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ÉS TENGERÁR
Régészcsoport kutat a Port Royal-öbölben az
évszázadokkal azelőtt elsüllyedt régi település
maradványai után. A búvárok pipákat,
tányérokat, órát hoznak föl a hajdani
vendéglőből és kormányzósági palotából,
amelyet az 1692-es szökőár az egész virágzó
településsel együtt megsemmisített. A
regényben
megírt
kalandok
1655-ben
kezdődnek, az angol ésspanyol hajóhad
elkeseredett küzdelmei idején. A tortugai
kalózfészek Ördög Péter vezérletével izgalmas
hajtóvadászatot tart a spanyolok ellen,
fölmentik Port Royalt, rendet teremtenek,
köztársasági alkotmányú települést hoznak
létre, s a hajdani tengeri ordasok most már
földet művelnek, kereskednek... A regény a
nagy katasztrófáig végigkíséri a telep életét.

SZECSKÓ TAMÁS RAJZAIVAL
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Egy repülőcsónak leszáll Port Royalban

Abraham Mofolo a jó ebéd utáni kellemes ernyedtség állapotában, egy szál rövidke nadrágban
lábát lógázta a fedélzet korlátján. Süttette magát a lángoló jamaicai nappal, szerfelett elégedetten a
világ folyásával. Mert ugyan mire is van szüksége egy tengerből élő embernek? Vízre, hajóra és
munkára a hajón. Nos, mind a háromból kivette a részét. Alatta a kingstoni, vagy ha úgy tetszik, a
Port Royal-öböl ultramarinszínű vize kéklik, a Sea Diver, a maga harmincméteres hosszúságában,
két elefánterős motorjával ugyancsak pompás teknő. Meglátszik minden porcikáján, hogy nem
közönséges bárkának, hanem mentőhajónak építették, olyannak, hogy meg tudjon küzdeni akár az
óceán pokolra vivő viharával is. Ha nekiereszti két motorját, nem is száguld – repül a hullámokon,
állja a legvadabb fergeteget is, s emellett olyan kecses, akár egy versenyparipa. A munka pedig?
Soha rosszabbat! Vigyázni kell ezeknek a szórakozott, fiatal tudósoknak az életére, nehogy –
miközben a víz alatt vájkálnak – beléjük marjon valamelyik hírhedt kingstoni cápa, vagy oldalba ne
legyintse őket a félvitorlányi nagyságú villamos ráják egyike. Mert hát az ilyen eleven villanyütés
nem éppen a legkellemesebb meglepetés!
Ha jól megfontolja, réges-rég nem akadt már effajta jövedelmező munkája. Más ez, mint
alkonyatkor tengerre szállni és hajnalig huzatni a hálót kinn a nyílt vízen, s nem is oly ritkán üres
hálóval, üres kézzel visszatérni. És ezzel a könnyűbúvár-készülékkel is más leszállni az öböl kék
vizébe, mint csak úgy isten szabadjában, egy mély lélegzetvétellel a tüdőben, mint azelőtt
számtalanszor, mikor osztrigatelepet kutatott a korallpadokon. A második percben már vörös
karikák ugrálnak az ember szeme előtt, halántékában dobol a vér, s ugyancsak igyekszik fölfele,
oda, ahol szabadon lehet lélegezni. A búvárkészülék levegőcsutorájával viszont úgy lehet
lustálkodni odalenn, mintha a szabad ég alatt ténferegne az ember. Könnyedén lebegve nézni, hogy
turkálják az iszapot a felfedezés lázában ezek a víz alatti régészek, s csak arra kell ügyelni, hogy ne
lepje meg őket holmi tengeri veszedelem.
Azt mondják, hogy az elsüllyedt Port Royal kincseit vadásszák. Ami igaz, igaz, van az iszap
alatt mit keresgélni. Ha jól számítja, több mint kétszázötven esztendeje, hogy a tengerrengés és a
szökőár víz alá merítette a várost. Azóta is – vihar után, vagy ha éppenséggel hurrikán söpör végig a
tengeren – a parti fövényen mindig akad valami zsákmány: hajóseszközök, olykor spanyol dupla
arany, de még sokat érő nyolcas is. A megkopott, hullám csiszolta ezüst pedig majd mindennapos
lelet. A gyerekek is azzal kezdik a búvárkodást, hogy alábuknak, és vájkálnak a halott házak
omladékában... De hát ebből még nem gazdagodott meg senki, bár az öregek váltig állítják, hogy a
világ legnagyobb kincsét söpörte el a szökőár, számtalan kalóz és szabadhajós sokesztendei
zsákmányát, az elfogott spanyol aranyflották drága terhét, melyet lakat alatt őrzött az angol
muskétások csapata a királyi raktárházakban.
Persze mindenki tudja, hogy az öregek regéiben egyetlen tallér vagyonná sokasodik, ám azért
van valami igazság ezekben a mesékben, ha egy nagy amerikai egyetem meg az a Smithsonian
Tudományos Intézet megvásárol egy ilyen csodahajót, mint ez a Sea Diver, átalakíttatja a
tőgerendától az árboccsúcsig, megrakja mindenféle olyan műszerrel, amely még a legpompásabb
hadihajón is éppen hogy csak akad, aztán belepakol egy fél tucat nagy fizetésű tudóst, és ideküldi
őket, hadd túrják a tengerfeneket.
– Abe, munkára! Fel!... – rezzentette ki ábrándozásából az utasítás. A kormányosfülke ajtajában
ott állt Weems kapitány, a Sea Diver parancsnoka, és hüvelykujjával az árboccsúcs felé mutogatott.
– Yes, Sir! – vágta rá katonásan Mofolo. Egyszeriben lehuppant a korlátról, mert hiszen ha az
ember őfelsége a királynő flottájában szolgált nyolc esztendeig, és elérte a csónakmesteri rangot –
amit nem akárki érhet el –, akkor tudja, hogy kell megadni a tiszteletet olyasvalakinek, aki

