, s kezébe
csúsztatott egy csomagocskát. A csomagban egy dobozka volt, lakkból készült, színe
vérvörös, belseje koromfekete. Tetején mindenféle csodaszép madár repült.
– Japánból hoztam – mondta morcosan Nazárió Sauró, de egyben büszkén is. – Őrizd
meg, mint ahogy én megőriztem.
Mindenki adott valamit, mint ahogyan szokásban volt abban az időben, amikor a gyerek
elindult a tengerre. Sottomarinától egy vadonatúj pomponos sapkát kapott Jokkó; Jonni
Farramattától, az órástól és fiától, Jonnitól valódi zsebórát. Az óra dupla fedelű, cirádákkal
ékesített öreg készítmény volt, de hát járt, és pontosan mutatta az időt. A „Titanic” volt
tengerésze bevéste a hátlap belsejére: „ifjabb és idősebb Jonni Farramattától, jeléül a jó

barátságnak, örök emlékül. Zengg, 1914. július 9.”
Jokkó végül is komoly matrózfelszereléssel foglalta el helyét a fokszliban, a hajóorr
tengerészszállásán.
– No, Jokkó, most megisszuk az áldomást! – jelentette ki a cimbora, Cápatojás. – Mennyi
gubuszod van?
Jokkó meglepődött. Nem szerette a szeszt, soha egy kortyot nem ivott.
– Áldomást? Négy korona és negyven krajcárom van, ha tudni akarod. De áldomást nem
iszom! Nem szeretem a szeszt!
Cápatojás nevetett.
– Azt hiszed, hogy én szeretem? De szeretem a málnaszörpöt, mint kecske a sót!
Elmegyünk málnaszörpöt inni, az lesz az áldomás!
Az elindulás előtti estén Jokkó beállított Dóbiás tanár úrhoz, hogy elbúcsúzzon tőle.
Tengeri preparátumai között, rengeteg füzettel, jegyzettel, feljegyzéssel körülvéve találta meg
a székesegyház feletti meredek utcácskában a derék tanárt.
– Hát Jokkó, légy boldog a tengeren! – ölelte meg a fiút Dóbiás. – Bennem mindig jó
barátra lelsz, ha szükséged lenne rám – de egy tengerésznek miért kelljen majd Dóbiás tanár?!
Jokkó lehajtotta a fejét. Nagyon mély, nagyon erős meg-hatódást érzett. Valami hirtelen
megszorította a torkát. És valami hirtelen ugyancsak a szívébe vágott: te, ezt az embert, ezt az
áldott jó embert többé nem látod!
– Tanár úr, tanár úr… – dadogta Jokkó, és hirtelen elfulladt.
Egy tengerész, aki sírva fakad!
– Persze, persze – nyögte Dóbiás is, és kinézett a csillagos estébe, mint aki onnan vár
feloldást, segítséget. – Persze, persze, kisfiam , . .
Jokkó hirtelen belenyúlt a nadrágzsebbe – jó mély volt, mert a matróznadrágok zsebei
kiadós méretűek –; belenyúlt, és a zsebből kivett holmit a tanár markába nyomta. Ezzel
megfordult, és se szó, se beszéd, kirohant az utcára, levágtatott a székesegyházig, csak onnan
nézett vissza. Az ablakban állt a tanár, integetett, utolsó istenhozzádot. Többet Jokkó nem látta
a zenggi gimnázium garabonciását, a tenger élővilágának nagy tudósát.

Amit Jokkó átadott a tanárnak, féltett kincse volt. Egy koralldarab, amit még az apja
kerített valahonnan. Őrizte, féltette, s még eddig Dóbiásnak sem említette. Hová adhatta volna
méltóbb helyre, mint annak a férfiúnak, aki szerette és megértette őt?
Ezzel az epilógussal, a Fraternitástól és a szülői háztól való búcsúval zárult Jokkó
szárazföldi élete.
Dóbiásnál tett látogatása után Jokkó végigszáguldott a főutcán, fel a Nehaj vár rozzant falai
alá. Itt várt rá a Fraternitás. Ekkor még együtt volt a kompánia,– nem tudták, de ez volt az
utolsó találkozásuk.
Égett a tábortűz, a kesernyés füstöt leszorította a meleg, a várfalaknál megrekedt levegő.
Jokkót üdvrivalgással fogadta a hat fiú. Egyszerre óriásit nőtt a szemükben. Hát hogyne: a
kisdiákból napok alatt tengerész lett! Talán így nézhettek Napóleonra tábornoktársai, amikor
császárrá koronázták.
– Jokkó – kezdte Jonni Farramatta –; megbeszéltük egymással, ha el is mégy, azért
megmaradsz a Hetek Tanácsa kapitányának. Ha lemondanál, akkor se fogadnánk el a
lemondásodat!
Jokkó elkomolyodva bámult a tűzbe, mint egy valódi uszkok kapitány.
– Én azért mégis azt hiszem, hogy nem maradhatok a kapitányotok. Messzire megyek,
talán soha vissza nem jövök. Robinson se tudta, amikor elment, mi minden történik vele.
Lehet, hogy eljutok a Salamon-szigetekre, és ott megehetnek az emberevők!
Berezina Jakabka megilletődötten közbeszólt:
– Talán eljutsz a Kongóra is… Zgurics legyintett:
– A „Ragusa” nem megy ki az Adriáról, legfeljebb a Földközi-tengerre.
Jonni felfortyant:
– Hülye! Aki tengerész lesz, az nemcsak egy hajón szolgál! Az én apám eljutott a
„Titanic”-kal a jéghegyekig!
Jokkó higgadtan bólintott, de közben hálás pillantást vetett kebelbarátjára, Jonnira.
– Nem állítom, hogy a „Ragusá”-val megyek a Salamon-szigetekre. Az is lehet, hogy a
„Ragusá”-t a Földközin szerencsétlenség éri, és a hullámok kivetnek az afrikai parton. Ott
arab rablók fogságába kerülök, mint Dóbiás tanár úr.
– De jó lenne veled menni, Jokkó! – nyögött Verancsics.
– Nem leszek fűszeres, azért sem leszek!
– Te maradsz a kapitány továbbra is! – kiáltotta Jonni.

– Végeztünk. Ha majd a halálod hírét vesszük, akkor mást választunk kapitánynak. De
addig nem! Ki hallott már olyat, hogy egy uszkok kapitány lemondjon, amikor a többiek ezt
nem akarják?!
– Éljen! Zsivió! Éljen!
Marás Dragutin, Kuruc Jóska, Zgurics, Berezina Jakabka egyszerre ünnepelte Jonni
kijelentését.
– Jó – intett Jokkó, és legalább annyira meghatódott, mint amikor visszanézett Dóbiás
tanár úrra. – Köszönöm, hogy ragaszkodtok hozzám. De azt kikötöm, hogy Jonni legyen a
helyettes kapitány, Verancsics meg a helyettes hadnagy.
Hosszas vita után, de végül is dűlőre jutottak, akár a felnőttek, ha választanak, és döntenek
valamiben. Majd egyszerre összenézett a hat fiú. Elhallgattak. Jokkó megérezte. hogy valami
készül.
– Mi az, mit akartok? Úgy bámultok, mint a cápa, amikor vaskályhát nyelt!
Jonni Farramatta hatalmas rőzsecsomót rakott a kialvó tűzre. Majd Jokkóhoz fordult:
– Uram, uram, kapitány uram, szállok az úrhoz!
– Állok elébe, kapitányhelyettes uram! Jonni hangja ünnepélyessé vált.
– Úgy gondoltuk, Jokkó, ha már elmégy, és talán soha nem is látjuk egymást, mert úgy
járhatsz, mint Magyar László, akit királyukká választottak a négerek…, gondoltuk, adunk egy
emléket, ami legyen a tabud, és emlékeztessen ránk is, barátaidra, a Hetek Tanácsára.
Jonni kinyitotta tenyerét. A tábortűz lángjai megvilágították a tabut.
A tabu egy kiadós nagyságú cápafog volt, felső részén ezüstbe foglalva,
akasztókarikácskával. Arany- vagy ezüstlánc helyett azonban egyszerű sípzsinóron függött.
Jonni előrelépett, és mint a hadvezér, aki kitüntetést osztogat, Jokkó nyakába akasztotta a
cápafogat.
– Lehet, hogy annak a cápának a foga, amelyik vaskályhát nyelt! – szellemeskedett elég
otrombán Zgurics Tóni.
– Sose vedd le a nyakadról, őrizd meg – mondta Jonni, és elcsuklott a hangja.
Egymásra néztek. Kivétel nélkül mindnyájan érezték, hogy milyen jó barátok.
– Ha eljutsz a Kongóra, írjál onnan – nyögte Jakabka, aki csak most döbbent rá, micsoda
veszteség éri, ha Jokkó elmegy.
– Jó, majd írok … Mindenkinek írok. Nazárió bácsinak is, Farramatta bácsinak is …
Hogy írt vagy nem írt Jokkó, ezt a kérdést ne feszegessük. Bizalmasan megsúghatom,
Jokkónál rosszabb levélírót keveset ismertem. De tudjátok, hogyan van az, ha az ember
búcsúzik, és más kapcsot, összekötő kapcsot, mint a levél, hamarjában nem ismer.
Megfogadja, hogy ír. És amikor erre sor kerülne – mármint a levélírásra –; egyre csak
halogatja. Abban a reményben, hogy másnap mégiscsak ír. Csakhogy a tengeren a másnap
legalább olyan bizonytalan, mint az időjárás. Hol ez jön közbe, hol amaz. Végül a levelek
„elvesztek”, „eltűntek” – soha meg nem íródtak.
Jokkó tehát a tengerre szállt, egy cápafoggal, egy ezüstórával, több mindenféle ajándékkal.
Otthonról hozott két fonott kalácsot, egy zsákra való pogácsát (ami igazi tengeri eledel, hiszen
eláll), apró süteménykéket, Verancsics bácsi jóvoltából egy jókora sonkaszalonnát, továbbá
egy szatyorra való diót, ami ugyancsak a fűszeres ajándéka volt.
Jokkó tengerész lett. Bár ez a meghatározás nem egészen pontos, hiszen Jokkó születése
óta tengerész volt, tehát inkább mondjuk ekként: így lett Jokkó hivatalosan is tengerész.
S egyszeriben felnőtt ember.
Aki hajóra kerül, legyen tíz-tizenöt éves gyerekember, azt többé gyereknek már nem nézik.
Ott nem lehet rohanni a papához, mamához, panaszkodni, hogy a Jancsi pofon ütött, vagy
hogy Pemete bácsi leteremtettézett. Ott nem lehet se a kosztra panaszkodni, se a fekhelyre, se
a munka mennyiségére, minőségére, szóval – semmire. Ott a hajósinas éppen úgy végzi
feladatát, mint a főkormányos, a hajómester, a tiszt, a parancsnok. Egy a cél: a legjobb

munkát végezni; és egy a lehetőség: vagy eljut a hajó a célba, vagy nem. Ahogy mondani
szokták: a tenger torka egyforma jókedvvel nyeli el a bolhát vagy a királyt! Mivel a hajókon
való élet mindenkitől egyet követel: rendszert, komolyságot, pontosságot, fegyelmet, akaratot,
elszántságot, nem is lehet ott számításba venni semmiféle előnyt vagy tekintettel lenni a korra.
A hajókon csak tengerészek vannak; egyes hajókon utasok. Egy évszázaddal ezelőtt tíztizenkét éves korban vették fel még a haditengerészethez is a fiúkat. A szempont helyes volt: a
gyerekember gyorsan tanul, játszva sajátítja el a hajózás szabályait és jobban irányítható. Az
én gyerekkoromban, bő fél évszázaddal ezelőtt, a tizenkét-tizenhárom éves gyerekember
egyáltalában nem számított ritka látványnak a vitorlásokon, a teherhajókon mint hajósinas,
azaz moccó. Ma már – és ezt némi mélabúval kell megállapítani – nincsenek moccók.
Nincsenek világlátott gyerekek. Az angol, a norvég, az olasz, a német, a francia hajózásban
nem volt ritka az olyan tizenháromtizenöt éves hajósinas, aki kétszer-háromszor körülhajózta
már a földet! Felnőttként mozogtak a hajón és a szárazon, mint vérbeli tengerészek.
Megedződtek a munkában, a szélben, a viharokban, a puritán, kemény tengerészéletben. Sok
nagynevű, híres hajós moccóként kezdte, és csak a néhány évi tengeri szolgálat után kaptak
észbe, hogy tanulni sem árt, mert úgy mégis többre lehet jutni. Akadt olyan gyerek is, akit
elszólított az iskolapadból a kalandvágy, elszegődött hajóra, és csak ott kapott észbe: hová is
került! Ezek a próbaesztendő után úgy menekültek vissza az iskolába, mint patkányok a
süllyedő hajóról! Egyszeriben jó tanulók lettek, hiszen megkapták a megérdemelt pofont az
élettől, és legalább annyira örültek a hazatérésnek, mint előzőleg az elindulásnak.
Jokkó azok közé tartozott, akik egyforma szívességgel súrolták a fedélzetet, álltak a
kormány mellett, vagy eveztek a giggben. Az ilyenféle fiúnak az sem számít, hogy a konyhán
kell segíteni, a raktárt tisztogatni, verni a rozsdát napszámban, ami felettébb kínos munka.
Nemcsak készségesen, de örömmel görnyedt a fedélzeten, vitorlát javítva, ami az első fél
órában remek móka, a negyedik órában már gyötrelem, a a hatodik órában szenvedés annak,
aki azt hiszi, hogy a tengeren szolgálni mást sem jelent, mint nézni azt, amit mások csinálnak,
és élvezni az utazást.
Jokkónak éppen az volt kedvére, ami minden vérbeli tengerésznek – fiók-Nelsonoknak, –
Tegethoffoknak –; vagyis: együtt élni a hajóval.
Így azután Jokkó, az előző évi kirándulás tapasztalatával, a „Mária” brazzerán és a „Károly
császár” hajóján tett utak élménye, tapasztalata után mint a hajó jó ismerőse lépett a
fedélzetre, ment le a fokszliba, hogy elfoglalja régi helyét a kojéban.
– Hát akkor, Jokkó fiam, most már a pofon is szabályosan kijárhat neked! – kacagott öblös
hangján Sottomarina, a főkormányos és hajómester. – Most már, ha valamit nem csinálsz
rendesen, megismerkedhetsz Mari nénivel, corpo di Bacco!
Hej, Mari néni, Mari néni!
„Kisasszony”-nak a többágú korbácsot nevezték, „Mari néni”-nek azt a méteres kötélvéget,
vastag, vitorlafelhúzó kötelet, amit – benedvesítve – a hajómester szorongatott a markában, és
amivel megfelelő időben, megfelelő okok miatt odavágott a matróz, de főleg a moccó hátsó
feléhez.
Minél nedvesebb volt a „Mari néni”, annál nagyobbat csípett, annál inkább lehetett érezni a
„simogatását”.
– Nem, Sottomarina bácsi, arra nekem soha nem lesz szükségem, én és „Mari néni” nem
kerülünk egymással ismeretségbe! – jelentette ki Jokkó büszkén.
– Majd meglátjuk, corpo di Bacco! – nevetett az óriás hajómester –; majd meglátjuk!
Olyan tengerész még nem akadt, aki ne ismerkedeft volna össze a nénikével!
– Hát én pontosan az a tengerész leszek, amilyen még nem akadt – vigyorgott Jokkó. –
Fogadjunk, Sotto bácsi!
Sottomarina hatalmas tenyerét Jokkó vállára tette:
– Azt már nem! Képes vagy rá, és megnyered a fogadást! Corpo di Bacco!

A bark legénysége úgy fogadta Jokkót, mint a hazatért tékozló fiút. Guzsik apó, akiről
tudjuk, ács és szakács is volt egy személyben, a legjobb falatokat igyekezett kis barátjának
biztosítani. Az Adria-tengerészek étrendje igen sovány lenne, ha a tenger bárhol nem
biztosítaná a legjobb, legtáplálóbb, legegészségesebb élelmet, a halat, a homárt, a rákféléket, a
polipok családjába tartozó kalamarettit, a szépiát és azt a sok különféle tengeri gezemicét,
amiért még azok is rajonganak, akik állandóan ebből élnek. A tenger kifogyhatatlan éléstára a
szegénynek éppen úgy juttat, mint a gazdagnak.
– Hát itt vagy? – pislogott Guzsik apó a fiúra, amikor benézett hozzá a konyhába. – Derék
dolog. Azt is hallom, szögre akasztottad a tudományt. A te helyed itt van, Jokkula, a hajón.
Nem való vagy te a székesegyházba kispapnak vagy tanítócskának az iskolába! Nézz körül!
Mit akarnál enni? Ebből a szalonnából vagy ebből a fazékból? Bab van benne. Vagy inkább
ezt a szép szépiát süssem ki neked? Azt elhiszem. Ropogósra! No, ülj csak le ide a küszöbre,
mindjárt sütöm. De nem gépolajban, mint a halászok, hanem igazi olivaolajban. Cataniából
hoztam, káromkodott is a barba, amikor megvettem! Csakhogy itt vagy, Jokkula!
Így fogadták Jokkót a hajón. Szeretettel, örömmel, mint ahogy az egyszerű emberek
fogadják a maguk közé valót.
Zenggből a bark a Cattarói-öböl felé indult. Jokkó ott még soha nem járt, ámbár sokat
hallott Cattaróról. Hallott róla, mint a délszláv partvidék legvadabb, legérdekesebb tájáról,
mint az osztrák-magyar flotta legfontosabb déli bázisáról. És arról is, hogy alig túl Cattaro
városán, a Lovcen túlsó felén található Montenegró, az Albániához illően bátor hegyi nép
hazája. Legutóbb éppen Ettore Bozzotól hallott sokat erről a vidékről, a Fekete Hegyekről, a
közel kétezer méteres Lovcen panorámájáról.
„Tudod – mesélte akkor Ettore Bozzo –; csuda nép vagyunk mi. Azért mondom, hogy
»mi«, mert hiába születtem a Cattarói-öbölben, csak oda tartozóknak valljuk magunkat, oda,
Montenegróhoz. Csuda nép vagyunk, szeretjük a köves országot, a nyomorult kecskéket, a mi
tehénkéinket, falán még a mi kövér királyunkat is. Ha eljutsz majd Cattaróba, nehogy
felmássz a Lovcenre! Ha meglátnak a tüzérek, lelőnek! Tele van ágyúval a Lovcen, az ágyúk
torka a tengerre meg az én országomra, Montenegróra néz. Nem szeretjük a tüzéreket, hidd el!
Nem a mi tüzéreink …”
Jokkó érthető érdeklődéssel várta a találkozást.
A „Ragusa” kezdetben azon az útvonalon haladt, amelyet az elmúlt esztendőben Jokkó is
megtett első igazi nagy tengeri útján. A távolból feltűntek az ismerős tájak, hegyek, városkák,
szigetek. Lunga, Lésina, Lissa, Brazza, Curzola felidézte benne az első utat, és eszébe jutott
nemegyszer Fedri-goni kapitány, akiről már a mesés hírek is ritkán szóltak. Mindenesetre
Wied hercegnek nem sikerült megnyergelnie Albánia trónját–
Természetesen Jokkó fedélzeti élete nemcsak abból állt, hogy segédkezett a konyhán,
takarított a fokszliban, a raktárakban, helytállt a többiekkel az árboc– és vitorlamunkában.
Nem. Jokkó tanult is. Okos, higgadt, csendes, szinte szófukar bátyja, Szevér, gondolt arra,
hogy Jokkó napjai ne csak testi, de szellemi munkában is teljenek. Megtanulta a térképről
való olvasást, a tájékozódást, az általános és a részlettérképek kezelését. Megtanulta azt is,
hogyan kell eligazodni az égen, mert bár sok égitestet ismert, de most - Szevér és az óriás
Sottomarina mellett – sajátította el a csillagászatot és (hajósszempontból) az égitestek
„használatát”? Végre kezébe vehette az annyiszor áhított szextánst, a tájoló után a tengerészek
második fontos műszerét, amit a múlt esztendei úton csak nézhetett, de nem kezelhetett.
Beletanult a code-zászlók (jelzőzászlók) tudományába is, ami csak látszólag egyszerű valami,
de valójában komplikált beszélgetési forma hajó és hajó, kikötő és hajó között.
Ünnepi érzést jelentett, amikor Piccolo Meleda előtt elkanyarodva, Jokkó a „Ragusa”
barkról, jelzőzászlók segítségével, köszönthette a világítótorony őrét, Klavora Ferdinándot.
– Itt Turkovich Jokkó!. – jelezték a sokszínű zászlók. – Üdvözlöm a torony őrt, az
„Albatros” tengerészét!

A világítótorony is zászlókkal válaszolt:
– Jó utat, fiú! Ölellek!
És a látcsövön át kitűnően láthatta az otromba torony erkélyén Klavora szakállas arcát,
szikár alakját. A volt fregatthajós magasra emelt karral mutatta, hogy tudja, kicsoda Turkovich
Jokkó.
A tengeren az üdvözlésnek ünnepélyesebb a hatása, mint a szárazföldön. Talán azért, mert
a tengeren mindig örül az ember annak, ha tudomást szerez arról, hogy élnek még a régi
barátok …
De a találkozások is érdekesek, lenyűgözőek.
Amikor a „Ragusa” elindulása után négy nappal elérte a Cattarói-öböl bejáratát, a Punta
d’Ostrót, „Károly császár”, okosabbnak találta, ha Castelnuovóban köt ki, semmint
ellenszélben behatoljon a Kumbur-csatornán át a Teodói-öbölbe. Még így is beesteledett,
amikor sok lavírozás és kínlódás után, Punta Lustica előtt bekanyarodhattak Topia alá;
Castelnuovo csinos kikötőjébe. Több romboló és mögöttük a „Basilisk” segélyhajó
horgonyzott Zelenika és Castelnuovo között. A „Ragusa” biztonság kedvéért a rakpartnál
kötött ki, alig kőhajításnyira egy sötét tömegtől. Jokkó az estében is jól látta, hogy a sötét
tömeg nem lehet más, mint hadiegység, legalábbis a színéből ítélve.
Sottomarina kapásból kivágta, hogy mi lapul a raktárak árnyékában:
– Nem ismered meg? Hát a „Najade”! Corpo di Bacco!
– A „Najade”!
Az a bizonyos vízszállító hajó, amit már abban az időben is békahajónak hívhattunk, s
bevallom: ez volt a flottából nekem is a kedvenc hadihajóm!
A „Najade” valóban békés célokat szolgált, ivóvízzel látta el a vízszegény szigetek lakóit,
így az általunk is ismert Skardát, Éliás apó birodalmát. Ezen a hajón indult el két alkalommal
a magyar, négy alkalommal az osztrák Adria-tengerkutató expedíció. Ebben az időben a
„Najade” daruja hordók, tartályok, szivattyúcsövek helyett fenékkotró hálókat, szondákat,
planktonhálókat, mélységmérőket, gyűjtő-hálókat, varsákat emelt a meghatározott
állomáshelyeken. Ezek a kutatások sok-sok érdekes adatot szolgáltattak a halak vonulásáról,
elterjedéséről, a tengervíz sűrűségéről, a halak természetes táplálékáról, a tengerfenék
geológiájáról, élettanáról.

Amikor Jokkó azon az estén átment a „Najadé”-ra, hogy köszöntse ismerőseit, vaksötétség
borult a Cattarói-öböl külső részére. Így csak annyit látott, hogy mindenütt hegyek, fekete
gránit– és bazaltóriások övezhetik magát Castelnuovót, a mögöttes területet, a szemben levő
Lusti félszigetet, hátrább Bijela, Zupa, Perzagno félszigeteket s mögöttük a Lovcen hatalmas,
óriási tömegét. Itt is, ott is fények világítottak: falvak, városkák lámpásai, de időnként
fényszórók pásztáztak az égre, hirdetve azt, hogy a „Ragusa” olyan helyre futott be, ahol a

hadsereg és a haditengerészet ellenőrzése alatt áll minden rög, de minden ember is. A
„Ragusa” csak akkor kanyarodhatott be Punta d’Ostrónál, amikor megkapta a jelzőállomásról
a „bemenet” utasítást, s csak akkor köthetett ki, amikor átesett a haditengerészet vizsgálatán,
amit egy törzsaltiszt és két fegyveres legénységi hajtott végre.
Cattarót úgy féltette Ferenc József főparancsnoksága, mint az angolok Scapa Flow-t, a
franciák Brestet és Toulont. az olaszok Speziát, Tarantót.
De azért Jokkó bátran felballagott a „Najade” fedélzetére a ringó, lengő pallón.
Az őr, zsávolyruhában, fegyverrel a vállán, ránézett és elmosolyodott.
– No, hé, Jokkó! A bootsmann a hátsó fedélzeten van! Jokkó mosolygott, jobb keze
mutatóujját a sapkához emelte.
– Jó estét!
– Jó estét!
A vasfedélzet szokatlanul döngött a bark deszkái után. A parancsnoki híd alatti kabinsor
folyosóján a hosszú, póklábú, lőcskarú Margelik hadnaggyal találkozott. Margelik is, akárcsak
Marschall Werner, a „Najade” száműzöttje volt. A derék tisztet is valami „copfos”
renitenskedésért helyezték át egy csatahajóról a vízidajkára. De Margelik ezt vidáman
fogadta. Szerette a kószálást a szigetek között, még inkább a hajó vezénylését a tengerkutatói
munka idején. Egyébként is tudós lélek volt és szófukar ember. Meglepődve vette észre
Jokkót, de csak ennyit mondott:
– No.
Mosolygott, és továbbment a tiszti szalonba, ami egyben a laboratórium szerepét is
betöltötte.
Azért egy kiadós barackot rányomott Jokkó fejére.
A bootsmann, a Turkovich-nemzetség egyik legidősebb tagja, vagyis Turkovich Milán
bácsi jókedvűen üdvözölte unokaöccsét.
– Nem hittem, hogy itt találkozunk, Jokkó! – örvendezett Milán bácsi, aki pofaszakállt
viselt, mint azok, akik a Tegethoff-divatnak hódoltak. – Hogyan kerülsz ide?
Jokkó kihúzta magát:
– Jelenteni alássan, moccó vagyok a „Ragusá”-n!
– Az ám, amott a „Ragusa”! – nézett Milán bácsi a bark felé. – Ott a „Ragusa”! És az
iskola?
Jokkó lehajtotta a fejét:
– Nem ment. Sehogyan sem ment, Milán bácsi. De tengerésznek jó leszek!
– Mi pedig, látod – mondta Milán bácsi –; átalakulunk újból vizesekké. Hat hétig kutattuk
a tengert, osztrák tudósokkal. Nagyon fennen hordják azok az orrukat! Bécsiek mind, és azt
hiszik, hogy rokonai a főhercegeknek. A magyarok rendesebbek. Leidenfrost tanár úr közénk
való! Hányszor éjszakáztam vele együtt a fedélzeten, amikor egyik állomáson végeztünk, és
mentünk tovább a másikra. Néha mondott valamit, én is mondtam. Beszédesen tudott
hallgatni. A bórát is bírta, nem úgy, mint az osztrákok vezetője, az udvari tanácsos úr. –
kedélyesen nevetett. – Már én csak azokat szívelem, akik bírják a bórát!
Jokkó szerette az esti kikötőt, a mólók, a raktárak, a hajók hangulatát.
Szívesen elüldögélt Milán bácsi társaságában, ami érdekes szórakozás volt, de egyben
„rangot” is jelentett a „Najade” fedélzetén. A bootsmann unokaöccsének lenni megbecsült
szerep a tengerészek előtt. így Jokkó jöhetett-mehetett a hajón, ahogyan csak kedve tartotta. A
gépház szellőzőfedele nyitva volt, a védőhálÓ9 lámpa élesen megvilágította az egyik gépész
olajos arcát. A konyhából orrcsiklandozó illatok szálltak: pörkölt készült kései vacsorára a
„Najade” legénységének és tisztjeinek. A hajó tatján, a matrózszálláson vidáman voltak:
kártyáztak, nevetgéltek, volt közöttük egy morlák fiú, aki szájharmonikázott.
– Tudod mit, Jokkó? – nézett egy idő után a bootsmann az unokaöccsére. – Átmegyünk a
„Ragusá”-ra. Régen láttam Szevért, a barbát, Sottomarinát és a többi komát. Kedvem lenne

elbeszélgetni velük annyi idő után! – ezzel odaszólt az ügyeletesnek: – Átmegyek a barkra.
Ha kellek, üzenjetek. A vacsorámat felvételezed és megeszed. Ha a parancsnok keres, a
magazinba mentem … – ráhunyorított Jokkóra: – így van ez nálunk, haditengerészeknél!
Fejére csapta koronás, horgonyos, lakkellenzős sapkáját, felkapta a zubbonyt, és már
indultak is. Közben Milán bácsi nagyokat nevetett.
– Azok a tudósok! A bécsiek! Haha, ha megbillent a hajó, máris szaladtak a korláthoz! De
a Leidenfrost tanár úr, az más, azt bírta a bórát.
Jokkó tehát Bocche di Cattaróban volt.
Amikor másnap kora reggel kimászott a kojéból, és felment a fedélzetre, joggal
elcsodálkozott. Ezt teszi még ma is mindenki, akit az első reggel Bocchéban köszönt. A
cattarói fjordot hívják Bocche di Cattarónak, vagyis „cattarói torkoknak”. Ha valaki így
mondja: Bocche – akkor tudhatjuk, hogy a Cattarói-öböl három medencéjét és az összekötő
szorosokat emlegeti. Ez a három medence és a körülötte levő kopár hegyóriások a létező
legkitűnőbb flottatámaszpontot alkotják.
Alig dugta fejét a napvilágra Jokkó, a hadihajókon kürtök harsantak. Reggel volt,
zászlófelvonás, mint ahogy illik a világ minden flottájánál ebben az időben.
Jokkó elképedve nézett körül a reggelben.
A kopár, fekete hegyek, amelyek közül egy sem adja ezer méteren alul, a sziklahasadékok,
a szurdokok, az öblök vizének feketesége ellentétben az Adria kékségével, a hegyek felett
még a legnagyobb nyárban is megtorlódó komor, nehéz felhők – valósággal lenyűgözték a
romantikus lelkű fiút. Ha itt lenne a Fraternitás! Most először érezte a cimborák hiányát,
sajnálta, hogy nincsenek itt, és nem láthatják Bocche lenyűgöző tájait, amit emlegetni lehet,
leírni is, de annak valóságos hatását szóban elérni soha!
Egy kéz nehezedett a vállára. Szevér volt, a bátyja. A szótlan, komor, csendes testvér, aki –
így gondolta Jokkó – hasonlít Bocchéhoz. Erős, hatalmas, fekete, alig beszél, de meg lehet
benne bízni.
– Ilyen helyen még nem jártál! – mondta Szevér. – Én először viharos időben láttam, azt
hittem, az ördög tanyájára kerültem.
1914 júliusának közepén túl volt a naptár. Akkor még senki nem sejtette itt, hogy alig egy
hónap elteltével a hegyek rejtekébe épített erődök ütegei nem azért bömbölnek majd, mert
gyakorlat van, hanem mert kitört a világháború.
A zászlófelvonást ünneplő „Zenta” cirkáló tengerészei sem gondoltak arra, hogy a kis
cirkáló augusztus 16-án utolsó útjára fut ki, s a 326 emberből csak 148 menekül meg!
Akkor még titkok rejtőztek a Bocche mélyén. Hogy csak egy példát idézzünk: ki sejthette
volna, hogy a háború negyedik évében, a Monarchia összeomlásakor éppen a Bocche nevét
kapja világgá a hír, a cattarói matrózok forradalmi lázadásának híres esetét? Itt Bocchéban,
pontosabban a Risanói-öbölben horgonyozva került az „Aurorák” sorába a „Sankt Georg”
neve is. Lázadó hajó lett, vezérhajója a cattarói tengerészek „háború, megállj!”-t kiáltó
felkelésének, forradalmi megmozdulásának.
És ezen a napon – vagy még inkább reggelen –; amikor Jokkó és bátyja, Szevér elnézték a
bocchei reggelt Castelnuovo kikötőjében, egy derék fiatal tengeréez sem sejtette, hogy
rövidesen nagy kalandot ér meg.
Ez a tengerész ugyanúgy zsávolyból készült munkaruhát hordott, mint a Bocchéban
horgonyzó hadihajók minden matróza. A zsávoly gyűrött volt, olajos, megviselt, ami nem is
csoda, hiszen őfelsége Ferenc József hadihajóin sem adtak mindennap friss munkaruhát – sőt.
Az említett tengerész tányérsapkáján ugyanúgy szalagot lebegtetett a szél, mint minden
esetben a haditengerészek sapkáján. Már messziről el lehetett olvasni: „S. M. S. Basilisk”. A
tengerész tehát a „Basilisk” segélyhajó létszámába tartozott, s mivel gallérján egyetlen
csillagot nem lehetett látni, tehát közlegény volt.
– Hé – kiáltotta fel a barkra, amikor megállt a parton –; hé! Ki van a hajón?

Szevér is, Jokkó is megfordult, de ugyanakkor lépett ki kabinjából a barba, ő is
odanézett. Egyszerre kiáltották:
– Hahó, Ilia!
– Né, az Ilia!
– Te vagy az, Ilia!
Blazek Ilia volt a zsávolyruhás haditengerész, évekkel ezelőtt matróza a „Ragusá”-nak, de
mindezeken túl unokaöccse Kaiser Karinak.
Katonaéveinek utolsó szakaszát, a harmadik esztendőt nyűtte Ilia, ami feltétlenül nagy
tettnek számított. Ilia a szabadság embere volt, szerette a változatos, új élményeket. Addig
sündörgött, míg beosztották – a kiképzési év után – a „Basilisk” segélyhajóra. A „Basilisk”-ra
hol itt, hol ott vártak reménykedve, ez a hajó tehát szünet nélkül úton volt. Antivaritól fel
Póláig, ami nem éppen megvetendő szórakozás.
– Hát Ilia – kezdte „Károly császár”, amikor az unokaöcs lehajtott egy pohárka
szilvóriumot –; hogy érzed magadat a flottánál?
Ilia nevetett:
– Tudja bátyó, sehogyan sem! De hát leszolgálom azt; ami hátra van, őszön szabadulok.
Azután jön – Amerika!
– Nofenét! – hörrent fel „Károly császár”. – Neked már nem is jó az Adria? Itt az én
hajóm, szívesen visszaveszlek, kenyered, kosztod, szállásod biztosítva van. Még meg is
házasodhatsz.
– Az még messze van – intett Ilia –; előbb jöjjön a vagyonka. Itt erre nincsen mód. Nem
abban az országban élünk, ahol a szegény kimászhat a szegénységből! Amerika, az más, azt
mondják, ott nem az számít, kinek a fia vagyok, hanem a munkakészség. Márpedig abban
nálam nincsen hiány!
– Hát nem, abban valóban nincsen nálad hiány, Ilia – szólt közbe Sottomarina, aki
letelepedett a beszélgetőkhöz a fedélzeten. – Én tudom, néhányszor megugrattalak, de csak
azért, mert az hajómesteri kötelesség.
– Amerika! Marhaság! – mérgelődött „Károly császár”. -Még hogy ott nem számít, kinek
a fia vagy … Honnan tudod?
Ilia nyugodtan szemébe nézett a nagybácsinak.
– Nem tudom, csak hallottam … De azt tudom, hogy itt nagyon számít. Én olvastam a
Kommunista Kiáltványt!
„Károly császár” rámeredt az unokaöccsre:
– Mit olvastál? Kommunista Kiáltványt? Hát az mi? Ilia zavartan pislogott.
Hogyan magyarázza meg az ő önfejű, minden betűt lenéző, újságot sem olvasó
nagybácsikájának, mi a Kommunista Kiáltvány? Inkább fordított egyet a szaván. Derűsen
elmosolyodott.
– Az Obzor-párt fiataljai ezt olvassák.
„Károly császár” hümmögött, mint aki érti a dolgot, és helyesel, a bagót átlendítette a
másik pofazacskóba, majd az elmaradhatatlan keménykalapot hátralendítette:
– Helyes, fiam, helyes! Hát akkor csak olvasd. Az én szemem nagyon gyönge az
olvasáshoz, de a tiéd még jó. Hát csak olvass. De hát nézzük, miből élünk. Jó a szél, a tenger
felől fúj, és így átmegyünk Teodóba.
Ilia közbeszólt:
– Ha megengedi a bácsi, átmegyek én is Teodóba. Szabadnapos vagyok. Majd csak akad
egy tender, amelyik visszahoz ide.
A barba nagyot nevetett:
– Gyere fiam, gyere! Bár megint ide tartoznál. De akkor vedd le az egyenruhát mára, mert
sehogyan sem szívelem a császár mundérját ezen a hajón. Meg a nagyfejűek is leütnék a
derekadat, ha meglátnak egy haditengerészt egy ilyen ócska hajón!