szolgálaton kívüli sorhajókapitány és a világ egyik leghíresebb navigátora, mint Captain Weems.
A kormányosfülkében a fegyvertábláról leakasztott egy derék winchestert, és nadrágzsebét
megtömte tölténnyel.
Az árbockosárból körülvizslatott a kék vízen. Szélcsend volt, csak lusta kölyökhullámok
borzolták az öböl tükrét. Más talán távcsővel sem fedezte volna fel, Mofolo azonban szabad
szemmel is észrevette a hajó körül egyre szűkebb köröket író, háromszögletű, szürke uszonyokat.
Cápák.
– Hé, Fred! – kiáltott le a fedélzetre tenyere tölcsérén. – Gyere azzal a moslékkal, komám!
A kiáltozásra a konyhából előkacsázott talpig fehérben, jó kosztja hírverőjeként a cooky, a
szakács. Szuszogva ürítette ki hatalmas csöbréből az ebédmaradékot a vízbe.
A csaknem tükörsima tenger egyszerre pezsegni, forrni kezdett, és a cápák hátuszonya
versenyhajó sebességével hasította a vizet. Gyűltek a koncra!
Abraham fél marék töltényt nyomott a winchesterbe, s mihelyt az első fehér cápatorok
kinyilazott a kék mélységből, roppant élvezettel elhúzta a tavaszt. Aztán már úgy csattogtak a
lövések, szárazon, kurtán egymás után, mint a szilaj ostorpattintás.
Weems kapitány benn, a kutatóhajó társalgójában elégedetten tolta tarkójára aranycsíkos
parancsnoki sapkáját.
– Nos, azt hiszem, kevés gondunk lesz a jövőben a cápákkal! Ennek az Abe fiúnak az ötlete, úgy
látszik, bevált. Beetette az öböl valamennyi cápáját, akár egy buzgó horgász a pontyait, s
hovatovább az írmagjukat is kiirtja! Sportnak is remek!
Edwin Link, a régészcsoport vezetője hol bepárásodott szemüvegét törölgette, hol tar
koponyáján fénylő verejtékét.
– Hát csak sportoljon minél szorgalmasabban! – helyeselt. – Nem szeretem, ha „odalenn”
folyton magam mögé kell pillantanom, nem ólálkodik-e arrafelé egy ilyen hegyes fogú tengeri
angyal. No de talán térjünk a tárgyra!
Az asztalon kifeszítve nagyméretű térkép színesedett. Link professzor rábökött csontos
mutatóujjával.
– Mit tegyünk, ha nem akad újabb! Még jó, hogy kétszáz esztendővel a szörnyű
szerencsétlenség után eszébe jutott egy hóbortos tengerésztérképésznek, hogy felvázolja, holmi
egykori feljegyzések nyomán, hogyan is festhetett Port Royal, mielőtt magába nyelte a tenger.. .
Tom Farrel, a térképet figyelő fél tucat régész egyike, megdörzsölte pulykatojás módra szeplős
arcát.
– Azt hiszem, nem sokra megyünk ezzel, profom. Port Royal térképe! Egy városé, amelyet
kétszáz év óta nem látott emberi szem, aztán leül valaki, és felrajzolja! Naaa! Szerintem annyira
fantáziadús, hogy nyugodtan föléje írhatnám: ez az Eldorado, a soha nem volt, elveszett aranyváros.
– Ne szidd! A Jakab-bástya majdnem a helyén van! – vágott közbe a másik fiatal régész, Bill
Collins. – Ha jól látom, buzgó térképészünk csak mintegy kétszáz métert tévedett! A királyi
raktárházaknak pedig, ha a feljegyzések igazak, itt kell lenniük valahol a Jakab-bástya környékén.
– Valahol, ó, Habakuk, valahol! – jajdult fel Farrel. – Ember, ha nem tudnád, eddig majdnem két
négyzetkilométernyi területet tapogattunk le, és mennyi van még hátra! Az elektronikus detektor
mindenütt fémet jelez! Lehet, hogy a te inka aranyszobraidat, de az is lehet, hogy csak egy lyukas
vasserpenyőt! Mármost aztán mondd meg, hol kezdjünk kotorászni, a te térképed nyomán, a
kétméteres iszapban! Olyan ez, mintha tűt keresnénk szalmakazalban. Térdig nő a szakállunk, míg
valami érdemlegesre akadhatunk. Jó, a Jakab-bástyának nyomát leltük, kidugja tornyát az iszap
alól! Csak hát ott van-e, ahol akkor volt! Emlékezz: nemcsak a szökőár zúdult a városra, földrengés

is támadt! A Jakab-bástya egy kicsiny félszigeten épült. A szemtanúk azt írják, hogy a földnyelvet
átszakította, és a várral együtt odább mosta a tenger. Az hát a kérdés: hol volt, és hol van most?!
Amíg ezt nem tudjuk, legföljebb a fejünket vakarhatjuk! Addig kártyán vetheted ki, hol keressük
raktárházaidat az indián műkincsekkel!
Weems kapitány már hosszabb ideje kifelé hallgatózott. Percek óta nem dörrent lövés. Most
meghallotta Mofolo kiáltását:
– Oké! Kész!
Abbahagyta tehát kurta szárú pipája szívogatását, s kettévágta a vitát:
– Lenne egy indítványom, uraim! Térkép ide, térkép oda, gazdálkodjunk azzal, amink van!
Nézzük meg közelebbről azt a híres Jakab-bástyát! Hátha okosabbak leszünk utána!
Link professzor rábólintott, és a kapitány sípjelére egyszerre pezsegni kezdett a fedélzeten az
élet.
A Sea Diver tatja alatt felnyílott a kettős, nehéz csapóajtó, egy szintben az öböl tükrével. Mofolo
startolt elsőnek. Megigazgatta derekán a félméteres pengéjű bozótkését, hóna alá fogta a
szigonypuskát, s egyszerűen a vízbe lépett, mintha sétálni indulna. A fél tucat régész hasonló módon
ballagott utána. Sisakjuk, a hátukra kanyargó légvezetékkel, pillanat alatt a mélybe bukott.
Tízméteres leszállás – gyakorlott könnyűbúvárnak gyerekjáték!
Weems kapitány Link professzorral a korlátra könyökölve fürkészett utánuk. A kristálytisztán
kéklő víz, melyben több méter mélyről is felvillant a ferdén behulló napsugarakban fürdőző halak
testének ezüstje, lassan-lassan elhomályosodott. Mint amikor felhők tolulnak fel a derült égboltra,
barna iszappöffetegek forrtak, kavarogtak, folyton sűrűsödve, mígnem vastag takaróként
elárasztották az öböl tükrét is.
Weems kapitány kelletlen legyintéssel adott parancsot a szállítókas leeresztésére:
– Még csak egy üres kagylóhéjat sem találnak odalenn, ebben az egyiptomi sötétben. Nem víz
ez most már, hanem sűrűre főzött borsóleves!
Egy fél órával később megszólalt a búvártelefon:
– Ördög vigye! A saját kezünket sem látjuk! – szitkozódott Farrel. – Felmegyünk!
Az emelőmotor daruja búgni kezdett, csobbanva napvilágra került a szállítókas. Fél marokkal
kiemelhették a tartalmát: egy félberoppant porcelántányér cserepét s egy törött üveg nyakát. Egy
coca-colás üvegét!
A tengerből kikapaszkodó Collins, lábuszonyáról rugdalva a vízcsöppeket, undorkodva vizslatta
a „leletet”.
– Íme, az Eldorado kincse! Hát nem megmondtam?
Savanyú hallgatás volt a felelet.
És ekkor, a kútmélységű csüggedés pillanatában, a pirosba hajló esti égbolton valahol messze,
távol döngicsélni kezdett egy méhecske. A hanyatló nap sugara hirtelen élesen felszikrázott, mintha
tűzijátékot robbantott vagy csillagot gyújtott volna ki az alkonyaiban. A döngicsélés fokozatosan
harsogó motordörömböléssé erősödött. Egy négymotoros repülőcsónak ragyogó alumínium teste
úszott elő a levegő barlangjából. Végigsüvített az öblöt ágas-bogas kínai betűként kettészelő
félsziget fölött, elkanyarodott egészen a távoli hegyek alatt fészkelő Kingstonig. Halkuló
légcsavarpergéssel átsiklott a haragoszöld mangrove-bozóttal borított Gallow-Point felett,melynek
dombján egykor az elfogott tengeri rablókat akasztották, és elpihenő sirályként leereszkedett a Sea
Diver mellé.
Weems kapitány szeméhez emelte távcsövét.