Ez a kívánság igazán nem okozott nagy gondot. Tűzött a nap élesen, nyári, júliusi erővel.
Hiába karéjozzák óriási hegyek a Bocchét, meleg itt is tud lenni, mint a Balkánon mindenütt.
Ilyenkor a barkók, a halászbárkák, a teherszállító gőzösök legénysége, de még a tisztek is,
derékig meztelenek.
Jokkó boldog volt, hogy Ilia velük tartott. Szerette ezt a kedélyes, mindig mosolygó, derűs
fiatalembert, aki valahogyan más volt, mint a legtöbb hajóslegény. Ilia nyugtalan lénye,
álandó tervezgetései, jövése-menése, derűs elbeszélései, nagy nevetései valóban vonzóvá
tetteik ezt a szép szál, olajbarna képű, huszonkét-huszonhárom éves fiatalembert.
Tény, hogy egy helyen sokáig nem tudott megülni. Ez részben hibája, részben erénye volt
Iliának. A legképzettebb fedélzetmatrózok sorába tartozott, ügyes volt, mozgékony, sőt
szolgálatkész is, de valahol mindig történt „valami”, ami előidézte, hogy Blazek Ilia rövidesen
búcsút mondott, és más hajót keresett.
– A legnagyobb bajom – mondta, ha erre szó került –; a legnagyobb bajom, hogy nem
tudom tartani a számat! Szeretem az igazságot, s ha úgy érzem, hogy baj van az igazsággal,
hát odacsapok!
Gyakran érezte, gyakran odacsapott, és – gyakran változtatott hajót. Még a „Ragusa”
esetében is megtörtént, hogy Ilia kikérte a tengerészkönyvét, és továbbállt.
A barbának az unokaöcsről nagyjából ez volt a véleménye:
– Jó fiú, de okádék természete van! Szeretné megváltani a világot, ami marhaság. Egy
tengerész ne legyen világmegváltó. A tengerész húzza meg a kötelet, forgassa a kormányt, és
hagyja meg azt, hogy az emberek ilyenek is, olyanok is. Ettől eltekintve szeretem a fiút, mert
jó gyerek, jó tengerész, csak hát éppen fuzsitus fejű. De Obzor-párti, mint ahogyan én is az
vagyok, a szabad szláv nemzet híve!
Ilia azonban szocialista volt, amit abban az időben a tengerparton nem sokba vettek, főleg
nem az olyan emberek, mint a derék Kaiser Karl. Az öreg fickó nem látott túl a bark
fedélzetén.
Mindenesetre ünnepet jelentett a hajón Ilia rövid tartózkodása. Derűsen, jókedvűen
elmesélte egy-egy kalandját a haditengerészetnél, szolgálatát a „Basilisk”-on, a lassan
lemorzsolódó három év kisebb-nagyobb élményeit, eseményeit:
– Voltam én a „Fredá”-n is, méghozzá az első fél esztendő után. Csuda szép jacht,
ismeritek! A Barry méltóságos tengernagy úr hajózik rajta. Van ott egy parancsnok, Nowotni
Bogumil sorhajóhadnagy, igen rendes ember. Vele nem is volt bajom. Szeretett. De a
tengernagy – az már nem. A tengernagy puccos úr, azt akarja, hogy a hajón mindenki
hófehérben legyen, és ha főuraság kerül a jachtra, akkor még kesztyűt is kell húzni.
Tengerész kesztyűben! Mint a pincérek! Az árgyélusát! Amikor a Nyegován kegyelmes
tengernagy úr eljött velünk hajókázni, hát csak észreveszi a mi tenger-nagyunk, hogy nincsen
rajtam kesztyű! Rám kiált, én visszaszólok, megint rám kiált, és én megint visszaszólok.
Végül eléje állok, és azt mondom: „Bocsásson meg a tengernagy úr, de én nem úgy
nevelődtem, hogy a tengerész kesztyűbe dudáljon! Még parádés kocsisnak hiszem magamat,
amikor fogom a vitorlakötelet.” Hát ebből akkora tüzet csinált a Barry méltóságos úr, hogy
Fiúmétól idáig repültem. Végül ráhelyeztek a „Basilisk”-ra. Itt jó a sorom, nincsen pucc,
nincsen flanc. Megfogjuk a munkát, és azt mondjuk: majd csak vége lesz! Akkor pedig
meglépek innen, elég volt a császár világából…
Igen, Ilia szabadelvű volt, sőt szocialista.
Az emberi szabadság híve.
Jokkó nyilvánvalólag ezért is szerette a vidám fiatalembert.
– Miért nem mégy a Csendes-óceánra? – mondta Iliának. – Ott sok az ismeretlen sziget,
letelepszel, gyűjtőd a kókuszt és a koprát, meggazdagodsz. Emberevőket is találhatsz! Tudom
is, hogy hol. A Salamon-szigeteken.
Ilia jóízűen nevetett:

– Tartsd meg az emberevőidet, de a meggazdagodást is! Én szabad életet, a munkámért
tisztes pénzt akarok!
Jokkó csodálkozva meredt Iliára:
– Te úgy akarsz élni, hogy nem is találkozol soha emberevőkkel?
A haditengerész értette a fiúk nyelvét. Érezte, hogy itt „szívügyről” van szó.
– Azt sohasem mondtam, hogy nem akarok velük találkozni. Majd egyszer – kimutatott a
Kumbur-csatorna északi oldalára, Punta Biancára: – Ha majd nem látom ezeket, boldog
leszek!
Torpedórombolók flottillája jött a Catene nyílásából, hosszú füstszőnyeg úszott az
alacsony építésű, karcsú, gyors járású hajók mögött. A rombolók belefúrták magukat a
vízbe, rohantak, vágtattak előre, ki a nyílt tenger felé. Zöldesszürke testük feketén mutatott a
Teodói-öböl fekete vizén.
A bark békésen úszott a könnyű szélben, és csak akkor lassította haladását, amikor Teodo
kikötője elé ért.
Jelzést kapott, hogy álljon meg, mert a Donja előtti mólótól két tengeralattjáró kanyaradott
ki, nyitott toronnyal, vagyis a víz színén haladva. Jokkó látta a jelzésüket: „U-5” és „U-12”.
Ezek az első világháborús búvárhajók jóval kisebbek voltak a mostaniaknál. Tizenöt-húsz
ember szolgált rajtuk, összehasonlíthatatlanul nehezebb körülmények között. Rövid idő alatt
mind a két tengeralattjáró híres lett. Az „U-5” a francia „Jean Bart” hadihajót, az „U-12” a
„Leon Gambetta” csatahajót süllyesztette el. De az ő sorsuk is beteljesedett: alig egy év után
egyik sem tért vissza cattarói támaszpontjára. Az „U-5” tengeralattjáró-harcban, az „U-12”
rombolókkal vívott ütközetben süllyedt el.
Jokkó sokat látott, sokat tapasztalt Cattaróban.
Amikor erről az útjáról mesélt nekem, különösen két emlékét idézte fel izgalmasan. Azt,
hogy többször lehetett együtt Blazek Iliával, aki később – a Jokkóval való közös kaland után –
egyik fő részese volt a haditengerészek lázadásának.
A másik pedig, hogy éppen azon a napon, amikor a „Ragusa” kifutásra készült, és a tervek
szerint egy testvérbarkkal egy időben Metkovicba indult volna, nagy horderejű esemény
akasztotta meg a kifutást.
Szinte egy időben az összes hadihajón, Bocche összes öbölerődjeiben riadót fújtak a
kürtösök.
1914 júliusának emlékezetes napján kitört a világháború!
– Nem indulhat! – közölték a teodói révfelügyelőségen Kaiser Karl parancsnokkal.
– Nem indulhatok? – csodálkozott az öreg. – Nem vagyok én hadihajó parancsnok, és a
bark nem hadihajó! Bizony, uram, elindulok, mert ezt az utasítást kaptam a gazdámtól!
De hát hiába volt minden igyekezet, veszekedés, a „kagusa” több héten át
mozdulatlanságra volt kényszerítve.
A kezdeti fejetlenség, bizonytalankodás nem engedte, hogy a kereskedelmi hajók
kifuthassanak a féltett hadikikötőből.
Ráadásul kifüggesztették a mozgósítás plakátjait!
Az összes hadihajók gőz alatt, kifutásra készen álltak.
Az erődök ágyúiról lekerültek a védőtakarók.
Percek alatt hadiállapotba került Európa.
– Más se kellett, csak ez! – mérgelődött „Károly császár”; – Még hogy mi menjünk a
szerbek ellen? Meg talán az olaszok ellen is? Megbolondult ez a világ? Egy főherceg miatt?!
Lelőtték, mert utálta mindenki, de most milliók haljanak meg miatta?
Így beszélt emberei előtt a barba. De így beszéltek a legtöbb hajón, a legtöbb házban
Pólától Dulcignóig.
És mégis: a háború átkozott Molochja nyelni kezdte az embereket!
A „Zenta” kis cirkáló őrszolgálatra kifutott Bocchéból az Adriára, és nem tért vissza!

Ezzel a nyitánnyal indult az Adria-háború.
A világ egyik legkékebb tengerén ágyúk dörögtek.
Hajók süllyedtek.
A tengeralattjárók kilőtték torpedóikat, és menekültek.
Halott haditengerészeket vetettek ki a hullámok a partokon.
A mai szemnek már különös formájú, vászonborítású, vászonszárnyas vagy furnírszárnyas
repülőgépek és otromba testű, lomha mozgású léghajók jelentek meg a levegőben.
Csónaktestű vízi hidroplánok emelkedtek a magasba, és vitték szerény, tíz-tizenöt kilós
bombáikat a hadicélok felé.
Akadtak kereskedelmi hajók, amelyek egyszerre személyzet nélkül maradtak. Behívták a
tiszteket és a legénységet, a gépészeket és a fűtőket. A hajóstársaságok összevonták a
sorozásra nem került embereket, idősebbeket, gyengébb fizikumúakat vagy az ügyes
„lógósokat”, és így lett tíz hajóból egy, amelyik mégis lebonyolított valami forgalmat. Az első
hetek kapkodása, izgalma, eltúlzó intézkedései után maga a hadvezetőség is észbe kapott. A
kereskedelmi hajózásra szükség van, még a háborúban is. Élelem, hadianyag, mindenféle áru
nem mozdul tovább, ha nem nyúlnak hozzá. Bár lassan-lassan a novigrádi öböl és Novigrad
városának kikötője lett a forgalomból kivont vagy erősen féltett hajók „temetője”, de azért
akadtak szerencsések, akik üzemben tarthatták hajóikat. Ilyen szerencsés ember volt maga
„Károly császár”, aki a hajósgazdának kiharcolta, hogy a „Ragusa” bark mint
„hadseregszállító” közlekedési engedélyt kapott.
A keménykalapos kapitány még a Déli-Adrián vezénylő Fiedler Pál tengernagyig is
eljutott, hogy megszerezze az engedélyt, és visszasírja a behívott Cápatojást, Szevért és
Gommót. Ami nem sikerült másnak, sikerült Kaiser Karinak, általános csodálkozására
mindenkinek, aki ismerte őt.
És egy szeptemberi napon a „Ragusa” újból leereszthette a keresztrudakon vitorláit. Búcsút
mondhatott Bocche vad tájának, a szikláknak, az erődöknek.
A „Ragusa” elindult, de most már nem a békés, hanem a veszélyeket rejtő Adrián.
– Figyelmeztetem önt – intette „Károly császárt” a kikötőparancsnokság illetékes tisztje –;
figyelmeztetem, hogy partközeiben hajózzon. Francia és angol hadihajókat jeleznek a
megfigyelők. Amennyiben karjaikba szalad, elsüllyesztik, kapitány!
Az öreg ide-oda tologatta a bagót a szájában – amit a kényes fregatthadnagy szörnyű
látványnak tartott –; majd így szólt:
– Olyan bolond mégsem vagyok, hadnagy úr. Bár nekem nincsen semmi vitám az
angolokkal vagy a franciákkal, de hát ha a világ megkergült, akkor tudomásul kell venni,
hogy jó lesz óvakodni az őrültektől. Majd így cselekszem.
A „Ragusa” elindult. Félhátszél vitte ki a nyílt tengerre, túl Punta d’Ostrón. Scoglio
Molonta előtt, alig tizenöt kilométerre Bocche bejáratától, a szél hirtelen elállt. Humor és
szerencse egyben, hogy ekkor jelent meg először közvetlenül Bocche bejárata előtt az
egyesült francia-angol Adria-hajóraj.
Az orruk előtt ott lebegett, ringott, imbolygott a mozdulatlanságra kárhoztatott
háromárbocos!
– Akkor azt hittük, hogy befellegzett – mesélt erről a kalandjukról nekem Jokkó,
méghozzá akkor, amikor Fiúméból a „Ragusa” giggjén vitorláztunk Cherso szigetére, és
nagyon boldogok voltunk. – Gondold el, megállt a szél, leállt a hajó. Lógtak, laffogtak a
vitorlák, a nyílt Adriáról pedig felbukkantak a francia hadihajók. A fene bánta volna, hogy
milyen nemzetiségűek, de hát háború volt, és joguk volt torpedót ereszteni a bark fenekébe!
Hiába corpodibaccózott Sottomarina, hiába átkozódott és rángatta a pincset a barba, hiába
köpködte a tengert Guzsik apó – mert az állítólag segítségül hozza Neptunust –; a francia
flotta közeledett, és Bocche erődjeiből megkezdték a tüzelést. Öregem, olyan sivítás volt a
fejünk felett, mintha a Velebit boszorkányai találkoztak volna a mi örömünkre. Hát még

akkor, amikor megszólaltak a francia hajóágyúk, és azok a lövedékek is a hajó felett vágtattak
el!
Jokkót elfogta a nevetés, a visszaemlékezésben kiszélesedett a humor, az eset derűje:
– Az öreg azt állította, hogy egy a százhoz – belénk trafálnak! Sottomarina azt, hogy van
ott más gond is, dehogyis törődnek velünk! Mindenesetre a kuttert és a gigget készenlétbe
helyeztük. A hajónaplót, a kronométert és a fontosabb apróságokat betettük a csónakokba. És
vártuk, mikor találnak el vagy vágnak belénk egy torpedót! Akár hiszed, akár nem, már
kívántuk, hogy történjen valami. Elmúlt egy, két, három óra …, és mi még álltunk, a vitorlák
még csak nem is laffogtak, Bocche ütegei valóságos felhőbe borították a hegyeket, a tengeren
pedig nem is látszottak a hajók – eltűntek a lőporfüstben. És olyan kénszag lett, hogy
fuldoklottunk, köhögtünk, krákogtunk. Punta d’Ostro jelzőállomásán lángok csaptak fel!
Kigyulladt a jelzőállomás a franciák tüzére. Egyszer csak, mint ördög a kályhalyukból,
kibukkant egy torpedóromboló. Éppen az orrunk előtt; hej, de muris volt! Akkor tényleg úgy
éreztem, hogy fregatton vagyok vagy a lissai csatában, Tegethoff hajóján. Bömböltek az
ágyúk, a lőporfüst marta a torkunkat, s jött egyenesen nekünk a romboló. Mindnyájan azt
hittük, no, ez most fenékbe taszít, kettészel, mint a hentes az ürücombot! „Kapaszkodjál!” –
bömbölte „Károly császár”, és belekapaszkodott a főárbocba, mert ott állt. Esküszöm neked,
mindnyájan belekapaszkodtunk valamibe! A romboló meg jött nekünk egyenesen, akár a
biztos halál! Még most is látom, hogy elöl az ágyúknál, a páncélvéd mögül, több kék sapkás,
piros pomponos francia tengerész kandikált kifelé. Csak egy mozdulat, és a két cső lángot vet,
belénk trafálnak a golyóbisok … Amikor a torkunkon volt, hogy most… most csapódik
nekünk a romboló orra …, akkor megtántorodtunk. A bark akkorát billent, hogy megesküdtem
volna: a romboló belénk szaladt. Még a recsegést is hallottam. Holott a romboló csak az
orrsudárt törte ketté, elkanyarodott, és rohant tovább. Még a nevét is elolvastam: „Rénaudin”
– így hívták. Nevető arcok néztek ránk, kezek, karok integettek felénk. Rendes fickó lehetett a
parancsnok, de az emberei is. Nem bántottak azok bizony minket, kivéve az orrsudárt, ami
kettétörött. De hát – ha ennyi bajt kap egy hajó a háborúban, az még semmi!
Így mesélt Jokkó erről a kalandról. Mindenesetre „Károly császár” többé nem volt
hajlandó a Déli-Adriára hajózni. A „veszélyes övezet” helyett inkább a „kevésbé veszélyes” és
a viszonylag „nyugodt” övezeteket kereste fel. És bármenynyire irtózott a szigetektől,
kénytelen volt belenyugodni abba, hogy útjainak célját a szigetek rejtekein keresztül közelíti
meg. így legalább biztos lehetett, hogy nem találkozik össze hadihajókkal. A „Ragusa” főleg
Sebenicót, Spalatót kereste fel, gabonát, lisztet, élelmiszereket szállítva a lakosság és a
katonaság számára és takarmányt a hadsereg állatállományának.
Múltak a hónapok, Jokkó erősödött, fejlődött. Az édesanyai szív ott Zenggben bizony
mindennap feldobogott, amikor a postás meghozta az újságot. Félve nyitotta ki azt az oldalt,
ahol a „Veszteségeink” rovatban szerepeltek az aknába ütközött, zátonyra futott, elsüllyesztett
vagy megsérült hajók és az elveszett, megsebesült tengerészek. Egyszerre két fia volt távol,
akiket a nap bármely percében érhetett baj, szerencsétlenség.
Jokkó élvezte a „fregattvilágot”, az óvatos, veszélyeket sejtő, tapogatózó hajózást. Ő is,
Szevér is csak mosolygott, méghozzá elnézően, amikor elolvasta az édesanya bizony
ákombákomos, nagy-nagy szeretettel írt, aggódó leveleit. Ezek a levelek mindig ezzel a
mondattal végződtek: „Annak örülnék a legjobban, ha idehaza lennétek …”
Időnként, mint ahogyan eddig is megtörtént, a „Ragusa” kikötött a zenggi móló mellett. De
Jokkó valahogyan jobban érezte magát a tengeren, útközben és általában a hajón. A háborús
Zengg nem volt azonos a békebeli Zengg-gel, Amikor visszatértek Cattaróból, a Hetek
Tanácsából már ketten hiányoztak. Kuruc Jóska és Zgurics Tóni búcsút mondott a nehaji
várnak, az ódon utcáknak, a Fraternitásnak, mint ahogy említettem. Dóbiás tanár urat
behívták, s rövid idő múlva jött a hír, hogy a tanár elesett vagy talán fogságba került
Galíciában. Pontosat nem lehetett tudni, de a tény mégiscsak tény volt: múlt az idő, és a

garabonciás tanárról ennél többet senki sem tudott. Egy napon lakásának ablakai nyitva
voltak, a régi bútorok és képek eltűntek, rövid idő múlva új lakók költöztek a házba.
Mesélték, hogy Dóbiás öreg édesanyja vitette el fiának holmiját. Jokkó, ugyanúgy, mint
legutóbb, megállt a ház előtt az utcasarkon, és elnézte az ablakokat. Nem nézett ki, nem intett
feléje a jóságos tanár.
– Tanár úr, merre lehet? – suttogta Jokkó az estében, az utca csendjében, de válasz nem
jött. – Tanár úr!… Drága tanár úr!
Dóbiás tanár úr eltűnt Jokkó életéből.
A háború, az emberiség szörnyű átka, így szakított el egymástól ezreket, százezreket,
milliókat!
Blazek Ilia esete különösen megrendítette Jokkót.
Iliát és több tengerésztársát a „Basilisk” segélyhajóról, lázadó kijelentéseik miatt,
haditörvényszék elé állították.
Ilyen eset jó néhány előfordult a flottánál, de írni nem írtak róluk.
Legyünk őszinték: ez a flotta pompás tengerészekkel dicsekedhetett, de a szellem nem volt
egységes. Nem is lehetett, olyan volt és annyit ért, mint az Osztrák-Magyar Monarchia.
Elhódított területek fiai, olaszok, szerbek, dalmátok, szlovének, morlákok, montenegróiak
keveredtek magyarokkal, osztrákokkal, csehekkel. És mindez azért, mert volt egy császár
Bécsben, akit Ferenc Józsefnek hívtak.
Ilia lefogatásának hírét a „Najade” csónakmesterétől, Turkovich Milántól tudták meg a
„Ragusa” tengerészei.
Milán bácsi Almissa kikötőjében dübörgött fel a barkra, amikor Kaiser Karlék horgonyt
vetettek.
– Iliát elvitték a „Basilisk”-ról – mesélte Milán bácsi –; tízenkét társával együtt. Ismeritek
Iliát, bizony nem fogja be a száját, ha valamit ki akar mondani! A „Basilisk” lakatosaival,
ácsaival együtt alakítottak valamiféle szervezetet, hogy legyen vége a háborúnak. Szocialista
haditengerészek szövetsége – így nevezték magukat.
„Károly császár” dörmögött, mérgelődött:
– Mindig jártatja a száját! Na, most majd mehet Amerikába! Főbe lövik és kész! Mehet, de
nem Amerikába!
– Corpo di Bacco! Az árgyélusát! Corpo di Bacco! Aki ezt mondta, az természetesen
Sottomarina volt.
– Annyit tudunk, hogy Sebenicóba vitték – folytatta Milán bácsi. – Öt is, a társait is meg a
többi embert, aki kibökte, hogy se az olaszok, se a szerbek ellen nem akar háborúskodni.
– Sebenicóban börtön van, azért vitték őket oda – tette hozzá Sottemarina. – Egyszer én is
ültem ott a hűvösön, mert amikor a „Don Juan”-on szolgáltam, összevertem az egyik
fegyvermestert! Egy hónapot kaptam, de megérte. Utáltam a fegyvermestert. Ő is engem,
corpo di Bacco!
Bizony a hír, amit Milán bácsi hozott, elszomorította a bark tengerészeit. Különösen Jokkót
és Cápatojást, akik valóságos testvérként néztek Iliára.
– Kiszabadítjuk – szólt hirtelen Jokkó Cápatojáshoz, amikor este pihenőre tértek a
fokszliban. – Nem tudom, hogyan, de kiszabadítjuk!
Cápatojás komoran nézett bele a mennyezeten lógó, sápadt fényű lámpába:
–
Kiszabadítjuk! Bolond beszéd! Hogyan akarsz te bejutni a haditengerészek
kaszárnyájába, mert ott a börtön! És mikor kerülünk Sebenicóba?!
Jokkó elgondolkozva megvakarta a feje búbját.
– Én úgy tudom, hogy az ember a barátaiért mindent megtesz. Ilia a barátunk!
Cápatojás mérgesen fordult egyet a fekhelyen.
– Bolond beszéd! Az ember csak arról beszéljen, aminek értelme van! – behunyta a
szemét. – Jó éjszakát!

Halkan beszéltek, suttogva. Gommó felébredt:
– Fogjátok be a szátokat!
Csönd lett. Valaki lecsavarta a lámpát. Csak a lejáróajtón keresztül szűrődött be némi
világosság.
Az emberek egyenletesen, nyugodtan lélegeztek.
Jokkó szemére nem jött álom. Iliára, a vidám, jókedvű, mozgékony barátra gondolt, aki
most nyilván börtöncella mélyén sínylődhet, mint Monte Christo If várában. A télen olvasta
Dumas regényét, s azóta sokat gondolt arra, milyen érdekes lenne valakivel együtt, sötét
cellában sínylődni, és adott időben együtt megszökni, akár kötél, akár kézzel ásott alagút
segítségével.
Élt benne a remény, hogy ilyesmire Ilia is gondol, s talán dönt is vagy az egyik, vagy a
másik megoldás mellett.
Arra is gondolt, hogy leadja a segélyjelet a Hetek Tanácsának, s felszólítja a fiúkat, hogy
találkozzanak Sebenicóban, Blazek Ilia megmentésére. De ezt a tervet hosszas gondolkozás
után elvetette. Kuruc és Zgurics nincsenek Zengg-ben, Jakabkát a nagymama most még
jobban félti, mint eddig, Verancsicsot az apja befogja az üzletben kiszolgálni, és úgy őrzi,
mint valami hadifoglyot. Marad Farramatta és Marás Dragutin, akikre talán számíthat. Nem,
nem – döntött Jokkó –; Blazek Ilia megmentéséhez, kiszabadításához másként kellene
hozzáfogni…
Jokkó az a fajta volt, aki az idő múlásával sem hagyott fel a terveivel. Ilia a nap minden
szakában eszébe jutott, és ha lenne az emberi érzésnek messzire ható kisugárzása. Illának
éreznie kellett Jokkó szeretetét, aggodalmát, együttérzését.
Múltak a hónapok. A „Ragusa” kétszer is kikötött Sebenicóban, közvetlenül a régi várfalak
alatti vitorláskikötőben. (Akkor ugyanis megvoltak még a várfalak.) Sebenicóban is nyüzsgött
a sok haditengerész, a rengeteg katona. Az úgynevezett „sebenicói kanálban” főleg rombolók,
kis cirkálók állomásoztak, s innen futottak ki hadifeladatuk végrehajtására. Jokkó egy
alkalommal nagy kísértésbe került. A kikötőmóló szélén lógázta a lábát, és elnézte a „Ragusa”
karcsúnak tűnő, de valójában igen otromba orrát, ahol még mindig látszott a francia
„Renaudin” nekirohanásának nyoma – amikor az történt, hogy a móló alsó részén felbukkant
egy csomó tengerésztiszt. A tisztek közrefogtak egy középmagas, testes főtisztet, akiről már
messziről látszott, hogy admirális. Az is volt: Zaccaria tengernagy, a sebenicói körzet
parancsnoka. Jokkó ösztönszerűen felállt, és átvillant az agyán, hogy megszólítja az
admirálist. Megszólítja és alázatosan megkéri, lépjen közbe Ilia érdekében. De vele is
megtörtént, ami ilyen esetben könnyen előfordul: a távolság csökkenésével az elhatározás is
csökken, és amikor az admirális, valamint a kísérő tisztek egy vonalba értek vele, Jokkó lába
gyökeret vert, s a torkán nem jött ki hang.
Zaccaria tengernagy elhaladt a bark előtt, kíséretével együtt a külső móló felé tartott, ahol
tengeralattjárók állomásoztak egy szálláshajónak használt, kiérdemesült hadihajó mellett.

Jokkó csüggedten telepedett vissza eddigi helyére, s elkeseredve lenézett a vízbe, ahol
apró, ezüsttestű asinellik kergetőztek.
Ilia arcát látta visszatükröződni a vízből.
Amikor Sebenicóban állt a „Ragusa”, s Jokkónak erre ideje jutott, akkor a városban
kószált, főleg a tengerészkaszárnya táján, hogy hátha – valami csoda révén – meglátja Iliát,
szuronyos kíséretben, rabruhában. Akadtak olyan haditengerészek, akiket Jokkó ismert, nem
egy közülük zenggi fiú volt. Nem sokat tudtak Iliáról, legfeljebb annyit, hogy többedmagával
várfogságra ítélték. De azt már nem tudták, hogy hol van – Sebenico katonabörtönében vagy
máshol. A „várfogság” szó megütötte Jokkó fülét. Úgy gondolta, ha valakit várfogságra
ítélnek, akkor az nem lehet máshol, csak egy várban. Sebenico várában akkor
tengerészgyalogság állomásozott, s közöttük akadt több ismerős, így Marás Dragutin bátyja
is.
– Dehogyis vannak nálunk rabok – nevetett a legidősebb Marás fiú, amikor Jokkó
elmondta Iliával kapcsolatos gyanúját – Mi is alig férünk abban az ócskaságban! Ilia a
kaszárnyában lehet, ott a katonai börtön. Vagy az is lehet, hogy elvitték. Tudod, Jokkó, szokás
ám, hogy ide-oda cipelik a rabokat, mert nálunk, tengerészeknél, még a rabok sem élhetnek
tétlenül, megdolgoztatják őket a bablevesért!
Ennek ellenére Jokkó nem hitte az ilyesféle beszédet.
És úgy látszik, már törvénnyé vált, hogy „Károly császár” barkjának a tengeren kell lennie,
amikor újabb esemény történik az Adrián.
1915. május 24-én hajnalban a „Ragusa” Lussinból Fiúménak tartott, és a Scoglio
Galiolánál kanyarodott be a Kvarneróba. Borús, fülledt volt az idő, de azért jól lehetett látni a

tengeren. A barba is, Sottomarina is káromkodott, amikor Scoglio Galiola fényjeleit keresték.
Nem világított a sziklaszirten elhelyezett világítótorony körbe forgó lámpása. De nem
világított – legalábbis ezt tapasztalták – a tőlük talán húsz-huszonöt kilométerre levő
Promontor-fok igen messzire látható, éles és állandó fényű fárosza sem.
– Megőrültek ezek a zsiványok?! – hörgött „Károly császár”, amikor azt találgatták, merre
is forduljanak. – Elaludtak a toronyőrök? Feljelenteni őket! Főbe lőni a gazembereket!
Az egész személyzet megerőltetett figyelemmel nézte a komor, sötét tengert és az esetleg
feltűnő körvonalakat. Merre is lehet a Galiola szirt?
– Uram, valami történt – lépett a barbához Szevér. – Ok nélkül nem alszik ki egyszerre két
fény. Képtelenség.
– Valami! Mi az a valami? Itt, az Északi-Adrián! Szevér megvonta a vállát Olajbarna,
borostás arcán, a kormányállás lámpájának fényében jól látszott, mennyire fáradt, kimerült.
De hát így volt ez mindenkivel. Nyílt vízen akkortájt már senki sem pihent le szívesen. Még
az Északi-Adrián sem.
Látótávolságban sötét foltokat vettek észre. Elsőnek Jokkó és Cápatojás figyelte meg
ezeket a foltokat.
Hadihajók voltak.
Teljesen lesötétítve, jelzőfények nélkül, teljes gőzzel haladtak.
Pólából jöttek, és az olasz partoknak tartottak.
– Háború van Olaszországgal – állapította meg nyugodtan Szevér. – Meglátjátok, így van!
– Marhaság! – mérgelődött „Károly császár”. – Még csak az kell, akkor igazán
hajózhatunk!
A hadihajók közelebb kerültek. Ennyi egyszerre csak η agy gyakorlaton futott ki az
Adriára!
Sottomarina éles szeme, hadihajós ismeretei révén hajósaink megállapították, hogy a pólai
flotta java úszott előttük, tova a tengeren. A „Zrínyi”, a „Helgoland”, az „Admiral Saturn”, a
„Radetzky” és a hozzájuk tartozó kíséret.
– Talán francia és angol hadihajók közelednek? – találgatott „Károly császár”.
Szevér megrázta a fejét:
– Nem, uram, ez nem azt jelenti. Sajnos, nem … – és elmutatott abba az irányba, ahol a
Promontor-fok és Scoglio Galiolát sejtették: – Parancsot kaptak, hogy sötétítsenek!
– Corpo di Bacco! – tette hozzá Sottomarina. – Most már az olasz is ellenségünk?
– Nekem nem! – hördült fel „Károly császár”.
– Nekem sem! – nevetett Sottomarina.
– Nekem sem! – mosolyogtak a bark emberei. Szevérnek lett igaza. Mire beértek
Fiúméba, és kikötöttek a Mária Terézia-mólónál, több, ott horgonyzó háromárbocos bark
mellett, az emberek izgatottan tárgyalták: kitört a háború Olaszországgal is!
Talán lélekben éppen ez a város szenvedett a legtöbbet az első világháborúban. Fiume
lakossága három nációból állt össze: olaszokból, szlávokból és magyarokból. Miért kellett
nekik egymást gyűlölni?
Így azután nem meglepő, hogy inkább megdöbbent, mint örvendő emberek olvasták az esti
lap jelentéseket: „Flottánk diadalmas támadása az olasz partok ellen …” A rakodóhely
kijelölését váró „Ragusá”-n a fokszli felett és a kormány álláson összebújtak a tengerészek.
– Nem hittem, az angyalát! Nem hittem! – lökdöste fején a pincset „Károly császár”. –
Most már haditerület lesz az egész Adria! Fenékbe fúrják a hajókat, és mi mehetünk a tenger
legmélyére hősi halottnak! Micsoda gazemberség!
A fokszli tetején Jokkó olvasta az újság hadi jelentését. Cápatojás, Gommó, Gelletics,
Guzsik apó és Krantz volt a hallgatóság.
– Csak lassan, fiam, lassan – szólt időnként közbe Guzsik apó, az ács és szakács. – Tudod,
szeretek mindent megjegyezni.

Másnap Rödiger révkapitány előtt állt Kaiser Karl. A testes, magas, nagy darab révkapitány
és az ugyancsak testes, magas, nagy darab vitorláskapitány mintha testvér lett volna. A
különbség csak az volt, hogy Rödiger nem rágott bagót, rendes egyenruhát viselt, s nem
pincset, hanem aranyhorgonyos tiszti sapkát tett a fejére.
– Hadba léptünk Olaszországgal, és ez a tény erősen megváltoztatta nemcsak a kikötő
rendjét, de a hajók eltávozásának lehetőségét is – jelentette ki Rödiger, amikor kezet fogtak.
– Se az egyikről, se a másikról nem tehetek – válaszolta komor képpel a „Ragusa”
parancsnoka. – Ha rajtam áll…
Rödiger hirtelen intett:
– Tudom … Ez hivatalos helyiség … – és elővett egy papírt. – Nézze, kapitány. A kikötő
és a hajózás teljes egészében a flottaparancsnokság ellenőrzése alá került. Hogy a „Ragusa”
rakodhasson, s a rakományt elszállíthassa, ahhoz a flottaparancsnokság engedélye szükséges.
Vagyis: csakis azok a hajók maradhatnak most már végleg szolgálatban, amelyek kifejezetten
katonai célokat szolgálnak. A többit leszerelik, vagy Novigradba küldik, esetleg – mint a
magyar-horvát hajózás több gőgösét – arra használják, hogy a kikötőbejárónál záróhálót
tartanak. „Károly császár” biccentett:
– Megtisztelő feladat gőzösök számára. Ezért jó a háború, mert legalább használni lehet
valamire a hajókat.
Rödiger elengedte a füle mellett a megjegyzést. Most „Károly császár” húzott ki a zsebéből
egy. papírt Diadalmasan mosolygott hozzá.
– Tessék nézni, révkapitány úr. Ez a flottaparancsnokság igazolása. A „Ragusa” a
hadseregnek szállít, és emberei további intézkedésig fel vannak mentve! Éppen hogy
Novigradba készülünk, de nem a „temetőbe”, hanem az említett flottaparancsnokságnak
szállítunk, méghozzá cementet, bitument, meszet, hogy vinné el az ördög!
Rödiger, a nagy hatalmú fiumei révkapitány – aki valóban nagy hatalmú volt s mégis
rendes uraság – elmosolyodott:
– Hiába, Kaiser Karl okos ember. Megkapja a rakodási engedélyt, de majd csak akkor
hagyhatja el a kikötőt, amikor erre külön engedélyt kap.
– Szolgálatára, uram! – bólintott „Károly császár”, és a zsebébe süllyesztette a fontos
iratot. – Amikor születtem, nem ejtettek a fejemre. Erre megesküdött az édesanyám.
Fejébe nyomta a keménykalapot, amit ezúttal kivételesen a kezében tartott, és kezet
nyújtott:
– Uram, révkapitány uram, mióta csak az eszemet tudom, lény, hogy a magamfajta ember
állandó harcban áll a hatóságokkal. Tehát kell, hogy védekezzünk. Én hajózni akarok még a
háborúban is, mert a hajózás az életem! De a háborút szívemből utálom. No, minden jót!
Ezzel kicsörtetett, hogy beeressze a következő kapitányt, aki megdöbbenve hallotta, hogy
az ő hajóját leszerelik, öreg, kiérdemesült regruták kerülnek a fedélzetre, matrózai, gépészei
bevonulnak, a hajó pedig kihorgonyoz a Mária Terézia-móló elé, és hosszú sorban, mintha
csak halászatra indulna, többedmagával acélhálót tart esetleg éveken át…
A barkhajózás legkülönösebb parancsnokainak egyike, Kaiser Karl tehát kivitte, hogy
háromárbocosa közlekedhessen a tengeren. Emberei előtt a tekintélye még nagyobb lett, az
idegenek pedig felkiáltottak: hiába, bolondnak áll a szerencse!
És mivel törvény volt, hogy történni kell valaminek, ha a „Ragusa” elindul, az esemény
nem is maradt el. Az olasz háború kitörése után három héttel végre a bark megkapta az
engedélyt, hogy kifusson Fiúméból – irány: Novigrad, a hajótemető.
A záróhálóig a kis „Vontató” húzta ki a barkót, az a gőzöske, amit Fiúméban mindenki
olaszosan „Tató”-nak hívott. Túl a záróhálón a „Tató” eleresztette a kötelet, sípolt egy nagyot,
elkanyarodott a bark orra előtt, és visszafújtatott a kikötőbe. A világítótorony őrházánál
Suttora, a toronyőr intett búcsúüdvözletet hajósainknak.
Ezúttal a szél elég gyenge volt, de nem kétséges, hogy sirokkó készült, egyre nedvesebb,