– Nocsak, mintha doktor Kellogot látnám, ha nem csalódom! S már vezényelte is a kutatóhajó
motorcsónakját a repülőgép kabinjából integető alakért.
Kellog doktor, doktor Remington Kellog, a Smithsonian Institut nagy hírű történésze fél kézzel
puha szalmakalapját lengette, másik kezével egy papírtekerccsel hadonászott. Nem tudták mire
vélni.
Amikor megtudták, Bili Farrel tetőtől talpig búvárfelszerelésben, szédült harci táncot kezdett
járni, és tudóshoz nem méltóan üvöltött:
– Hurrá! Ez már döfi!
Mert az a papírtekercs, amivel Kellog doktor integetett, egy térkép volt. Port Royal térképe
1690-ből, úgy, ahogy a jamaicai kormányzóság földmérői, két esztendővel a nagy pusztulás előtt,
pergamenre rajzolták. Kellog doktor az óceánt repülte át érte, hogy kiemelje és elhozza a British
Museum térképtárából.
És ez már a valóság volt, nem pedig a mesebeli Eldorado lázálma.

1. A JEGYZŐKÖNYV

A nap változatlan hevességgel tűzött, akárcsak előző délelőtt. A tengeröböl ugyanolyan kéken
szikrázott, s éppoly vakítóan tündököltek a távoli fehér házak. Csupán a hőség volt fojtogatóbb.
Link professzor azonban ezúttal nem érzékelte. Kalapja alól a verejték szabadon csorgott a nyakába.
Eszébe sem jutott, hogy törölgesse. A szállítókas felmerülését figyelte egyre jobban tomboló
izgalommal, órák óta, ugyanúgy, mint a szolgálatmentes legénység. Ügy fürkészték az iszaptól
megsűrűsödött vizet, mint a bűvész kalapját, amelyből a legváratlanabb tárgyak bukkanhatnak elő.
Mint ahogy bukkantak is!
A habfehérre súrolt fedélzeten iszapcsatakos holmik tömege hevert. A hőség leszippantotta róluk
a nedvességet, és most csúnya, szürke kéreg rejtette szem elől a „leletet”. Ezek már nem
edénycserepek voltak, amelyeket szórakozott és rendetlen kirándulók hajítottak a minap a
hullámokba, hanem Port Royal pusztulásának egykori tanúi.
– Húzzad! – vezényelt a hídról Weems kapitány, és a daru lánca megcsikordult, ezúttal utoljára.
A könnyűbúvárok ideje lejárt, ez az utolsó szállítmány.
A felbukkanó szállítókasból vastag iszaplé ömlött. Szinte nyögött a daru, ahogy a fedélzetre
emelte. Hosszú, vaskos, mázsás tárgy húzta a kosarat féloldalasra.
– Árbocdarab!...Orrárboc! – mondta az egyik matróz.
– Kikötőcölöp! – hangzott az ellenvélemény.
– Tévedsz, öcsém! Ágyú! – mondta kurtán és megfellebbezhetetlen fölénnyel Jack North, a
fedélzetmester, az egykori tüzér. És neki volt igaza!
Egy órával később Link professzor végre letörölte a verejtéket arcáról, mélyet lélegzett, és
pillantását le nem véve az iszaptól tisztára mosott tárgyakról, feleségéhez szólt, aki már izgatottan
tapogatta az írógép billentyűit:
– Kezdhetjük, kedves... Írja:
JEGYZŐKÖNYV
Felvétetett 1959. június 15-én délután 14 óra 15 perckor aSea Diver kutatóhajó fedélzetén a
Port Royal-i tengeröbölben, Jamaica szigetén. Jelen vannak: Dr. Remington Kellog egyetemi tanár,
történész; Captain V. H. Weems, a Sea Diver parancsnoka; és a Smithsonian Institut
kutatóexpedíciójának vezetője, E. Link. Jegyzőkönyvvezető: Mrs. E. Link.
Ma reggel 6 óra 15perckor Captain Weems a Port Royal-i kormányzóság 1690-ből származó
hitelesített térképe alapján, a Port Royal-i Szent Pál-templom tornya és a Gallow-Point csúcsa,
mint tájékozódó pontok segítségével meghatározta az elsüllyedt város két jellegzetes épületének,
Littleton vendéglős hajdani fogadóházának, valamint a kormányzói palota hozzávetőleges helyzetét.
Mindkét nevezett helyen az expedíció kutatói eredményes feltárást végeztek. A felszínre hozott
tárgyak valószínűsítik, hogy valóban a két megjelölt épület romjaira találtak rá.
A leletek a felszínre emelés sorrendjében a következők:
1. Hat darab sértetlen, fehér színű, hosszú szárú, úgynevezett „presbitpipa”. A nyugat-indiai

szigeteken mindmáig használatos.
2. Egy lúdtojás nagyságú és formájú korallrög, mely feltehetően valamely tárgyat zár magába.
3. Három ezüst tányér, karimájában J. Littleton nevének vésetével.
4. Egy kb. literes űrtartalmú, füstbarna színű, ismeretlen címerrel díszített rumosüveg.
5. Egy három méter hosszú bronzágyú, úgynevezett csatakígyó. A lelet helye a térképen a
kormányzói palotának jelzett épület. Az ágyú feliratának tanúsága szerint I496-ban öntetett a cadizi
arzenálban, és feltehetően egykor valamely spanyol hadigálya fegyvere volt.
6. Egy 22 centiméter magasságú, hibátlan ametisztekkel és smaragdokkal kirakott, dús spanyol
ötvösmunkájú aranykereszt.
7. Egy kb. 12 literes rézfazék, marha- és teknősbékacsontokkal. (Ezt a fazekat a hajdanvolt
fogadó tűzhelyrácsán találtuk.)
Mindezek a tárgyak – a bronzágyú kivételével – arra vallanak, hogy lelőhelyük közelebbről
meghatározva Mr. Littleton fogadójának ebédlőterme.
A leletek további meghatározása és azonosítása folyamatos. A legközelebbi kutató leszállás
ideje 1959. június 16.
A térkép alapján Captain Weems az elsüllyedt város egyes épületeinek helymeghatározását
tovább folytatja.
Kmf.
Dr. Remington Kellog

V. H. Weems

E. Link

Mrs. Link leütötte az utolsó pontot, és felnézett az írógépről. A Sea Diver valamennyi embere ott
szorongott szűk körben, a fedélzet padlóján heverő tárgyakat szemlélve.
A három ezüsttányért ugyan feketére marta a sós víz és az idő, az aranykeresztbe rakott
drágakövek azonban úgy lövelltek a napfényben zöld és lila sugaraikat, mintha sosem borult volna
rájuk évszázados éjszaka.
Kellog professzor lehajolt a tojás forma korallrögért. Tűnődve hintáztatta tenyerén.
– Vajon ez mit rejthet a héja alatt? – mormolta félig önmagának. Grundy hadnagy, a tengerészbúvárcsoport vezetője könnyedén a professzor felé tisztelgett:
– Ezt hamarosan megtudhatjuk, uram! A kingstoni fogászati klinikának van röntgenkészüléke!
Kellog professzor nem tartozott a habozó emberfajtához. Weems kapitány vállára tette kezét.
– Captain, kérném a motorcsónakot!
Néhány pillanat múlva a naszád hófehér tajtékcsíkot húzva maga mögött, száguldott a távoli
Kingston mólói felé.
Mofolo, a halász és cápapusztító, hol a vágtázó motorost nézte, hol az ezüsttányérokat és az
aranykeresztet. Tengerészsapkáját hol a tarkójára tolta, hol megint a homlokára rántotta, s közben
olyanformán csóválta a fejét, mint akiből nagyon kikívánkozik a szó, de nem tudja, hogyan kezdjen
hozzá.
A Sea Diver fedélzetén pedig Weems kapitány intésére folytatták szokott napi munkájukat. Késő
délután Kingston felől ismét feltűnt a visszatérő motoros rohamosan nagyobbodó foltja.
Mire a professzor fellendült a fedélzetre, a kíváncsiak gyűrűje újra ott feszült a leletek körül.
Mintha el se mozdultak volna.
Kellog professzor egy fényképet csúsztatott az asztalra.
– Íme! – mondta kurtán. Hangja diadalmas volt. – „A tojás!” És most adjatok egy vésőt, de

gyorsan!
A fényképen egy óra kerek számlapja derengett halványan. Egy óráé, amelyen a mutató tizenhét
perccel déli tizenkettő előtt megállt.
A történésztudós apró mozdulatokkal, gyöngéden faragta a koralltojást, miközben állával a
fénykép felé bökött.
– Tizenegy óra negyvenhárom perc ... Most már percre tudjuk, mikor süllyedt el Port Royal.
Amikor a víz behatolt a szerkezetbe, az óra abban a pillanatban megállt.
Lélegzet-visszafojtva lesték a szertefreccsenő korallforgácsokat. Az utolsó réteg alól hirtelen
arany csillámlott ki.
Ezúttal hiába kongatott vacsorára a szakács. Ügyet sem vetettek rá.
Már magasan úszott a majdnem nappali világosságot árasztó trópusi telihold az égen, amikor a
féltenyérnyi arany zsebóra a maga eredeti tisztaságában ott feküdt a villanylámpa rideg fényében.
Finom cirádás, vésett fedőlapja ellenkezés nélkül felpattant, és nagyító nélkül is tisztán olvashatóan
két belevésett név rajzolódott ki:
Mynheer Jan van Cuypert
Paul Blondel
Amsterdam
1685
– Paul Blondel... – mormogta Link professzor, s tűnődően simogatta homlokát. – A világ egyik
leghíresebb órása. Valamennyi megmaradt műve kincse az óragyűjtőknek. Gazdag ember volt, aki
nála vásárolt! Cuypert?... Ugyan ki lehetett?!
– Egy holland hajótulajdonos... És rabszolgakereskedő is, uram!
Mofolo volt a váratlan közbeszóló.
A többiek közül önkéntelenül előrefurakodott. Ott állt a hosszú asztalnál, amelyen a délelőtti
leleteket szerterakosgatták. Rendíthetetlenül nyugodtan tűrte az ámuló pillantások kereszttüzét.
Kellog bagoly mód pislogott rá szemüvege mögül, kicsit hökkenten is.
– Hm... ezt úgy mondja, mint aki nagyon biztos a dolgában! Honnan tudja?
Az öles termetű halász kisfiúsan elmosolyodott.
– Ezt itt nálunk mindenki tudja, uram! A kormányzó barátja volt, együtt itták minden délben a
rumot a fogadóban, ahogy az úriemberek szokták. A földrengés ütötte ki és a víz mosta el kezükből
a poharat... És a rumot abból az üvegből öntötték a poharakba! Mert az az üveg a kormányzóé volt,
aki nem ivott mást, csak a birtokán párolt pálinkát.
Farrel, az egyik fiatal kutató felnevetett.
– Mofolo, maga úgy emlékezik, mint egy szemtanú! Furcsa!
A halász a fejét ingatta.
– Nem én emlékezem! A népem emlékezik! Apám mesélte! Neki a nagyapám! Azok mesélték,
akik életben maradtak akkor!…Mert az volt a szokás, hogy délben összegyűltek Mr. Littleton
fogadójában minden áldott nap. Várták a teknősbékalevest – magyarázó mozdulattal intett a
rézfazék felé, amelyben ott szürkéllettek a reves marhacsontok és néhány teknősbékapáncél. –
Várták a levest, és szopogatták a rumot. A kormányzó, a holland hajóskapitány, a Szent Páltemplom papja, akié ez a szépséges aranykereszt volt. Az a három tányér pedig ott ragyogott Mr.
Littleton kandallójának párkányán, mely előtt az urak ültek...

Link professzor nem kételkedett a nép emlékezetének igazában. Ő ugyancsak tudta, hogyan
száll szájról szájra egy esemény, akár évszázadokon át is.
– Nos, és ezek a pipák?
– A nevük őrzi gazdájuk emlékezetét! A Szent Pál-templom presbiterjéé voltak, ő kereskedett
velük. Az az ágyú pedig – bökött hátra a sötétbe – a mexikói spanyol alkirályé volt, azé az alkirályé,
akit azért küldtek, hogy elfoglalja Jamaicát, és elfogja a kormányzót! De úgy fordult, hogy a
kormányzó fogta el őt. És ez az ágyú ott állt a kormányzó palotája előtt, hogy bosszantsa a
spanyolokat!
– Szép, színes meséket mond, Mofolo! – dünnyögött Weems kapitány.
– Mese?! Ez a valóság, parancsnok... Ott ültek Mr. Littleton fogadójában, amikor megrendült a
föld, és egekig csapott a tenger! ... Oda is vesztek a doktor kivételével valamennyien!
– Doktor?... Miféle doktor? – vágott közbe, izgatottságában szemüvegét forgatva, Kellog. –
Doktorról eddig szó sem esett.
– A mi doktorunk – Mofolo hangja majdhogy szeretettel csengett. – Az indiánoké meg a
négereké. Orvos volt és nagyúr. Gyógyított és harcolt az igazságért! Öt is odavárták a fogadóba,
amikor megnyílt a föld... De ő akkor éppen nagyapáim apjának apjával messze, künn a bozótban
lovagolt, s látta, hogyan süllyed el a város.
– Tán még a nevével is szolgálhat nekünk, Mofolo? – ingerkedett vele Farrel, aki egyre
feszültebb figyelemmel, már gyorsírással jegyezte a szinte valószerűtlen szavakat.
Most már a jamaicai tengerész is elmosolyodott.
– Ez aztán nem nehéz feladat. A Szent Pál-templomban áll a sírköve. Kibetűzheti róla a
történetét bárki. Nemesúr volt. A márványra azt vésték, hogy Lewis Galdynak hívták! De a népem
csak úgy nevezte: Ő...
Mofolo elhallgatott. Talán rádöbbent, hogy már-már hihetetlen, amit mond.
Valahonnan a partról dal szárnyalt át a hajóra. Mély férfihangok zümmögték. Útra készülő
halászok vagy talán egyszerűen csak azok, akik a napi munka fáradtságát danolgatva pihenik ki.
Az aranyos bőrű, öles termetű jamaicai, akiben sok-sok különböző emberfajta vére keveredett
össze, hirtelen felélénkülve folytatta:
– Ó, nem baj, ha nem hisznek nekem! De ez a dal mégis róla szól, a Doktorról! Hallják?!... Róla,
akit lováról ledöntött a rengés, és magába nyelt a föld! Aztán kivetette gyomrából, és az éhes
hullámok közé dobta! De a Doktornak még ez sem ártott! Egy egész várost elnyelt, de őt nem tudta
a mélybe húzni! Ő a tengert is legyőzte! Azt a háromárbocost, amelyik fél nappal később kihalászta,
ronccsá tépte a szélvész és a szökőár. Matrózai félholtak voltak a vihartól és a félelemtől. Ö pedig
lerázta magáról a vízcsöppeket, a hídra ment, és azt mondta: „Hej, kapitány! Fel az összes vitorlát!
Irány: Port Royal!” – És megmentette, aki élő maradt; pisztollyal és karddal verte el a parttól a
spanyolokat, akik ezerszám tódultak a könnyű zsákmányra!
Ismét elhallgatott. A dal még mindig szakadatlanul szárnyalt Port Royal felől.
– Tovább! – biztatta Farrel.
– Tovább? Minek?... – Mofolo szinte felszabadultan fejezte be: – Ami ezután történt az már
benne van minden iskoláskönyvben. A Doktor Port Royal helyett új várost épített! Tessék, nézzék,
ott van: Kingston!... – S oda mutatott, ahol a jamaicai főváros lámpafüzére csillogott a bársonyos
éjszakában. – Yes, Sir! Ezt a várost ő alapította. Mert még harminc esztendeig élt, miután Port
Royalt elnyelte a tenger. Meghalt, mert minden ember meghal. De csupán a teste! A sírjára virágot
hordunk most is, mindig! De csak a sírjára! Mert ő közöttünk él! Mert a története a miénk is... Ez a
történet akkor kezdődött, amikor először idejöttek az angolok... Ezerhatszázötvenötben...