nyirkosabb lett minden, kötelek, cipők, szíjak, bőrneműek különösen. Nem volt nagy meleg és
mégis csurgott a veríték az emberek testéről.
– Sirokkó készül – állapította meg Szevér, amikor kiértek a Kvarnero nyíltabb vizére. –
Mehetnénk a Morlaccán is. Porto Ré alatt még lavírozni is tudnánk.
– Gyerünk csak a Mezzón – morgott Kaiser Karl –; úgyis elég nyavalygásban lesz
részünk a sok sziget között! Tudjátok, mennyire esz a fene engem ilyenkor! – és nagyot
sóhajtott: – Hej, mikor láthatjuk megint a nagy Adriát!
Jokkó kedvenc helyéről tekintett el a messzeségbe. Ez a kedvenc hely – hiszen tudjátok – a
tereb, vagyis a marsvitorla felső keresztrúdjánál levő árbocállás. Itt érezte magát a hajón
legjobban Jokkó. Elhelyezkedett a tereb padozatán, hátát nekitámasztotta az árbocnak –
gondosan ügyelve arra, nehogy kipottyanjon a feljárórésen –; és attól függően, mennyire dőlt
a hajó, vagy odakötötte magát, vagy nem, az árbochoz. Mindenesetre Jokkó is azt vallotta,
amit minden igaz tengerészlélek, hogy nincsen különb hely a szemlélődésre, a nézelődésre,
mint az árbocderékon elhelyezett tereb.
Ezúttal Jokkó fregattfeladatot kapott. Figyelni kellett a vizet, hátha felbukkan valamerre
egyméteres vagy félméteres vasrúd. Ha látni a vasrudat és különösen mellette még a víznek
bugyborékolását is, akkor máris fellármázhatja a hajót. Ebben az esetben nincsen más feladat,
mint menekülni és méghozzá lavírozva, rövid „takkokkal”, amitől a tengeralattjáróparancsnokok szívből irtóznak.
Mert a vízen felbukkanó, peckesen kiemelkedő és apró burványt vető vasrúd azt jelenti,
hogy a víz színétől alig két három méterrel tengeralattjáró közeledik.
Induláskor a „Ragusa” megkapta az utasításokat, közöttük azt is, hogy mely útvonalon
haladhat (a Mezzón vagy a Morlaccán), s hol kell óvakodnia ellenséges tengeralattjáróktól.
Az első őrséget az árbocon Jokkó látta el.
Figyelte a vizet. Az avatatlan az első órákban pánikot idézett volna elő. Különösen a
delfinek tévesztették már meg jó egynéhányszor az árbocőröket. A delfin éles, meredek,
cápáéra emlékeztető uszonya, ha az állat a víz színénél rohan, könnyen becsapta a
megfigyelőket. De Jokkó higgadtsága és sasszeme biztosíték volt arra, hogy nem lesz
vaklárma a hajón.
Biztonság okából ott volt vele Szevér tengerészlátcsöve is. De hát erre egy ideig nem volt
szükség.
A „Ragusa” parancsnoka a Canale di Mezzón át vezető utat választotta, tehát a Vegliasziget déli csücske alatti útvonalat. Innen szándékozott a Págó-csatornán – nekünk már jó
ismerős vidéken – behatolni a novigradi öbölbe és onnan Novigrad kikötőjébe.
– Jokkó, figyelj, nehogy egy torpedóba szaladjunk! – kiáltott fel a terebre Sottomarina.
Jokkó mosolyogva lenézett a fedélzetre.
Intett, hogy csak nyugalom, vigyázni fog.
És körülnézett.
A nyílt vízen halászkák szállnak. Alig fél mérföldnyire három delfin kergetőzött. Amott,
Santa Maria di Capo előtt, sirályok tömege száll le és fel a hullámokra. Ök is érzik a sirokkó
közeledését, mert az apró halacskák feljönnek a víz színére.
Jokkó egyenletes berregést hallott. A víz kitűnően vezeti a hangot, különösen sirokkó előtti
órákban.
Repülőgép lehetett.
Cherso-sziget magas púpja, a Syss felett nagyobb foltot vett észre.
Mi lehet az? – csodálkozott Jokkó. Repülőgép nem, madár sem, mert akkora madár
nincsen.
Felemelte a látcsövet, és megcélozta azt a bizonyos foltot;
Eltátotta a száját.
Egy léghajó közeledett a magasban, méghozzá kormányozható léghajó!

Meglepő gyorsan, fürgén mozgott, az előbb még folt volt, most már szabad szemmel is
kivehető hatalmas test és alatta a gondola.
– Hé, léghajó! Irány Cherso legnagyobb hegye! – kiáltott le a fedélzetre.
Szó se férhetett hozzá: léghajó volt, olasz katonai egység.
Nem fedte el kilétét, mert bátran, merészen lengett a gondola és a hurka alakú test tatja
alatt kifeszített kötélen a háromszínű, függőleges stráfozású, zöld-fehér-piros címeres lobogó.
Akkor még a Syss tetejére nem vontattak fel védőütegeket és repülőgép-elhárítókat, s így a
léghajó könnyedén átúszott a sziget felett, majd sebes iramban a Mezzo közepére ért.
A széles víztükrön nem látszott egyetlen hajó sem.
A „Ragusa” kitárt mellel várhatta az esetleges támadást.
„De miért támadjon meg minket?” – tette fel önmagának a kérdést Jokkó, és ez annyira
megnyugtatta, hogy hátát újból az árbocnak támasztotta, és a látcsővel figyelni kezdte a
gondolát.
A fedélzeten is nyugalom uralkodott. „Károly császártól” Gommóig és Cápatojásig senki
sem tételezte fel, hogy a léghajó azért szállt volna át az Adrián az olasz partokról, hogy
megtámadja a háromárbocost.
– Fiúménak tart – állapította meg Szevér. – Pontosan Fiúménak. Átszáll itt a nyílt vízen, el
Veglia csücskénél, és úgy repül a város fölé.
Jokkó a látcsővel a gondolában levő katonákat is megfigyelhette. Hat-hét fej tekintett
lefelé, a hajót nézték. Az egyik mutogatott is valamit, talán éppen azt, hogy lám csak, amott
egy háromárbocos pompásan dűl a szélben, nem kellene sok neki, csak egy
gépfegyversorozat, és mehet a tenger fenekére!
Mert hogy gépfegyver volt a kormányozható léghajón, ahhoz nem fért kétség. Meg is
figyelte Jokkó a helyüket, kettő jobbról és balról, egy hátul őrizte a gondolát. És amikor a
léghajó némileg oldalt fordult, oldalán látszott a név is, ahogyan hajóhoz illően elkeresztelték
és ráfestették: „Città di Ferrara”, „Ferrara városa”, ami elsősorban azt jelentette, hogy ez a
város ajándékozta meg ezzel a különös, igen rövid lejáratú harci eszközzel flottáját. Egy-két
háborús tapasztalat ugyanis bebizonyította, hogy a léghajók hatalmas felületükkel, gázzal
töltött testükkel könnyű célpontok, és hozzá még robbannak is, gyorsan elégnek. A „Città di
Ferrara” volt az első és egyben utolsó kormányozható léghajó, amelyik az olasz partokról
átjött a fiumei oldalra. Ezt a különlegességet láthatták a bark tengerészei.
A léghajó most már teljesen elfordult, és jól látszott rajta minden, még a burkot védő háló s
a gondolát tartó merevítők is. Jokkó pompásan látta a mélységi és magassági kormányt.
– Mint valami légi elefánt – vélte Jokkó, és már éppen felemelte karját, hogy integet,
amikor azt látta, hogy a hatalmas test végén levő kormányfelület éles szögben elfordul.
A fejek eltűnnek az ablakokból, majd újból előbukkannak.
Ezzel együtt gépfegyverropogás hallatszik, élesek, mint a villám hasítását követő
csattanások. A gondola körül füstlabdák támadnak, sőt a gépfegyverek torkolati tüzei is
látszanak.
Jokkó – és a hajón mindenki – az első pillanatokban azt hitte, hogy a „Città di Ferrara”
tüzet nyitott rájuk.
De a meghökkenés csak pillanatokig tartott.
Veglia felől is gépfegyver ropogott, egyre erősebben, egyre közelebb.
Hidroplán közeledett, s máris szórta gyilkos golyóbisait a léghajó felé!
A vízi repülőgép csónakteste, kettős szárnyfedélzete inkább egy nagy szitakötőt sejtetett,
mint repülőgépet. De hát nem kellett sok idő, és máris látszott a pergő légcsavar s a
kormánylapát felett a felségjel: piros-fehér-piros, a Monarchia hadiflottájának színei.
És megkezdődött a viszonylag rövid lejáratú légi harc.
Jokkó kimeredt szemekkel figyelte a nem mindennapi látványt.
Érdeklődést és részvétet érzett.

Tudta, hogy valakinek veszíteni kell. Jokkó mély lelkét bizonyítja, hogy bár romantikus
gyerek volt, se a léghajó, se a repülőgép pusztulását nem kívánta.
Látszott, hogy a „Città di Ferrara” menekülni igyekszik. A hatalmas test előbb emelkedő,
majd süllyedő mozdulatokkal igyekezett megtéveszteni a repülő lövészét, utána rövid és
hosszú takkokkal, lavírozó játékkal kísérletezett.
De a harc kimenetele nem lehetett kétséges. A repülőgép mozgékony volt, mint a szúnyog,
a léghajó nehézkes, nagy testű, mint a szarvasbogár.
És az arány is ez lehetett
A léghajó megfordult, szökni igyekezett és azt a látszatot kelteni, hogy befejezte hadiútját,
feladja feladatának teljesítését. De a repülőgép nem hagyta abba a támadást.
Egyik lerohanás a másikat követte.
Pattogtak a gépfegyverek, és csak néha lehetett egy-egy csattanást hallani.
A harc elhúzódott.
Már csak apró bogárnak tűnt a hidroplán, amikor fülhasító robbanás reszkettette meg a
levegőt.
A „Cittá di Ferrara” közepéből magasra törő láng csapott ki!
Mint a gyerekek léggömbje a játék hevében, egyszerre semmivé vált a léghajó elefántteste.
Összehuppant, elégett, rongyként semmivé vált.
– Megfordulni! – adta ki a parancsot „Károly
császár”? Sottomarina ráfeküdt a
kormányra.
A bark megtorpant. A vitorlák éles szögben elhajoltak, lebegni kezdtek, végül vadul
csapkodtak, laffogtak.
Az emberek nekirugaszkodtak a fordítóköteleknek, teljes súllyal belekapaszkodtak a
csörlőkbe.
A sirokkó előszele fújni kezdett. Viharossá vált a hullámok tánca.
Látszott, hogy a gondola a vízen lebeg, mögötte a burok maradványa úszik, mint a
szétfolyó olaj.
– Igyekezni, emberek, igyekezni! – kiabálta a barba, és keménykalapját jól a szemébe
húzta. – Siess, ott élő emberek lehetnek! Siess, az anyád!
A bark szél alól igyekezett megközelíteni a léghajó roncsait és azokat, akik esetleg
megmenekültek.
Ugyanakkor a repülőgép, árboc magasságánál is alacsonyabban, elszállt a hajó oldala
mellett. Ketten ültek benne: egy pilóta és egy gépfegyverkezelő megfigyelő. Látszott, hogy
sietve indulhattak, egyiknek sem volt pilótaruhája. Mind a ketten tiszti zsávolyban voltak.
Jokkó kivette a pilóta vállpántjának rangjelzését: három aranystráf – sorhajóhadnagy.
A gépfegyverkezelő kék és sárga kézi jelzőzászlóval tudatta, hogy segélyhajót küld.
A hidroplán tovarohant.
Tehát élnek az emberek, ha a repülőgép segélyhajót emlegetett.
Mert bizony a bark és a léghajó roncsa az erősödő szélben és az egyre nagyobb
hullámzásban messzire sodródott egymástól.
Beletelt talán fél óra is, amikor a „Ragusa” végre a még mindig vízen lebegő gondola és a
burokmaradvány mellé ért.
Akkor már Jokkó lejött az árbocról. Cápatojással és Gommóval azt az utasítást kapták a
barbától, hogy csónakba szállnak, úgy mentik ki azokat, akiket megtalálnak.
Túl erős volt a szél, és nagyok a hullámok, hogy a bark megközelíthesse a vízbe esett
repülőket.
Öt fej látszott a gondola körül, kapaszkodó karok, kezek, lábak.
– Kuttert a vízre! – vezényelte Szevér, amikor a hajó szélbe állt.
Átlendítették a nagy csónakot, majd a három evezős leugrott a padokhoz.
Bizony ugyancsak kiadós táncban volt Jokkóéknak részük, amíg eljutottak a léghajó

maradványaihoz, kiemelték az öt embert – közöttük egyet, aki már eszméletlen volt –; és a
barkhoz szállították őket. Egyetlenegy sem volt közöttük, aki épen úszta volna meg a
kalandot. Mindegyiken sérülések, égési sebek, lövések helyei látszottak. Leggyengébb
állapotban a kék színű hadiövet viselő tiszt volt, aki egyik kezét sem tudta használni, és
időnként elájult.
– Conte di Castracena tenente di vasciello – mutatott az egyik megmentett léghajóslegény
a tisztre. – Ő a parancsnok. Lövéseket kapott, nagyon rosszul van. Segítsenek rajta!
Természetesen Jokkó, mint az Adria-vidék minden lakója, legalább három nyelven értett,
így olaszul is, s nem okozott nehézséget az új ismerősökkel való beszélgetés.
Mind az öt, még a léghajós hadnagy is, igen fiatal volt, szinte gyerekember.
– Hát ti lepottyantatok! – nevetett rájuk Cápatojás.
Nagyobb lett volna a baj, ha a Velebit tetejére estek! Oda mi sem jutottunk volna el.
A fedélzeten Szevér vette gondjaiba az öt léghajóst. Értette az elsősegélyt – hozzá
kitűnően. Jokkó szófukar bátyja maga volt a megtestesült gondosság, körültekintő figyelem.
Előbb a tisztet vizsgálta meg, kötözte be, mert bizony az volt közöttük a legrosszabb
állapotban. Mind a két kézfejét ellőtték, az egyik vállát pedig szétroncsolta a golyó. Ha
legényei nem segítik, régen nem él.
– Két társunk odaveszett – mondták az emberek –; zuhanás közben megégtek. Nem is
kerültek fel a víz színére.
– Hát én ilyen hurkával nem indultam volna neki az ellenségnek – vigyorgott „Károly
császár” –; ti meg beleültetek és vártátok, hogy lepuffantsanak!
A sebesültek mosolyogtak. Három közülük feküdt, kettő a felépítményhez támaszkodott.
Az, akit Jokkó emelt ki a vízből, és kérte hadnagya részére a segítséget, a fiú füléhez
hajolt:
– Rejtsetek el a hajón vagy adjátok ide az egyik csónakot! Nem akarok fogságba kerülni!
Szevér is, Sottomarina is meghallotta az olasz katona szavait.
– Ha megtennénk, haditörvényszék elé kerülnénk – nézett a legényre Szevér.
– Amott jön már egy hadihajó – mutatott Veglia felé Sottomarina. – A repülő, amikor
eltávozott, jelezte, hogy őrhajót küld értetek. Nem lehet itt kukoricázni! Corpo di Bacco!
Sottomarina valóban jól látta, őrszolgálatot ellátó romboló közeledett, és mikor közel ért,
az óriás már mondta is a nevét. A „Trabant” volt, egyike a leggyorsabb ilyen hadiegységnek.
A komor, hosszú füst úgy úszott a kémény mögött, mint valami fekete zászló.
A fiatal olasz katona elkeseredve tekintett ki a tengerre. Látszott, hogy nem akar
belenyugodni a sorsába. Legalább egyvalamit kért Jokkótól:
– Azt mondják, a civilek írhatnak haza. írd meg az anyámnak, hogy elfogtak társaimmal
együtt, meg hogy a gróf megsebesült. Írd meg. Azt is, hogy ketten meghaltak, de én élek. Írd
meg az anyámnak. Jegyezd meg: Jovana Cettina, Ferrara, Palazzo Sindaco. Megírod?
Jokkó bólintott.
– Megesküszöl rá?
– Meg.
– De azt is írd meg, hogy nem történt bajom. Szörnyen félt az anyám! Nem is tudja, hogy
a léghajósoknál szolgáltam. Nem felejted el a címét?
– Nem – intett Jokkó. – Amit megígérek, azt betartom, írok. Ha kikötünk, írok.
– Azt hallottam, Svájcon keresztül lehet.
– Légy nyugodt…
– Köszönöm, cimbora.
A „Trabant” egészen közel ért a barkhoz. Egy vonalban állt a vitorlással. Motorbárkát
eresztettek le a faránál.
A ferrarai fiú könnyező szemekkel meredt a hadihajóra.
Sottomarina rumot itatott az olaszokkal. Egy-egy nagy tábla csokoládét adott nekik,