2. HÚST FÜSTÖLNEK TORTUGÁN
1655

Az admirális, mint mindig, pontosan hajnali négykor ébredt. Az első zaj, ami a fülét megütötte, a
Triumph eresztékeinek halk nyikorgása volt. Ez volt az egyetlen nesz, amely behatolt a tatfedélzet
alatti tágas tengernagyi fülkébe. A hajnal éles szürkesége már belopakodott az ólomkeretbe foglalt
színes ablakkarikákon. Pillantása a fülke mennyezetébe foglalt szélirányjelzőre esett. Gyenge
északkeleti fuvallatot jelzett. No de ezt a hajó egyenletes ringásából is érezte. Habozott, hogy
becsöngesse-e szolgáját, vagy pihenjen még egy keveset, olvasgatván az öreg betűs bibliát, mint
ahogy Cromwell Oliver Lordprotector, Anglia ura admirálisához, William Pennhez illik. Mert
akkortájt a puritánok hatására, bármily furcsa, nem éljenkiáltással, nem harci dalokat zengve,
hanem zsoltárokat énekelve vonultak csatába. William Penn, lelkében legbelül, ezzel nem értett
egyet, mert hitbéli kételyei voltak, amióta Cromwell feloszlatta a „Szentek parlamentjét”; no de hát
ha a Lordprotector így tartja jónak, ám legyen. És mert a fegyelemtartásban a legfőbbeknek kell
elöljárniuk, tehát forgatta a bibliát, s énekelte a zsoltárokat. Az a tengerész pedig, aki nem követte
admirálisát a jó erkölcsöknek és a hitnek ezen az útján, az könnyen megismerkedhetett a
kilencfarkú macskával, a korbáccsal. Sőt, ha az istenkáromlás bűnébe esett, ott végezte, ahol a
tengeri haramiák: kötéllel a nyakán, az árbocrudon.
Mielőtt azonban határozott volna, hogy bibliaolvasás vagy zsoltáréneklés következzék-e,
felpattant a tengernagyi fülke ajtaja. A magas küszöbön egy hórihorgas, csupa szeplő tengerészkadét
bukott át, saját lábában botolva meg siettében.
Az admirális felháborodott ekkora fegyelmezetlenségen:
– White tisztjelölt. Miért nem kopogtat?! Majd én megtanítom magát illemre! Jelenti a
hajóprofosznak, hogy parancsomra tíz kemény ütést kap pálcával a hátsó felére!
A kadét, aki fél évvel ezelőtt, tizennégy esztendős korában kapta meg a tisztjelölti levelet a
Lordprotectortól, remegő szájszéllel válaszolt:
– Igenis, uram! Jelentkezem a hajóprofosznál! Tíz kemény pálcaütés a hátsó felemre!
Az admirális legyintett.
– Most pedig jelentsen!
A kadét kalapját levéve, kezét rövid kardjára szorítva, hozzákezdett:
– A kapitány mély tiszteletét küldi az admirálisnak! Jamaica a látóhatáron! Ha az admirálisnak
úgy tetszik, kegyeskedjék a fedélzetre fáradni!
Penn, egyszeriben feledve a bibliát és a zsoltárt, két lábbal ugrott ki az ágyból.
– Tiszteletem a kapitánynak! Kéretem, ébresszék a tábornagy őlordságát is!
A kadét eltűnt.
Az admirális néhány fésűrántással rendbe szedte vállig érő hajzatát s rövid, szürkülő
kecskeszakállát. Egy tengernagy nem mutatkozhat rendetlen külsővel alantasai előtt! Bő szárú
csizmájába betűrte kék bársonynadrágját, nyakát fehér selyemkendővel tekerte be, és patyolat inge
fölé rántotta az aranysujtásos, rövid tengerészzekét.
Tűhegyes kardját már mentében csatolta fel. Az ajtó előtt feszesen tisztelgett az őrség. Ügyet
sem vetett rá, méltóságteljesen fellépett a kormányhídra.