Guzsik apó kenyeret, kétszersültet.
A ferrarai fiú rámutatott a rumosüvegre:
– Ihatok belőle? Amennyit akarok?
– Amennyit akarsz, fiam, corpo di Bacco! Viszünk magunkkal eleget.
Egyedül a hadnagy nem ivott a rumból. Rázta a hideg. Sebláza lehetett. Feküdt a
vitorlarakáson, elrévülten az eget nézte, az eget, ahonnan lepottyantak.
„Károly császár” a hadnagy elé lépett. Megemelte kalapját, és ezt mondta:
– Örülök, hogy szolgálatukra lehettem, uram.
Hiába, az öreg tudta, hogyan kell viselkedni egy igazi tengerészkapitánynak. Csak ritkán
mutatta meg …
… A Págó-csatornán át vitorlázott be a novigradi öbölbe a „Ragusa”.
A novigradi öböl és Novigrad városa egyike a dalmát tengerpart legrejtettebb helyének.
Nem ok nélkül ide jelölte ki a hadvezetőség a kereskedelmi hajók védőhelyét, azt a bizonyos
gyülekezőhelyet, amit már első naptól kezdve a hajók temetőjének hívtak a tengerészek. A
szándék kétségtelenül jó volt, a háborús veszélyek és a legénység létszámának csökkenése
miatt forgalomból kivont hajóknak ennél biztosabb horgonyzóhely úgysem akadt sehol. Távol
minden hadicéltól, minden lehető és lehetetlen haditerülettől, a kereskedelmi hajókat itt
biztonságban tudhatták a vállalatok és hajógazdák. Csak hát a számításba mégis hiba csúszott.
Senki nem vette figyelembe, hogy az első világháború négy évig eltart, és utána: a hajók nem
azzal a lobogóval futnak ki Novigrad öbléből, mint amilyennel bejöttek a „temetőbe”;
A „Ragusa” tengerészei sok ismerőst találtak az öbölben és a városka kikötőjében.
Ismerőst a tengerészek között, főleg idős embereket, akik őrizték a hajókat, s mint mostanság
mondják, védték az állagot; és ismerőst a hajók között, a „Báró Kemény”-től kezdve a
hatalmas „Orient”-ig, a Távol-keleti Hajózási Társaság legnagyobb teherhajójáig.
A sok teher– és személygőzösön kívül akadt több nagy értékű jacht, motoros hajó, amit a
tulajdonosok féltettek Fiúméban, Pólában vagy más, légitámadásnak kitett kikötővárosban
hagyni. így itt találkoztak Jokkóék újból a „Freda” jachttal, Nowotni Bogumil sorhajóhadnagy
parancsnokkal és a régi személyzet néhány tagjával.
A „Freda” fehéren, ragyogó tisztaságban szinte csak arra várt, hogy Richard Barry
tengernagy a fedélzetére lépjen, és intsen Bogumilnak: irány az Adria, északnyugat, Póla!…
De hát erre a lépésre és ilyen vagy hasonló utasításra Barry tengernagy részéről többé már
nem jutott idő. A „Freda” épségben kivárta a háború végét, és első útja, olasz lobogó alatt,
Anconába vezetett.
Amikor Jokkó meglátta a haditengerészet gyönyörű jachtját, ki más juthatott megint
eszébe, mint Blazek Ilia, a vidám, derűs cimbora.
Ilia ezen a hajón szolgált, s ezen a hajón esett meg a kalandja a nagy hatalmú
tengernaggyal, a császár barátjával.
Ilia azt is mondta, hogy az öreg fregatthajós, Nowotni Bogumil, az örökös rangú
sorhajóhadnagy, vele szeretettel bánt.
Jokkóban újabb vágy támadt, újabb elhatározás született. Vagy felmegy a „Fredá”-ra, vagy
meglesi a sorhajóhadnagyot, és megszólítja, mit tud Iliáról. Mert nyilván többet tud, mint
azok, akiknél eddig érdeklődhetett. Ha várfogságot kapott, akkor valamelyik várban sínylődik
Ilia. így okoskodott Jokkó, és kitartott okoskodása mellett.
A „Ragusa” napokig várhatott, míg megérkeztek a kirakodók.
A cement, bitumen, mész kirakása irgalmatlan piszokkal, szennyel jár, alig lehetett ilyen
munkára abban az időben embert kapni. Tekintettel arra, hogy a flottaparancsnokságnak
kellett mielőbb a zára-novigradi útvonal kiszélesítése és megerősítése, hidacskák, átjárók
építése, foglyokat és öreg népfelkelőket rendeltek ki a rakodáshoz.
Jokkó a flotta jachtjának parancsnokát többször látta, de minden alkalommal úgy járt, mint
Zaccaria tengernaggyal – inába szállt a bátorsága, amikor megszólíthatta volna.

Nowotni Bogumil mindig zordon ember volt, de most – hogy kényszerpihenőre ítélték –
még barátságtalanabbul tekintett a világba.
Vékony, kissé görnyedő ember lévén, ráadásul alacsony is, külső tekintélyét peckességgel
toldotta meg. A legnagyobb hőségben is a legszívesebben a régi formájú, térden felül érő,
fekete flottakabátot hordta.
Az öreg csatár úgy ragaszkodott a vitorláshoz, mint az a huszár a lovához, aki már látja,
hogy a gép elnyeli a lovat, a motorizálás a lovas sereget.
Végül is megtörtént a következő eset.
Esteledett, már gyújtogatták a horgonyon álló hajók lámpáit, a kikötő lámpásait.
Jokkó egy trabakkolón vendégeskedett, beszélgetett ismerős öreg halászokkal, majd
elköszönt tőlük, s lassan ballagva jött egyenesen a raktárak melletti sétányon.
Egyszerre csak szemben találta magát a „Freda” parancsnokával. Ott állt előtte Nowotni
Bogumil, a híres fregatthajós, és ő szólította meg Jokkót:
– Hé, fiam, ráérsz?
Jokkó tisztelettel lekapta pomponos, kerek tengerészsapkáját, s úgy állt meg a
sorhajóhadnagy előtt, mint annak idején Nazárió bácsi Tegethoff előtt. Áhítattal, figyelemmel.
– Parancsára, uram, ráérek.
– Akkor ülj be abba a csónakba, és vigyél ki a hajómhoz,
– Parancsára, uram, szolgálatára – így Jokkó, és belépett a csónakba, leült az evezőpadra,
várva a további eseményt, vagyis azt, hogy a sorhajóhadnagy is belépjen a csónakba.
Ez meg is történt; Nowotni Bogumil korához képest könnyedén, tengerészhez méltóan
lépett a csónakba. Jokkó oldalt sandított: billen vagy nem billen a csónak? Nem billent.
Annyit sem, mint ha egy szöcske ugrik bele. Tehát tengerész lépett be és ült le a padra.
Nowotni felhúzta szemöldökét, mint aki kérdi: most azután mint tovább?
Jokkó biccentett:
– Parancsára, uram, a „Fredá”-hoz?
Az öreg tengerésztiszt, akinek évfolyamtársai legalább sorhajókapitányok, de az is
lehetséges, hogy tengernagyok, elismerően intett:
– Oda. Tudod, ki vagyok?
Jokkó újból biccentett, és belemerítette a vízbe az evezőket:
– Tudom.
Meghúzta az evezőt. Erősen, nyugodt tempóval, csak a tollakat merítve, a nyelet nem.
Most mintha a sorhajóhadnagy tekintett volna elismerően a fiúra.
– Hol szolgálsz?
– A „Ragusa” barkon, uram. Parancsnokom Kaiser Karl. A barátom Nazárió Sauró.
A kemény, szigorú arcon mosoly villant át.
– Én meg őket ismerem. Jó hajósok. Még a lovagkorból.
Jokkó agya gyorsan motollált. Hogy kezdjen hozzá? Hogyan mondja meg, hogy ő most
Blazek Iliáról szeretne beszélni? Iliáról, a barátjáról, aki rabságban sínylődik, talán a végét
járja! A „Freda” és a csónak között egyre csökkent a távolság. A jacht csónakfeljárójánál
vigyázzban állt két fehér ruhás, kék galléros tengerész. Rend, tisztaság, fegyelem volt a
„Fredá”-n, mint a fregattokon. Jokkó felsóhajtott. Nem, nem talált semmiféle megoldást, hogy
szóba hozza Blazek Iliát! Torkát megint a közismert gombóc szorította, az agya kihagyott. A
csónak nekiütődött a hófehér, karcsú vitorlásnak. Persze, éppen csak annyira ütődött,
amennyire szabad, figyelembe véve a peremen végigszaladó puffert, az ütközőszegélyt.
Nowotni felállt. Meglepődve nézett a fiúra.
– Akarsz valamit, fiam? Várj csak – kezdett kotorászni a zsebében –; azonnal, hiszen
megdolgoztál érte!
Jokkó riadtan tiltakozott:
– Nem!… Sorhajóhadnagy úr, nem! Örömmel tettem!;; s Ilia is így tett volna, Blazek Ilia,

sorhajóhadnagy úr..;
Nowotni most valóban elmosolyodott:
– Blazek Ilia? Őt is ismered? Két éve nálam szolgált. Jokkó rekedten mondta:
– Nagyon jó barátom, szeretem. Várfogságra ítélték. Tessék mondani, hol van?
Nowotni arcáról eltűnt a mosoly. Megrázta a fejét.
– Nem tudom. Honnan tudnám? Derék gyerek, de nyakas, mint a dalmaták.
Rálépett a feljáróra. A fedélzeten, mint a hadihajókon, megszólalt az ügyeletes altiszt sípja.
A parancsnok megérkezett a hajóra.
– Köszönöm, hogy elhoztál, fiam – szólt vissza a felhágóról Nowotni. – Ha majd látni
akarod a „Fredá”-t, jelentkezzél nálam. Sajnos, lesz időnk itt nézelődni! A csónakot vidd
vissza a révhez, és kösd ki.
Jokkó tisztelegve emelte sapkájához a kezét. A sorhajóhadnagy visszaszalutált.
Férfi köszöntött férfit ebben a percben, nem vitás.
Mintha agyonverték volna, úgy evezett vissza Jokkó. Nowotni Bogumil sem tudja, hol
lehet Ilia! Hát akkor ki tudja? Az ilyen tisztek mindent tudnak, mindent…
Valóságos rögeszméje lett Ilia felkutatása és kiszabadítása. Minden uszkok kapitány így
tett volna, ha a barátját és honfitársát baj éri – vélte Jokkó. És ő – erre szívesen gondolt vissza
– mégiscsak kapitánya a Fraternitásnak, az uszkok fogadalomra épült szent szövetségnek,
még akkor is, ha ez a szövetség erősen megingott, elbillent a háború legkisebb szelére …
Annyira ráült az elkeseredés, hogy későn este kimászott a kojéból, felballagott a fedélzetre.
Nem tudott aludni. Nem jött álom a szemére. Csönd volt az öbölben, a kikötőben. Csak a
szokásos jelzőlámpák világítottak. Mintha a „Ragusa” is álomba merülten pihent volna. De
lélegzett. Ritmikusan, egyenletesen recsegett a kötélzet, meg-megroppant a fedélzet deszkája,
egyet-egyet kottyant a hajó hasa alatt a víz.
Jokkó rákönyökölt a hullámvédre, és belenézett az éjszakába. A Velebit felől hűvös szél
ereszkedett az öbölre. A csillagok fényében is látszott, hogyan fut végig a nyugodt
vízfelületen, és borzolja fel az eddigi nyugalmat.
A bóják kalimpálni, harangozni kezdtek, a hajók – mintha nyújtózkodnának –
megmozdultak. Azelőtt Jokkó az ilyesmit elragadtatott élvezettel nézte. Az éjszakai kikötő
különleges világát. Most nem is vette észre.
Ilia, Ilia … Segítenie kell Ilián.
Oldalt tekintett. Cápatojás könyökölt mellette. Nem szólt egy szót sem, csak elnézett a
távolba. Jokkó melegséget érzett a szíve körül. Ez az egyszerű életű, igénytelen, minden
romantika nélküli fiú is jó barát. Ha Cápatojás bajba kerülne, érte is elkövetne mindent. A
barátság nemcsak érzés, de tett is.
Cápatojás halkan megszólalt:
– Reggel kirakodunk. Katonák jönnek, és hajrá!
– Ühüm – bólintott Jokkó, mert a rakodás különösebben nem érdekelte.
– Csak éppen úgy mondtam – igazolta magát Cápatojás. – Te, Jokkó, láttam egy helyet a
piactér sarkán, ahol almás lepényt árulnak. Két fillér egy, de akkora, mint a tenyerem! Oda
elmegyünk.
Még a gondolatra is csuklott. Jokkó is a szájában érezte az almáslepény ízét.
– Jó – bólintott –; elmegyünk. Van tizenkét krajcárom.
– Az hat lepény. Nekem négy, az kettő. Nyolc lepény! Csuda jó lesz! Szódát is iszunk!
Elhallgattak. Cápatojás az almás lepényre gondolt, és utána a szódára. Jokkó pedig Iliára.
De azért az almás lepényre is. Ilia is szerette a lepényeket (melyik tengerész nem szereti?),
egyszer hozott is belőle egy nagy dobozzal, az egész társaság körülülte, szinte berúgtak az
almás lepénytől.
„Az anyám sütötte – dicsekedett akkor Ilia –; nála jobban senki nem érti!”
Ez a jelenet jutott Jokkó eszébe és vele együtt három édesanya. Három aggódó édesanya.

Egy Ferrarában, akinek írni fog, kettő Zenggben, Iliáé és a Turkovich fiúké. Milyen különös –
gondolta Jokkó –; az édesanyák valóban jó lepényeket sütnek, és mindig aggódnak …
Reggel valóban megjelentek az Öreg katonák, és megkezdték a bark kirakodását. Java
része idős, elgyötört ember volt, katonai mundérba öltöztetett, fegyverforgatásra már
alkalmatlan rezervisták. Lehettek vagy ötvenen, kopott, elnyűtt, szakadozott egyenruhában,
egy káplár vezetésével. A káplár lefeküdt az egyik raktárház tövébe, az emberek pedig .
hozzáfogtak a zsákoláshoz. Egyelőre a partra rakták, feltornyozva a cementes, meszes
zsákokat, a bitumenes hordókat. Sottomarina és Gommó irányította őket.
Jokkó és Cápatojás szabadságot kapott A kirakodás után úgyis megkezdődik a haddelhadd,
a raktárak és a hajók kitisztítása. Három-négy napi munka, amíg valamire jutnak, és
megszabadulnak a minden résbe, kuckóba megbúvó cement- és mészportól. A takarítás
munkájának oroszlánrésze majd Jokkóra és Cápatojásra hárul. így azután nyugodt szívvel
vonultak ki a piacra, hogy felkeressék a lepénysütőt, aki két krajcárért adta óriási süteményeit.
– Égettre süti az alját, és folyik belőle az almaié! – izgult Cápatojás, és ezt többször
elmondta.
Befalatozták a lepényeket, elköltötték minden pénzüket, még szódavizet is ittak, ami a
falatozás fénypontját jelentette.
– Érzem, hogy összekeveredik a hasamban, és pezseg ~-nyögte áhítattal Cápatojás. –
Ennél jobb érzés nincsen. Szeretem hozzá a böfögést is!
Egy ideig a piac forgatagában bámészkodtak, majd elindultak a zárai úton, ami átvezet a
novigradi földnyelved-pontosán úgy, mint a Duna-kanyarban Nógrádverőce és Zebegény
között: erdei út.
Egyikük sem járt még itt, tehát szívesen nézelődtek, bámészkodtak. Előbb feljutottak a
magaslatra, ahonnan visszapillanthattak az öbölre és a kikötőre. Mint a játék hajó – ez volt a
„Ragusa”, és mint a lassan cammogó hangyák – ezek voltak a rezervisták.
– Ha mi ilyen öregek leszünk, mi is így fogunk nyavalyogni – állapította meg bölcsen
Cápatojás. – Bár azt mondta nekem egy jósnő, hogy öreg soha nem leszek, mindig ilyen
maradok, mert kicsire nőttem, és nem fogynak az izmaim. Te bezzeg akkora leszel, mint egy
ló vagy mint Sottomarina bácsi!
Ezen jót nevettek.
Tény, hogy Jokkó tizenharmadik évében legalább annyit mutatott, mint Cápatojás, aki
változatlanul a matrózinas rangnál állomásozott.
Az út egyik szakaszánál rengeteg katonai szekérrel találkoztak. A távolban barakkok,
fából készült szükségházak látszottak. Több barakkot drótsövény vett körül. Katonák vagy
legalábbis katonai ruhába öltözött emberek dolgoztak csoportokban, hosszú kalapácsokkal
zúzták a követ, hordták talicskákon, kordékon, óriási vashengereket vonszoltak, ezekkel
nyomtatták az elhelyezett zúzalékot. Felettük óriási porfelhő kavargott.
– Készül az út – jegyezte meg Cápatojás. – Ide kell a cement is, amit hoztunk.
– Ühüm – bólintott Jokkó, és akkorára tátotta a száját; hogy bizony belefért volna egy
almás lepény.
Fegyveres, szuronyos tengerészkatonák között meglátta Iliát!
Ilia derékig meztelenül, többedmagával ásókat, csákányokat vitt át az úton.
Megismerte Jokkót és Cápatojást is, mert rájuk mosolygott, kacsintott, és látszott rajta,
mennyire meglepődött, hogy itt találkozik össze a „Ragusa” két moccójával.
Hát bizony megváltozott Ilia. Sovány lett, mint az agár, és mintha megöregedett volna.
Talán heten-nyolcan lehettek a csoportban. Három fegyveres őr között mentek a barakkok
felé.
És most vette észre Jokkó, hogy mindenfelé látni fegyveres tengerészeket, katonákat,
tábori csendőröket. Villogott a napfény a szuronyokon.
– Ilia volt! – nézett Jokkó Cápatojásra.