Smith kapitány, Jeremiah Smith, őlordsága kilencvenhat ágyús sorhajójának, a Triumphnak
parancsnoka, azon nyomban tiszteletteljesen átnyújtotta a tengernagynak hosszúra kihúzott
távcsövét.
– Parancsoljon, uram!
Az admirális előbb a tengeren nézett körül. A Triumph mögött vitorlázó flotta teljes
szélességében betöltötte a látóhatárt. A szürke vásznas szállítóhajók lomha tömegét két oldalról a
fehérre mosott vitorlázatú, karcsú fregattok sora fogta közre. Ügy terelgették, féltve-óva a testes,
zömök szállítóhajókat, akár a juhászkutya a nyájat. Volt mit félteniük. A szállítóhajók hombárjaiban
Angolhon ötezer derék, vöröskabátos muskétása aludta az igazak álmát, ötezer, biblián nevelődött
katona, akinek az volt a feladata, hogy elhódítsa a Róma átkos vallását követő spanyol királytól
koronája és a Nyugat-Indiák egyik legszebb gyöngyét, Jamaicát.
...Nem! Kudarcról, meghátrálásról ezúttal szó sem lehet! – mormolta magában az admirális. –
Az expedíciónak győznie kell, mégpedig egyetlen rohammal, most az Űr 1655-ik évének ezen a
szép őszi napján! A hispaniolai fiaskó nem ismétlődhetik meg! Ámbár a sziget, a Spanyol NyugatIndiák e kulcsának elfoglalása nem az angol tengerészeken és muskétásokon múlott! Az
elviselhetetlenül forró trópusi nyár, az ismeretlen betegségek és a gyenge táplálék késztette a hosszú
ostrom után visszahúzódásra a hajóhadat! A hallatlanul rossz körülmények, semmi más!... Nos,
ezúttal mindezt jő előre számításba vették! Port Royal ostrománál az idő és a körülmények nem
fogják a sereg erejét felőrölni, de nem ám!...
Aztán az árbocokra pillantott. Az erősödő hajnali szél öblösre dagasztotta a vitorlákat.
Tapasztalatból tudta, hogy ez az északkeleti széláramlat a déli hőségig kitart. Mire elül, a flottának
benn kell állomásoznia a Port Royal-öbölben. Ha minden jól megy, még két óra, és ezek az átkozott
spanyolok a reggeli harangszó helyett az angol ágyúk dörgésére eszmélhetnek.
Port Royal a távcső tanúsága szerint mit sem sejtve aludta hajnali álmát. Az erős távcső látható
közelségbe hozta a kikötőt és a várost. A pálmafák és a virágzó bokrok sűrűjébe bújó, élénkvörös
cseréptetős, terméskőből rakott házak körül egyetlen lélek se moccant. A Port Royal fölé emelkedő
Kék Hegyek sűrű bozótjából könnyű reggeli köd párázott. A napkeltét megelőző gyöngyházas
fényben a kikötő rakodóhídjainál két spanyol karavella begöngyölt vitorlákkal, horgonyon
himbálódzott.
– Fegyelmezetlen csőcselék! Még őrség sincs a hídon! Alszanak a kutyák! – csattantotta össze
távcsövét az admirális. – No, majd felébresztjük őket! – és Smith kapitányhoz fordult. – A
jelzőtisztet! Parancs a flottának: Teljes harckészültség! Üzenet: Figyeld a vezérhajót!
A jelzőtiszt már ott állt az admirális mögött, palatáblára jegyezve a parancsokat. A következő
percben csattogva bomlottak ki a főárboc csúcsán a színes jelzőlobogók. Fölöttük, az árboc
legvégén keskeny, hosszú, kék zászló úszott a szélben. Az a kék lobogó, amelyet csak akkor vontak
fel, ha harcra hívott a parancs, mert ellenség tűnt fel a láthatáron.
Mire az utolsó színes zászló is kibomlott a kötélen, sorra visszajeleztek a fregattok. A tarka
lobogók úgy röpködtek fel-alá, akár azok a szivárványosan pompázó trópusi madarak, melyek
éppen akkor ébredeztek a Kék Hegyek virágzó bokraiban.
A jelzőtiszt elvégezte feladatát. Jelentett:
– Uram, a flotta harcra kész!
Az admirális csak ekkor fordult újra Smith kapitányhoz:
– Riadót!
A kapitány intett az első tisztnek, s az a sípjába fújt.
A trillázó, süvítő füttyszónak azon nyomban tucatnyi visszhangja támadt. A tengerész altisztek
sípjai szóltak, megkondult a hajóharang, a fedélzet alatt trombita szólt recsegve, és a futó léptektől

dobként zörgött valamennyi fedélzet.
A fedélzeti lejárók lökésszerűen öntötték magukból a tengerészeket.
Az egyik osztag a hídon át a tengernagyi lakosztályba rohant. Kiakasztották a színes ablakokat,
helyükre görgették a hosszú csövű, messze hordó ágyúkat.
A fedélzeti ütegek körül káprázatos sebességgel dolgozott a legénység. Már töltötték,
dömöckölték a töltőrúddal a csőbe a golyókat, még egy pillanat, és a csillogó bronzcsövek éhesen
tolták ki torkukat a feltáruló csapófedelek alatt.
A hajósinasok, egy szál nadrágra vetkőzve, önmagukból fontak láncot a lőszerkamráig, adták
kézről kézre a golyókat, lőporos zsákokat.
A főfedélzeten síp süvített újra. Az első tiszt tenyerében tartott órájára nézett, majd kalapját
széles ívben a térdéig suhantva, jelentett Smith kapitánynak:
– Engedelmével, uram! A riadót végrehajtottuk! Minden üteg tűzkész! – És engedve
feszességéből, mintegy bizalmasan hozzáfűzte: – öt perc!... Ez valóban jó idő, uram!
A tengernagy úgy tett, mintha semmit sem látna, semmit sem hallana. Hűvösen várta, hogy
Smith kapitány ugyanezt jelentse neki. Mert a tengerészélet alapja a fegyelem, s ez mindenkit
egyaránt kötelez. A tengernagynak csak a kapitány jelenthet!
A tábornagy őlordsága, Sir Robert Venables, finom piros, belga posztókabátját túlvöröslő
képpel, szuszogva kapaszkodott fel a parancsnoki hídra. Torzonborz macskabajusza ezerfelé
zilálódott a sietségtől. Térden felül érő lovaglócsizmájában botmereven lépkedett, sarkantyúi
minduntalan összeakadtak. Két oldalzsebéből pisztolyok agya ágaskodott ki, kardja csupaszon a
hóna alatt, mintha máris közelharc fenyegetne.
A tengernagy bosszankodva dörmögött magában. Hetek óta együtt hajóznak, és mégis, minden
példaadás hasztalan. Ez a tábornok, ez a szárazföldi patkány képtelen megérteni, hogy hajón a
sarkantyú felesleges viselet!
De azért kifogástalan udvariassággal köszöntötte:
– Íme, a cél! – mutatott a távolság ködéből egyre inkább kibontakozó kikötőre. – Port Royal!
Kegyeskedjék lordságod kiadni a parancsot, csapatai készüljenek fel a partraszállásra!
A tábornagy előbb undorral a tengerre nézett – hogy mit nem szenvedett ettől az átkozott
pocsolyától a southamptoni elhajózás óta, annak csak a nagy ég a megmondhatója! –, aztán
szemében a szilárd szárazföld visszfényeivel, elégedetten nagyot üvöltött:
– Jenkins ezredes! Hol a fenében vagy, Jenkins?! Fegyverbe az egész népséget! Partra szállunk,
hallod, hála annak a Jehova istennek!
Mert a tábornagy polgár volt, s nem arisztokrata. Ráadásul puritán! Mielőtt Cromwell seregébe
szegődött volna, hogy segítsen véget vetni a romlott és istentelen I. Károly uralmának, aki nem
átallotta szagos vízzel kenegetni parázna testét és selyembe öltözött félpucér dámákkal járni a
táncot, no és ezenfelül mindkét szemével a felé a pokolravaló római pápa felé kacsingatott. A nemes
tábornagy a pálinkafőző megbecsült, ugyancsak kifizetődő mesterségét űzte. Éppen ezért távol állt
tőle minden affajta világi hívság, mint az udvariasság és jó modor.
A Triumph vitorlázatának csattogásán-pattogásán túl az admirális füle újabb suhogást is
elkapott. Hátat fordított a közben kiáltásnyi közelbe került Port Royalnak, ahol immár a tárgyak és
épületek aprócska részletei is kirajzolódtak, de felneszelő életnek, riadalomnak még semmi nyoma.
Elégedetten bólintott. A sorhajó nyomdokvonalában, alig árbochossznyira egymástól, ott ringott
mind a tizenkét fregatt, harcra feszülten. A tisztek a hídon, a kadétok az ütegeknél, a lövészek az
árbocterebeken. Az égő kanócokról kékes kis füstcsíkok kanyarogtak felfelé. A hajótestek
nyikorgásán s a vitorlázatok suhogásán kívül egyetlen hang sem hallatszott. A fedélzeteket a
küzdelem előtti némaság feküdte meg, az elszabadító parancsra várva.