– Ilia volt! – nézett Cápatojás Jokkóra.
– Vagy mentek tovább, vagy visszafordultok! – kiáltott rájuk hirtelen egy hang.
Tábori csendőr állt a bemetszett út partján – szakállas, komor képű.
– Vagy-vagy! – tette hozzá nyomaték kedvéért. – Ez itt katonai terület!
És meglendítette fegyverét, mintegy jelezve, arra is joga van, hogy használja a puskát.
– Jó, jó – morgott Jokkó, és intett Cápatojásnak. – Gyere. Tudta a fene, hogy Novigradból
Zenggbe nem lehet átmenni!
– Lehet – mondta komoran a csendőr –; csak megállni nem lehet! Ott van kiírva, ni! Nem
tudtok olvasni?!
Jokkó is. Cápatojás is megvonta a vállát.
Továbbmentek, de később megint visszafordultak. Látták, hogy Ilia csoportja átmegy a
drótsövény kapuján, és eltűnnek a barakkok között. Jokkó azt is megjegyezte, hogy melyik
faépületbe mentek be. Jobbról a harmadik volt, kicsit hátrább állt a többitől.
Tehát Ilia itt van a közelben! Nem várfogságban, hanem kényszermunkán, vagyis
rabmunkán.
Soványan, elnyűtten, megviselten – de életben!
– Sejtheted, hogy nem tiszti koszton élnek – jegyezte meg Cápatojás.
Jokkó megállt. Odalent újból látták az öblöt, a hajókat, a „Ragusá”-t, az embereket, amint
cipelték a zsákokat.

Jokkó arcán elszántság, tettre készség tükröződött.
– Megmentjük Iliát! Megmentjük! Cápatojás csodálkozott:
– Innen?
– Innen! Ha ezer ördög őrzi, akkor is! Ha százezer, akkor is!
Cápatojás elnevette magát:
– Hiszen az ördögökkel nem lenne éppen baj, de a fegyveres csendőrökkel …
– Akkor is!
Cápatojás vigyorgott. Nem tartozott a nagyeszű, furfangos emberek közé. Dolgozni tudott,
de gondolkozni kevésbé.
– Hát arra már fogadok!
– Hogy kiszabadítom!
– Hogy nem szabadítod ki!
– És ha azt mondom, hogy segíts a tervemben? Cápatojás megvakarta az üstökét. Régen

látott fésűt, talán sohasem.
– Mi a terved?
– Azt még pontosan nem tudom.
– Hát akkor hogyan akarod, hogy segítsek? Jokkót elfutotta a méreg.
Olajbarna arca vérvörös lett.
– Segítesz vagy sem?! Ha nem – akkor gyáva vagy! Tudd meg, gyáva!
Cápatojás megfeszítette izmait. Néhány pillanatig törte a fejét, hogy most megsértették-e
vagy sem. Végül is úgy érezte, hogy nem. Erre mégiscsak elmosolyodott. Kinyújtotta a
tenyerét.
– Csapj bele! Nem vagyok gyáva. Csak szeretek enni. Az a legjobb a világon. Egyedül
nem engedlek. Ilia az én barátom is. Egyszer elkapott a keresztrúdon, amikor nálunk szolgált.
Ha nem kap el – nincs ma lepény! így hát segítek, Jokkó!
Megszorították egymás kezét.
– Amikor Jokkó ezt a kalandját nekem elmesélte, maga is elismerte: tettének
végrehajtásában döntő volt, hogy leszármazottja az uszkokoknak, hozzá még Danicsics
Lázárnak, a törökverő kalóznak, hogy híve az uszkok testvériségének, hogy ismer olyan
tengerészeket, mint Klavora Ferdinánd, Fedrigoni kapitány, Ettore Bozzo, az idősebb Jonni
Farramatta, Turkovich Daniló, Kaiser Karl, Nazárió Sauró vagy mint a tengerészekhez méltó
Dóbiás tanár úr, akik gyerekfejjel meggyőzték őt arról, hogy férfiember számára a
legfontosabb erény a bajtársiasság és a tettre készség.
Valóban, ahogy így forgatom, gombolygatom Jokkó életfonalának legjellemzőbb
szakaszait, eme két erény jött mindig előtérbe: a bajtársiasság és a tettre készség. Ő a
barátságot csak akkor tudta elképzelni, ha az valóban barátság volt, megalapozott érzésben,
erényekben. Amikor Jokkóval barátságot fogadtunk, vendettát esküdtünk, és kést cseréltünk
(emlékeztek rá, „Matrózok, hajók, kapitányok” című könyvemben írtam erről), az feltétlenül
egy életre szólt. Viselem még most is, pedig aki jobbját nyújtotta, régen nincsen, és mégis: az
élmény legalább olyan erős, mint a test, s Jokkó eszménye bennem él – kell, hogy
továbbadjam.
Tudta Jokkó, hogy egy olyan emberen akar segíteni, aki később, évekkel később nagy tettet
hajt végre – mint a cattarói tengerészlázadás egyik főhőse? Honnan tudta volna?! Az ember
nem azért segít bajba jutott társán, barátján, mert az valamikor, valahol viszi valamire. Azért
segít rajta, mert ez a férfijellem törvénye. Persze, az más kérdés, hogy a rokonszenv és a
vonzalom éppen azért erős, mert az a valaki méltó rá, tehát idővel mégiscsak több lesz,
kiemelkedik közülünk. Ilyesmire rengeteg a példa, és ha körülnézünk, egyéni példát magunk
is idézhetünk.
Blazek Ilia egyszerű tengerész volt, valójában egy a sok, a rengeteg közül.
De adott időben és adott helyzetben kiemelkedett társai közül: Jokkó lelkesedett lliáért, és
nagy a gyanúm, hogy tudat alatt azért az lliáért rajongott, aki bujkálása után lejött a
hegyekből, vagy előbukkant a szigetek rejtekeiből, és egy olyan lázadócsoport élére állt, több
más elhivatott társával együtt, akik minden időkre hirdetik az Adria-tengerészek hősiességét,
bátorságát, a fregattkorszak erényeit. A magban benne van már a fa is …
– Amikor Cápatojással együtt a Novigrad feletti dombon álltak, és lenéztek a kikötőre,
Jokkó valóban nem tudta, hogyan fog hozzá Ilia kiszabadításához. De amikor leértek, és az
alsó raktársor házainál, épületeinél kikanyarodtak a partra, Jokkó terve nagyjából készen volt.
Egy hajó érkezése – kedvelt barátunk így érezte – megoldja a helyzetet.
Ez a hajó a „Najade” volt, a szigetek dajkája.
A „Najade” már a háború első hónapjaiban más feladatot kapott. Marschall Werner és a
derék Margelik Tódor, embereivel együtt, szögre akaszthatta a tengerkutatást, de a vízszegény
szigetek népességének vízzel való ellátását is. A tengerkutatást a háború letörölte az Adriáról;
a vízszállítást ugyanígy. Egyszerre nem lett érdekes, kapnak-e vagy sem a szigetlakók

innivalót. Ha nem kapnak, keressenek máshol otthont, a férfiak java úgysem maradt otthon.
Katonazubbonyt kaptak, és mehettek hősi halottnak Galíciába, az Isonzóhoz, a Lovcenen
túlra!
A „Najade”, hadihajóhoz méltóan, a flotta élelemellátó hajócsoportjába került.
Azért is jött ezen a napon Novigradba, mert azt a parancsot kapta, hogy az útépítők részére
élelmet hozzon Fiúméból.
Ahogy Jokkó meglátta a „Najadé”-t, mindjárt tudta, mit tegyen.
Csak ennyit mondott Cápatojásnak:
– Megvan!
Az Adria legapróbb tengerésze csodálkozva meredt cimborájára:
– A lepény árus?
– Fejed lágya! Ilia megmentése! – kimutatott a vízre:– Látod amott a „Najadé”-t?
– Látom, mivelhogy van szemem.
– Nahát! Ahogy kiköt, felmegyek a hajóra, és a többi – magától jön!
Cápatojás nevetett.
– Miattam csinálj, amit akarsz, úgysem hagylak el! De ha sikerül, annyi málnaszörpöt
ihatok, amennyit akarok?
Jokkó számot vetett a lehetőségekkel; most ő nyújtotta a kezét:
– Állom! Annyit, amennyit akarsz!
A „Najade” kikötött. A kis hajó (hiszen nem volt nagyobb, mint egy közepes Dunatengerjárónk) most friss színben ragyogott. Az eddigi olajoszöldes színt felváltotta a
szürkéskék. Valahogyan szebb, kecsesebb lett világos ruhájában, mint eddig volt.
Még mindig Turkovich Milán bácsi volt a hajómester -fegyvermesteri rangban –; és mint
mindig, ezúttal is örült Jckkónak, Szevérnek, a „Ragusá”-nak.
– Mi az, Jokkó, talán titeket is eltemettek? Jokkó unott arcot vágott:
– Azt ugyan nem. Építőanyagot hoztunk, rakodnak. Engemet meg Cápatojást esz az
unalom.
– Micsoda világ! Tengerész, aki unatkozik! – csodálkozott Milán bácsi. – Gyere ide
közénk, majd kilóg a nyelved! Három emberrel kevesebb van, elvitték őket a „Trabant”-ra.
Végül még gépészünk se lesz. De a hajónak menni kell! Még csak egy gépfegyvert se
kaptunk! Hadilobogó alatt hajózunk, és védekezni se tudunk!
Jokkó kedélyesen nevetett:
– Hát ami igaz, az igaz. Kitolnak Milán bácsiékkal. De hát itt vagyok én és Cápatojás,
szívesen segítünk. Mit kell tenni? Ráérünk. Csak azt kérjük, hogy kapjunk a konzervgulyásból, mert Cápatojás, de én is, szeretjük a hasunkat!
Milán bácsi bólintott:
– Áll az alku, fiam. Van egy csomó rakodnivaló, és a szállításhoz is kell ember. Kaptok
annyi gulyást, amennyi csak kell. Még befőttet is, mert azt is adtak az ellátmányba.
Jokkó ártatlan képet vágott:
– Az útépítéshez szállítanak?
– Oda, fiam, oda. Egy hadihajó, amelynek még gépfegyvere sincs, hová szállítson?!
Így történt, hogy Jokkó és Cápatojás beállt – ha rövid időre is – haditengerésznek. Előbb
kaptak egy-egy félliteres befőttesüveget, tele körtével. Amikor Cápatojás lenyelte az utolsó
falatot, átszellemült arcot vágott:
– Mondd meg a nagybátyádnak, hogy karácsonyi örömet szerezhetne egy szegény
tengerésznek, ha még egy ilyen flaskával adatna a szakáccsal!
Mivel Milán bácsi a megértő lelkek közé tartozott, hosszas fejcsóválás után, de derűs
mosoly között odaszólt a kis hajó szakácsának:
– Vukics, adjál ide abból a körtéből, hadd fogyjon! Cápatojás remegő kézzel nyitotta ki az
üveget, és meghatódva mondta:

– Hajómester úr, akár Póláig vontatom ezt a hajót, ha nem fogy a körte!
Közben Jokkó bement Milán bácsi kabinjába, hogy kihozza tiszti szabású zubbonyát.
Tudnotok kell, hogy a „Najádé” nagyjából úgy volt építve, mint egy közönséges dunai
vontató. Elöl a horgonyállás, a kisebbik matrózszállással, vagyis a fokszlival, középen a
felépítmény, kabinok sora, tiszteknek, parancsnoknak, gépmesternek, hajómesternek, tiszti
étkező, navigációs fülke, egy-két raktár jellegű kabin, felettük a nyitott parancsnoki híd, rajta
középen a kormányfülke, majd hátul a taton, a felemelt fedélzet alatt, ugyancsak több kabin
gépészeknek, fűtőknek. A többi belső teret a gépház és a raktárak tették ki. Ilyen volt a
„Najade” beosztása, így emlékszem vissza rá.
Hogy mindezt így elmondtam, annak egyszerű oka van. Amikor Milán bácsi szólt
unokaöccsének, hogy hozza ki a zubbonyát a kabinból, Jokkó lement a hátsó fedélzetről,
átballagott a kabinsorhoz, köszöntötte Vukicsot, a szakácsot, aki kormányos altiszt is volt,
köszöntötte a kabinjából kikukkantó Margelik sorhajóhadnagyot, majd a kis folyosón, a
kabinsor belső terében megtorpant egy ajtó előtt.
Megtorpant, és érezte, hogy cselekednie kell.
Jokkó jellemének védelmében ki kell jelentenem, hogy legkedvesebb barátom nem ismerte
a lopást.
Pedig Jokkó azokban a percekben lopott. Ellopott egy Frommer-rendszerű, hétgolyós,
ismétlő katonai pisztolyt.
A pisztoly, több más pisztollyal és Mannlicher-rendszerű puskával együtt, a „Najade”
készenléti kabinjában várta; hogy valaki leemelje a helyéről. A puskák fegyverállványon
sorakoztak, a pisztolyok a faburkolatú falon függtek. Háborúban az ilyesmiért főbelövés jár,
gyerek számára a legjobb esetben is súlyos javítóintézet. De Jokkó megtette.
– Az volt az érzésem, itt a pillanat, cselekedni kell – mesélte nekem. – Hogy miért, azt
még nem is tudtam. De annyit igen, hogy itt az alkalom, késlekedni nem lehet. Leemeltem, a
zubbonyomba süllyesztettem, és mentem további Függött ott egy csomó pisztoly, az
állványokon puskák voltak, gondoltam, a novigrádi öbölben csak nem lesz rájuk szükség, és
nem veszik észre a hiányt.
Jokkónak tehát volt egy pisztolya; részt vett a rakodásban, ami abból állt, hogy rengeteg
zsákot, ládát, tele élelemmel, felszereléssel és munkaeszközökkel, az útépítésnél szolgálatot
teljesítő őrök, rabok és tengerészkatonák számára, felraktak három katonai szekérre. A
rakodás után Milán bácsi felmászott az első kocsira, Jokkó és Cápatojás négy
„Najade”-tengerésszel a másodikra és a harmadikra, majd megindult a kis karaván keresztül a
városon, fel a dombra, onnan az útépítéshez felállított telephez, barakkokhoz.
Cápatojás ezúttal nem hazudtolta meg magát. Szerzett még egy üveg körtebefőttet, azt
tartotta az ölében, és időnként nagyot szippantott kincséből.
Jokkó odasúgta neki:
– Cápa, okos légy! Ahogy mondom, úgy cselekedjél!
– Ühüm – bólintott tele szájjal Cápatojás. – De annyi málnát ihatok, amennyit akarok?
– Annyit! Becsszavamra!
– Iszom is, légy nyugodt. Csak a fejünket ne üssék le! Mert inni fej nélkül nem lehet.
A szekerek felértek a dombra, onnan lekanyarodtak a munkahelyre, majd továbbhaladtak
egy dűlőúton. Késő délutánra járt az idő.
Már a távolban látszott a sok árboc, kémény, hajódaru.
Jokkó szeme úgy járt, mint az éhes sasé.
Merre, hol lehet Ilia?
Csoportok álldogáltak a drótsövényeken belül, csoportok ballagtak őreik kíséretében a
drótsövények bejárata felé.
Jokkó főleg azt a barakkot figyelte, ahol legutóbb Iliát látta eltűnni.
A szíve egyre hevesebben vert. Időnként belemarkolt Cápatojás karjába, de az apróra

sikerült tengerészt még mindig csak a befőtt érdekelte. Kicsi falatokban nyelegette a körtét,
mint mondta, azért, hogy spóroljon.
Mintha zsinóron húzták volna a szekereket, egyenesen a központi barakktábornak tartottak.
Az első szekéren Milán bácsi bóbiskolt a katonakocsis mellett.
Valójában Milán bácsi nagyon szégyellte magát, hogy haditengerészeti hajómester létére
(hozzá még fegyvermesteri rangban!) élelemmel megrakott szekéren ül, mintha trénőrmester
lenne. Nem érezte egyéniségéhez méltónak a rozoga katonaszekér bakját.
Időnként bánatosan hátrapislogott Jokkóra, embereire, Cápatojásra, mintha csak azt
mondaná: látjátok, mi történik egy Turkovichcsal, ha háború van!
A drótsövény kapujánál megállították a szekereket.
Egy idősebb, nyilván tartalékos tengerészzászlós lépett Milán bácsi szekeréhez:
– A fiumei küldemény?
Milán bácsi leugrott az ülésről, szabályosan tisztelgett:
– Parancsára, a „Najade” szállítmánya. Itt vannak a papírok.
A zászlós bólintott. Végignézett a szekereken ülőkön. Jokkó és Cápatojás nem volt a
haditengerészek munkaegyenruhájában, a közismert piszkos színű zsávolyban, de rajtuk is
vitorlavászon matrózgúnya volt, s így nem okoztak a zászlós számára nagyobb feltűnést.
Jokkóra nézve talán megfordult a fejében, hogy mintha nagyon fiatal arc tekintene rá, de
fáradt volt az egész napi őrségparancsnokságtól, hát legyintett:
– Mehetnek. Adja át a szállítmányt Berger főtörzsőrmesternek.
Jokkó és Cápatojás körülnézett. Most vette észre Jokkó, hogy legalább öt nagyobb, három
kisebb barakk helyezkedik el a drótsövények között. A kisebbek az őrség szállásai lehetnek –
vélte Jokkó, és nem tévedett.
Két helyen nagyobb farakás látszott, a méterbe rakott fák mögött fészerszerű, fedett állást
építettek, ahová a cementzsákokat helyezték el.
– Berger főtörzsőrmester! Berger főtörzsőrmester! Végül előkerült a főtörzsőrmester,
unott képű, morcos
ember, akin az első pillanatban látszott, hogy inkább fogházban tölti a szolgálatát, mint
kaszárnyában.
– Élelem és műszaki felszerelés a tábor számára -mondta eléggé foghegyről Milán bácsi.
A főtörzsőrmester sem volt túlzottan barátságos:
– Amott a fészer, ott rakják le a felszerelést. Az élelmet adják át a prófosznak. Hé, prófosz,
Lukics őrmester, profosz:
Ujabb kiabálás támadt:
– Lukics őrmester! … Prófosz! … Lukics őrmester! … Milán bácsi kihúzva magát,
mereven, mint egy szerzetes
egy csomó utcai csirkefogó között, vagy mint egy admirális, aki flottaparádé helyett részeg
huszárok közé kerül, gőgösen, annak tudatában és kihangsúlyozásában, hogy ő haditengerész,
állt, és az arcizma se rezdült. Csak odaszólt az egyik emberének, aki a harmadik kocsiról
kászálódott le éppen:
– Adjátok át, én elszívok egy cigarettát.
Ezzel annyit se mondott a főtörzsőrmesternek, hogy bikkmakk, Lukics őrmester
felbukkanását be sem várta, félreállt, és a kijáró felé ballagott.
Az egyik szekér jobbra ment, a másik balra. A harmadik követte. Jokkó odasúgta
Cápatojásnak:
– Ha tudok, itt maradok.
– Megőrültél?!
– Kuss! Ha keres az öreg, mondd, hogy kilógtam. Vagy mondjál bármit…
Cápatojás elképedve meredt Jokkóra. Közel hajolt, amikor felemeltek egy ládát:
– Tele van ez itt szuronyosokkal! Beléd lőnek, ha valamit csinálsz!