Port Royalban hirtelen kukorékolni kezdett egy kakas, majd öszvér nyerített valahol
türelmetlenül, s kutyakórus ugatott fel. Aztán mindez elhallgatott.
A kristálytiszta csendbe ekkor belecsapott az első emberi hang. Rémült kiáltás volt. Nyomban
utána egyetlen árva puskalövés dörrent, s eszeveszett kalimpálással megkondult a félrevert
vészharang.
– Elkéstetek, senorok! – mondta önkéntelenül félhangosan Smith kapitány, és várakozóan a
tengernagyra pillantott.
Penn éppen csak bólintott.
– Kormányt teljesen balra! – üvöltött a kapitány. – Tűz... tűz... az áldóját!
A kormányt két matróz és a főkormányos maga pergette át, teljes testsúlyukkal a küllőkbe dőlve.
A sokmázsás kormánylapát nyomása alatt a Triumph simán feküdt a fordulóba, anélkül, hogy futása
meglassult volna. Most már az ütegsorokkal megtűzdelt oldalát mutatta a város felé. Ebben a
pillanatban a jobb kormányfél előfedélzetén élesen felrikoltott egy idétlen kamaszhang, átvéve a
kapitány parancsát.
– Első üteg: tűz!
Az admirális a kormányhíd magasságából látta, hogy a vezénylő kadét – az a szeplős, nyurga
gyerekfigura, aki az imént a saját lábában botladozva esett át a kajütküszöbön – egyik ágyútól a
másikig lohol, ellenőrzi tüzéreit. De már pattogott a következő kadét parancsa is:
– Második üteg: tűz!
A két szunnyadó spanyol karavellán zilált emberfejek bukkantak fel a hajóűrből. Rémült
ordításuk beleveszett a szakadatlan ágyúdörgésbe. Felettük dőltek az árbocok, szakadtak a vitorlák,
előttük törtek pozdorjává az ágyúk.
Mire a Triumph kilőtte valamennyi ágyúját, a soron következő fregatt nyitotta meg a tüzet. A
lőporfüstöt a flotta felől a városra hajtotta a szél, mintegy ködbe burkolva a halálra ítélt spanyol
települést. Itt-ott már lángok faldosták az épületeket. A part mentén hosszan elnyúló egyik raktár
kékes fénnyel lobbant fel. A lángnyelveket nem koronázta füst.
– Kár ezért a sok jó rumért! – dörmögte szakértően a tábornagy, mert jól tudta, hogy csupán a
szesz ég így: koromtalanul.
A Triumph fordulatakor az admirális látta, hogy a szállítóflotta, vagy félmérföldnyire mögöttük,
egyre-másra eregeti le a vöröskabátos alakokkal megrakott bárkákat. Vízre került az expedíciós
sereg.
Mire a tizenkét fregatt elsorjázott a város előtt, pusztító tüzét Port Royalra ontva, romhalmaz lett
minden erődítmény, raktárépület, lakóház a rakpartok mentén és a főtér körül. Ledőlt az árboc a
spanyol király dölyfös lobogójával, és a templomtornyon félrebillent a keresztet viselő toronysisak.
A nap, mintegy végszóra, aranyló tányérral bukott fel a hullámok alól. A szél nyomban elült, a
lőporfüst tüstént meg is tapadt a fedélzeteken, láthatóvá téve az ágyútorkokon kilövellő tüzet.
Penn admirális a tábornokhoz fordult:
– Azt hiszem, most már megengedhetjük magunknak, hogy udvariasak legyünk! Ha önnek is
úgy tetszik, talán küldjünk parlamentereket! – S odaszólt Smith kapitánynak: – Tüzet szüntess!
A várost övező sűrűségből szaporán ropogott a puska, de a golyók legfeljebb a révpartig jutottak
el. Apró szökőkutakat csobbantva, fáradtan hulltak a vízbe.
Az admirális levelet kezdett tollba mondani íródeákjának:
Don Cristobal Arnaldo Yssasi ökegyelmességének, Jamaica sziget kormányzójának, Port
Royalban.

Alulírottak, William Penn, az angol flotta admirálisa és Sir Robert Venables tábornok, a
Lordprotector hadseregének vezénylő tábomély tisztelettel köszöntjük Kegyelmességedet.
Keresztényi emberiességtől vezéreltetve, mely óv az ártatlan életek kioltásától, és a hadra kelt
seregekre kötelező lovagiasság szabályai szerint, felkérjük Kegyelmességedet, hogy a további
felesleges pás megakadályozására Port Royalt, annak minden ingó és ingatlan vagyonával, további
harc nélkül, a Lordprotector kezére adni szíveskedjék.
Amennyiben feltételeink kedvező fogadtatásra találnak, biztosítjuk Kegyelmességed és
tisztjeinek, valamint családjaiknak minden vagyonukkali szabad elvonulását.
Kelt a LordprotectorTriumph sorhajójának fedélzetén, 1655. május hó 10-én.
William Penn

Sir Robert Venables

s. k.

s. k.

A fehér zászlós parlamentert a hatpárevezős, díszesen faragott tengernagyi jacht vitte partra. A
hajócska orrában két tengerészkürtös fújta szakadatlanul a békesség jelét.
A kürtszóra a bozótban lassan, vontatottan elhalt a puskázás. Mire a jacht orra odasimult a
kikötőgáthoz, három, tolldíszes fövegű, csupa csipke selyemkabátos, csatos cipős spanyol nemesúr
lépett elő a füstölgő romok mögül. Előttük ugyancsak fehér zászlót lengetve masírozott egy
tükrösen ragyogó mellvértű, vassisakos ibériai muskétás. A két csoport udvariasan bókolt egymás
előtt, majd egyesülve eltűntek az egész várost elborító pálmaligetben.
A Triumph-on. és a fregattokon a legénység dalolva tisztította az ágyúkat. A hajósinasok loholva
pótolták az elfogyott lőport, lövedéket. A füst hovatovább szertefoszlott. A hajókon harc közben
makulányi folt se esett. Mintha nem is ütközetből, hanem díszszemléről tértek volna meg.
– Ügy vélem, ha lordságod is egyetért, reggelizhetnénk! – bókolt a tengernagy a tábornok felé.
Sir Robert csak valami pöfögő hangot hallatott jóváhagyásul.
A legénység Smith kapitány parancsára már megkapta a dupla adag rumot és a reggelit.
Mire a tengernagyi kajütben, a savanyú puskaporbűz közepette, bekebelezték az ennivalót, az
őrszem rikoltása jelezte a jacht visszaérkezését.
Az első tiszt három spanyol hidalgót kísért be a kabinba. Ügy tündököltek a habos csipkék és
selymek áradatában, borbély bodorította szakállukkal, tűhegyesre pödört bajuszkájukkal, mintha
bálterembe tartanának. Mély bókkal tenyérnyi vörös pecsétes levelet nyújtottak át, aztán némán
várakozva megültek a pamlagon.
A spanyol kormányzó levele cikornyás volt, teletűzdelve csodálatosan csengő mondatokkal, de a
bennük rejlő értelem kemény és csattanó volt: Nem!
Atengernagy visszaadta a bókot, mélyen meghajolt, és sajnálkozva széttárta tenyerét: ha nem,
hát nem!...
Alig várta, hogy a spanyolok sajkája partot érjen. Mihelyt a fehér zászló eltűnt a spanyol csónak
faráról, egyszerre dörrent a flotta minden ágyúja: össztűz!
Még nem fordult át délpontján a nap, mikor a vöröskabátosok, mint ezernyi rák, elözönlötték a
rakpartot, és futva lódultak a zsákmányt ígérő városnak.
A rakpartot keskeny, csupasz földsáv választotta el a szélső házaktól. Mire az első
vöröskabátosok loholva odaérkeztek, mögöttük már százával öntötte az újabb rajokat a
szállítóbárkák sokasága. Egyetlen lövés sem dördült a városból. A nyugalom a könnyű diadal
ordítását csiholta ki a rohamozókból. Szerteszéledtek, hogy betörjenek az udvarházakba.