Jokkó dühösen rámeredt a társára:
– Tudom, mit kell tennem!
Az egyik barakk raktárának közepén álltak.
– Ha kiderül, mindnyájunkat főbe lőnek! – rémüldözött Cápatojás.
Jokkó nyugodtan nézett társa szemébe:
– Hajnalra a hajón leszek. Ilia valahol itt van, de addig nem nyugszom, amíg nem
találkozom vele, és …
Egy őr alakja jelent meg a raktár ajtajában. Benézett, rájuk mordult.
– Mi van már? Miért nem siettek?! Jokkó megrántotta a vállát:
– Emelje meg maga, akkor megtudja! A szuronyos katona zavarba jött.
– No, csak igyekezzetek. Itt nem lehet időzni! Olyan szabályok vannak itt, mint a
fegyházban.
Jokkó morcosan odaszólt Cápatojásnak:
– Hát akkor emeld. A fene tudta, hogy fegyházba kerültünk! De hát akkor miért nem
maguk szedik le azt, amit hoztunk?
A katona nem szólt többet. Megállt az ajtónál, zubbonyának ujjával megtörülte verítékes
homlokát, mert bizony pokoli meleg volt a faépületben és kint is, bár a nap már lement Págó
felett. Sötétedett.
Még néhány ládát és zsákot behoztak, az őr egy másik őrrel kezdett beszélgetni, a kocsi
félreállt, mert kiürült.
Cápatojás egyszer csak azt vette észre, hogy Jokkó hiányzik mellőle …
Jokkó, miként mondani szokták, eltűnt, mint a kámfor.
A prófosz dühösen rákiabált a „Najade” tengerészeire:
– Mit piszmognak azzal a kocsival?! Siessenek! Ránk sötétedik, takarodó után se ki, se be!
Mire lerakták a harmadik kocsi tartalmát, néhol már meggyújtották a karbidlámpákat.
Süvítve, fojtó bűzt eresztve, kékes lánggal égtek a lámpák.
A barakkok előtt hosszú sorban ültek az útépítés páriái.
Szerb és olasz foglyok, magyar, osztrák, dalmát, horvát katonarabok.
Az esti fényben kísértetiesen csillogtak az őrök szuronyai.
Cápatojás a biztonság kedvéért felült az egyik szekérre, nehogy lemaradjon. Sehogyan sem
volt kedvére ez a bűzlő, büdös, komor, poros, nyomort és szenvedést lihegő tábor. Ott helyben
elfogta az, amit annyiszor érez a tengerész: vissza a hajóra, a szabad vízre!
Aggodalmaskodva nézegetett körül. Az a bolond Jokkó! Se szó, se beszéd, eltűnt, nyoma
veszett! De hol tűnt el? Erről Cápatojás nem tudott számot adni. Lehet, hogy a raktárban,
valamelyik barakknál, a fészernél?… Mindenesetre ott a szekérben kuporogva Cápatojás úgy
érezte, hogy lőttek a málnaszörpnek, kedvenc italának. Nem minden emberen, de minden
tetűn rajta van az őrök szeme! – állapította meg a gyerekkülsejű tengerész. És mennyi őr!
Mennyi szuronyos! Iliát ő sem látta, pedig minden elnyűtt, agyongyötört rabban őt sejtette.
– A kocsik hagyják el a tábort! – bömbölte Berger főtörzsőrmester. – Takarodó!
– Imához! – bömbölte egy hang. Vezényszavak pattogtak:
– Kappe ab!
Mindenki vigyázzállásba merevedik, még a rabok is, mert így írta elő a fegyelem parancsa.
És mindenki lekapta a sapkáját, még a rabok is. A tábor trombitása az „Ima a csata előtt”
szólamát fújta. Imát ott, ahol a gyűlölet fegyverei csillognak.
A három szekér kigördült a drótsövény kapuján. A zászlós unottan állt vigyázzba. Az elsőre
felkapaszkodott Milán bácsi. Hátraszólt:
– Mindenki megvan? Cápatojás előrekiáltott:
– Mindenki!
Lassan sötét este borult Novigrad vidékére. A Velebit kobrán feketedett a háttérben. A
szekerész kocsisok is álmosak, fáradtak, kimerültek voltak. A három kocsi elszakadt

egymástól. Cápatojás éppen arra gondolt, hogy nagy segítséget ugyan nem tudott Jokkónak
nyújtani, amikor a kocsis odaszólt neki:
– Szállj le, fiam, mert én itten elkanyarodok.
– Jó éjszakát!
– Jó éjt!
Mire a „Ragusá”-ra ért, az emberek vacsoráztak.
– Hol az öcsém? – kérdezte Szevér. Cápatojás a kikötő déli részére mutatott:
– Átment a „Najadé”-ra.
– Még haditengerész lesz! – nevetett Sottomarina. – De akkor leütöm a derekát! Pedig ha
én ütök … És széttárta jobb keze tenyerét. Sokan tisztelték ezt a tenyeret az Adria mentén.
Amikor pihenőre tértek a barkón. Cápatojás szemére nem jött álom. Hol Jokkóra, hol a
fogadásra, a málnaszörpre gondolt, egészen biztos, hogy Jokkót elfogják, kivégzik, vagy
üldözés közben lelövik. Így nem gilt a kedvenc ital sem. Persze, Cápatojás jellemének
mentségére mondva, Jokkót sokkal, de sokkal jobban féltette, mint amennyire
aggodalmaskodott a málnaszörp miatt. Csak hát, mint a legtöbb ember, arról a bizonyos jóról
sem akart elfeledkezni.
A derék vitorlásmatróz összekuporodva feküdt, elnyűtt pokrócát a hátához nyomkodta, s
egyre a lejárót figyelte.
Végül már azt dünnyögte magában: inkább egy évig málnaszörpöt ne is lásson, csak Jokkó
keveredjen vissza arról az átkozott helyről!
Hogy elaludt, az valószínű.
Mert már világos volt, legalábbis annak tűnt, amikor Cápatojás felijedt. Valaki a füléhez
hajolt.
Jokkó volt.
– Megjöttem. Minden rendben van! Felhúzzuk a Τ D L jelzőket!
A matróz bambán meredt Jokkóra. Elcsodálkozva, rémülve nézett rá. Ijedten suttogta:
– Meghaltál vagy élsz?
Jokkó nagyon-nagyon fáradt, kimerült volt, merő piszok; por, de elnevette magát:
– Hülye, persze hogy élek!
Cápatojás még mindig félálomban, komolyan bólintott:
– Akkor jól van. Úgy láttam, hogy meghaltál.
Ezzel sóhajtott, behunyta a szemét, magára húzta a pokrócot, s már fordult a hajófal felé,
amikor észbe kapott, elvigyorodott, átölelte Jokkót:
– Élsz, Jokkó, valóban! Akkor csak álmodtam, hogy beléd durrantottak?
Jokkó ledobta a bakancsát, a matrózzubbonyt, kilépett az agyongyúrt zsávolynadrágból.
Megkönnyebbülten fellélegzett. Továbbra is suttogva beszélt, hiszen a többiek még
aludtak. Izgatott örömmel mondta .
– Ilia kiszabadult! Meg talán többen is! Ha hazamegyek Zenggbe, beírom a Fraternitás
könyvébe: Danicsics Lázár uszkok kapitány leszármazottja, Turkovich Jokkó kiszabadította a
rabságból Blazek Ilia uszkok leszármazottat…
A nap első sugarai feltörtek a Velebit tetejére. Egyszeriben rózsaszínbe pirult az ég. A hold
még ott látszott a déli égbolton, de csillag egy sem.
Jokkó, mindössze egy úszónadrágban, mint aki vízbe fúlót mentett volna ki, fellépett a
fokszli csapóajtajához. A jó öreg „Ragusa” fedélzete, árboctörzsei, vitorlarúdjai, felépítményei
aranyos fényben csillogtak. A főárboc tövében, vitorlába csavarva Gommó aludt, a
majomember. Ő volt az őr. Tengerészhez illően biztatóan horkolt. A fokszli kórusban felelt.
A fiú maga mellé húzta Cápatojást:
– Látod, ott a Velebit. Ha sikerül, Ilia oda menekül. Ott nem találnak rá. Azért húzzuk fel a
jelzőzászlókat, hogy ha látja, tudja, hogy neki üzenünk.
Nevetve nézett fel a komor, nagy hegyre, annyi mese, legenda, félelmetes történet hősére.

A Velebitre, ahol a bóra, a tramontána és az Adriára törő szellemek születnek.
– Gyere, Cápa, húzzuk fel a zászlókat! Majd csodálkoznak a hajókon, kinek kíván jó utat a
„Ragusa” bark!
Néhány perc múlva a hajó főárbocának szálingjánál lobogott a hajnali, Velebitről jött
szélben a három jelzőzászló:
Τ D L
Jó utat, Ilia, jó utat – szabadság!
Jokkó szemét elfutotta a könny. Érezte, hogy jó munkát hajtott végre, méltóan a Hetek
Tanácsa fogadalmához.
Mert mmdig az a fontos, hogy méltók legyünk a fogadalmunkhoz.
Jokkó is ezt vallotta.

KENDŐLOBOGTATÓ
Hát akkor mi is húzzuk fel a jelzőzászlókat, mint ahogy megtettük már néhányszor
kalandos útjaink során.
Elmondtam Jokkó életének legjellemzőbb eseményeit, annyit, amennyi megmutatta a
nemes jellemű fiú egyéniségét, kalandokban bő ifjúságát. Szándékom nem az, hogy azt a
barátomat, aki jóformán gyerekként veszett el a tengeren, felmagasztosítsam. Ellenkezőleg,
hibáit legalább annyira igyekeztem felfedni, mint erényeit. Egyet nem lehet letagadni: Jokkó
még hibáiban is méltó arra, hogy példaként álljon előttünk. Még idősek előtt is. Mert vannak
olyan esetek, amikor az idős ember vehet példát a fiataltól! Ezen nincsen mit szégyenkezni,
magam se tagadom: ugyancsak bederesedett a koponyám, s mégis – gyakran gondolok
Jokkóra, oly sokszor faggatom az emlékét.
Nem írtam szabályos regényt, de szabályos életrajzot sem. Inkább az életet akartam leírni,
minden regényesség és minden túlzó hitelesség nélkül. Egy elsüllyedt világról beszéltem.
Elképedve bámulok vissza: még hajlandó vagyok megfogni a kormánykereket, de már hol van
a régi Fiume, hol vannak az Adriáról azok a csatahajók, amelyekre kerek szemmel bámultam,
és hol vannak a régi barkók? Megette őket az idő. Hol vannak a játékszernek tűnő
tengeralattjárók, az akkori évek félelmetes fegyverei, s hová tűntek azok a tengerészek, akik
még büszkén viselték ezt a jelzőt: fregatthajós?!
De az Adria, a legkékebb tenger változatlan, örök.
Említettem nektek, a harmincas évek elején Zenggben jártam, s ott találtam Nazárió
Saurót, a vén tengerészt. Ó, nem, szó se róla, nem a szegényházban, hanem a saját
kunyhójában, amint éppen hálót javított, és időnként kortyintott egyet-egyet a borospohárból.
Túl volt akkor már a századik évén!
– Hát megvagy még, fiacskám, megvagy? – bámult rám csodálkozva, amikor felfedtem
kilétemet, hiszen gyerekkoromban látott utoljára. – Jokkó barátja vagy, most már emlékszem,
hogyne emlékeznék! Hoztál borocskát?
Kitettem a ládaszerű asztalkára két borosüveget, és illő tisztelettel mondtam:
– Kedves egészségére, Sauró bácsi!
– Az csak meglenne, fiam, azzal nincsen baj. Inkább az emlékezetemmel van a baj. Éppen
az előbb, mielőtt beállítottál, azon törtem a fejemet, hogy melyik évben is volt a lissai csata,
amikor Tegethoff kormányosa voltam. Te tudod, fiacskám?
Mondtam, hogy a lissai csata, aminél Nazárió Sauró bácsi is jeleskedett mint az admirálisi
hajó, a „Ferdinand Max”
kormányosa, 1866-ban játszódott le.
– Mondd, fiam, régen volt az? – kérdezte gyerekes ártatlansággal az öreg. – Régebben,
mint amikor Jokkó kimentette Iliát a rabságból?

Ekkor láttam, hogy bizony-bizony baj van azzal az emlékezéssel. Mert hát 1866 és
1916 között elég nagy a távolság! De ugyanakkor eltátottam a számat, mert az öreg hirtelen
rátért Ilia kiszabadítására.
– Kár azért a Jokkóért! Szerettem, mint a legkedvesebb unokámat. Hogy kizsarolta tőlem
a „Máriá”-t! De meg kell adni, helyre is hozta. Volt benne erő és bátorság is.
Figyelmesen, reszkető kézzel, de vigyázva, óvatosan öntött a borból a pohárba. Majd
folytatta:
– Jó borocska. De nem a borodat akarom dicsérni, mert lassan ott tartok, hogy nekem már
minden bor ízlik. Ebből is tudom, hogy öregszem. Hanem Jokkó! Tudod, mostanában
mindenféle idegen ember jön még Zenggbe is. Megmutatnak engem, merthogy elmúltam
százesztendős; megmutatják az öreg templomot, a nehaji várkastélyt, mindazt, ami
nevezetesség. Megmutatják Blazek Ilia szülőházát, mert hát Ilia is sokra vitte, hős lett, ha nem
tudnád! Úgy biza! De miért lett hős? Mert Jokkó megmentette! Az ilyesmiről szeretnek az
emberek elfeledkezni. Csak én nem, fiam, én nem! Nazárió Sauró őrzi kis barátja emlékét!
Csendesen, kuncogva nevetett.
– Elmondom én az idegeneknek: az a Jokkó fenegyerek volt! Ha élne, büszkesége lenne
Zenggnek, nemcsak én meg Ilia. Elbújt a katonai rabok táborának egyik raktárában, s
megvárta, míg leszáll az éj. Akkor előjött, s mint a patkány, lopakodott ahhoz a barakkhoz,
ahol Iliát sejtette. Tudod, hogyan lopakodik a patkány, hiszen tengerész vagy, láttál eleget.
Minden rést, minden gödröt, szögletet kihasznál. Így tett Jokkó. Fegyveres őr járt a barakkok
előtt, de ő akkor mozdult, amikor az őr háttal volt. Őr álldogált a küszöbön, de ő megvárta,
amíg az őr félrement szükségét. intézni. Figyeld meg., az őrök éjfél felé így tesznek. Rájuk
jön, hiába, no!
Most is előttem van az öreg. Valósággal beleélte magát Jokkó kalandjába. Reszkető
kezável mutatta, mint tett Jokkó, hogy fellelje Iliát. Még a kortyolgatásról is elfeledkezett.
– És egyszer csak benn volt a barakkban! Ott voltam Listánál, de ilyesmit még most se
mernék megtenni, pedig megéltem néhány esztendőt! Jokkó megtette! A priccsek alatt
lopakodott keresztül, és időnként előbújt, akár a búvárhajó. Körülnézett. Tudta, hogy Ilia
hason fekve alszik. A legtöbb ember hanyatt meg oldalt fekszik, de nem hason. Ilia így feküdt.
Jokkó csak ezt nézte. Végre megtalálta!
Komázva rám kacsintott a vén tengerész:
– Tudod, hogyan ébresztette fel? Én tudom, nekem elmondta. Az alvó tenyerébe tette azt
az ismétlőpisztolyt, amit a „Najadé”-n lopott. És a fülébe súgta: „Ébredj, Ilia, süt már a nap!”

Ez az uszkokok ébresztője. Jokkó így mondta. Felébresztettek még három embert. Ilia
cimboráit: egy olaszt, két magunkfajtát innen a partvidékről. Gyors munkát, tiszta munkát
csináltak. Bizony, fiam, aki mer, az nyer. Én is így tettem világéletemben. No, erre azért inni
kell – egészségedre!
Megtörülte az inge ujjával a száját, nevetett.
– Elkapták az őrt, berántották. Utána a silbak járt így. Már nemcsak ismétlőpisztolyuk, de
két puskájuk is volt! A többit már tudod.
– Tudom – mondtam. – Megrohanták a kapuőrséget, és kitörtek. Még csak karcolás se érte
őket! Tudom.
Az öreg hirtelen morcos lett. Dühösen nézett rám:
– Hát ha tudod, mit járattad a számat?! Még a kortyolgatást is abbahagytam.
Rámosolyogtam a vén harcosra:
– Talán bizony nem esett jól magának Jokkóról beszélni? Fújtatott egy ideig, de végül
megenyhült.
– Igazad van, fiam. Jólesett. Mondd csak, Lissánál voltam akkor, amikor mindez Jokkóval
megtörtént?
És elgondolkozva meredt az asztalkán levő pohárra, a kezében tartott halászháló darabjára.
Csendes szomorúsággal nyögte:
– De elszaladt az idő! …
És én ugyanezt mondom, barátaim: de elszaladt az idő!
Majdnem fél évszázad van már az események mögött. Az angyalát, szép idő! De az Adria
hullámai ugyanúgy gördülnek tova, a bóra ugyanúgy tutul, a sirokkó ugyanúgy megtáncoltatja
a hajókat, Veglia öbleiben most is rikoltoznak a halászkák, a delfinek iskolája mosolyt derít a
legmorcosabb ember szájára is, a nehaji vár falai között állítólag most is megjelenik Zulejka
asszony szelleme …
Csak éppen az idő szaladt tova.
Az Adria változatlanul csodás kék, és meséket mond a régiekről.
Amit elmondtam, az Adria mondta el nekem.
Jokkó barátom emlékezetére.
Most pedig húzzuk fel, barátaim, a jelzőzászlókat, és kívánjunk egymásnak jó utat:
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