Valamennyiük szeme előtt ott lebegett a préda, a kincsek, a súlyos ezüsttálak és gyertyatartók, a
selymek és bársonyok, a pergamenbe csomagolt aranytekercsek. A muskéták agyát emelték, hogy
betörjék a súlyos trópusi fából faragott ajtókat, amikor egyszerre minden ablaknyílásból, a bokrok
sűrűjéből irtózatos tűz zúdult rájuk. A zsákmányra áhítozók nem jutottak át a küszöbökön. Nemcsak
ólomgolyó zuhogott közéjük. Nyílzápor szisszent át a levegőn, a vesszők hegyén olthatatlan lánggal
égő gyapotcsomó okádta a füstöt. Zömük az összetorlódó bárkákat célozta. A sebesültek
jajveszékelésébe a felrobbanó puskapor dörgése vegyült, és a második sortűz után már féltucatnyi
széttöredezett vagy égő bárka süllyedt az öböl vízén.
A tábornok, bárhogy áhította a földet tapodni, megrekedt a tengernagyi csónakon, vagy
ötvenméternyire a parttól. Átkozódva rázta öklét a pálmák közé bújt város felé, üvöltve noszogatta
támadásra katonáit, de amikor a csónak kormányosa golyótól találva, hangtalanul belebucskázott a
tengerbe, és a tábornok lába elé sziszegve bevágódott egy sziporkázó nyílvessző, ráordított a
védelmet kereső kürtösre:
– Ebadta, fújd a visszavonulót!
A bárkák ismét elszakadtak a parttól, a homokon hagyva az elesettek vöröskabátos foltjait.
Az admirális ágyútűzzel fedezte a hátrálókat. A flotta horgonyt vetett, és szakadatlanul lőtte a
települést. Venables tábornok, a benne tomboló dühtől a gutaütés határán, zihálva tántorgott be a
tengernagyi kajütbe.
– Ezek az átkozott spanyol disznók megcsúfolják a tisztességes háború szabályait! Ki hallott
még ilyet, lesből lövöldözni, akár egy éhenkórász ír orvvadász! Miért nem áll ki nyílt csatára ez az
istenverte hidalgó?!
Penn admirális válaszolt:
– Én nem értek a szárazföldi harchoz!
Jenkins ezredes, aki úgy festett, mint egy tűzön pörkölt meszelőrúd, mert öles, cingár alakját
tetőtől talpig, féloldalon végignyalta egy gyújtó nyílvessző, elkeseredetten dörmögött:
– Be kell kerítenünk a várost!
Miután ez volt az egyetlen ésszerű megoldás, röpködni kezdtek az árbocon a jelzőzászlók. A
szállítóhajók zöme lassú mozgással megkerülte a félszigetet, és késő délután bántatlanul partra tette
a csapatokat Port Royal háta mögött.
Egyetlen golyó sem fütyült feléjük. A város félmérföldnyire eső fala és a partszegély között
széles, homokos lapály terült el, sűrű mangrove-bozóttal szegélyezve. A hadoszlopok bántatlanul,
lelkesen nyomultak előre. A tábornok tisztjeivel együtt alig tudott lépést tartani velük. Merev
csizmája bokáig süllyedt a fövénybe.
– No de most torkon fogjuk őket! – zihálta elégedetten. – Elölről az ágyúk, mi hátulról! Ebből
találjon kiutat Yssasi őkegyelmessége!
Talált! A vöröskabátosok rohanó áradata hirtelen megtorpant, majd tétovázva kezdett
visszaömleni.
– Hát ez mi? – horkant fel a generális.
Jenkins ezredes feltornászta magát egy homokhalomra. Elnézett a vöröskabátosok feje fölött. A
mangrove-bozót határán, oldalba fogva az angol sereget, csillogó ércfal mozdult előre, lassan,
határozottan.
A harcászat szabályai szerint három oszlopban közeledtek a fénylő páncélos, spanyol
muskétások. Büszkén lengtek a vörös-sárga, kasztíliai címeres lobogók, szóltak a kürtök. Yssasi
kormányzó csatára hívott, és maga választotta meg a csata színterét. Leckét adott a bátorságból
ellenfeleinek. Egész hadereje nem számlált ezer katonánál többet.

Az angol tábornok úgy érezte, elégedett lehet.
– Két körmünk közt roppantjuk össze őket, mint a bolhát!
Segédtisztjei loholva vitték a parancsokat szerteszét.
Ám a kétszeres túlerő is csak akkor győzedelmeskedett, amikor a tenger felől újabb
partraszállók bekerítéssel fenyegették a kicsiny spanyol sereget. Addig Yssasi muskétásai és
lándzsásai eredményesen vertek vissza minden rohamot.
Alkonyat sötétje zúdult a távoli Kék Hegyek erdeire, amikor a védekező spanyolok, lépésről
lépésre hátrálva, visszakoztak az óvón sötétlő mangrove-sűrűség felé. A muskétások azonban még
ekkor is minduntalan a földbe szúrták a puskatámasztót, s eregették az ólommadarakat a
vöröskabátosokra. Aztán egyszeriben elnyelte őket az éjfekete vadon.
Sir Robert katonái megtorpantak a göcsörtös törzsű, összevissza fonódó lombú, zöld sánc előtt.
Érezték, nem szabad behatolniuk a rengetegbe.
Mihelyt megszűnt a lövések szakadatlan pattogása, a félszigetre rázuhant a trópusi éjszaka
némasága. Az erdőben egyetlen madár sem pittyent, a spanyolok visszavonulásának útját
semmilyen nesz nem jelezte. A sötétség kifürkészhetetlen volt, ezer veszéllyel fenyegetett. A
tengerről erős, éjszakai szél támadt, úgy zizegtette a homokot, mintha ezernyi lopakodó lépte
ropogtatná.
Venables tábornok félúton a város és a tenger között, csapdától tartva, tábort veretett.
Négyszögbe tömörítette muskétásait, és bóbiskolva, fel-felriadva böjtölték ki a hajnalt. Virradat
előtt meglepte őket a köd. Az emberárnyak kísértetként mozogtak a tej fehér, sűrű párában. Csak
akkor pezsdültek életre újból, amikor az első napsugárral egyidőben, a túloldalról ismét
megdördültek a flotta ágyúi.
A háromezer emberből álló, fegyvertarajos kígyó lassan kúszni kezdett az ostromlott város felé.
Öt napig tombolt még a harc. Az erdő néma maradt, Yssasi serege nem tört elő többé a
rengetegből.
Hatodnap reggel Penn admirális elégedetten hallgatta az őrtiszt jelentését. Az újból felállított
zászlórúdról a spanyolok bevonták a vörös-sárga kasztíliai lobogót, és a megadást jelző fehér
zászlót húzták fel helyette a romok fölé. A flotta sok száz ágyúja addigra valósággal porrá lőtte Port
Royalt.
Mire az admirális felkapaszkodott a Triumph parancsnoki hídjára, a sorhajó valamennyi tisztje
ott szorongott, távcsöveiket a révpartra szegezve. Kicsiny, fényesen öltözött csoport állt az egykori
csónakkikötőnél, és a szél a hajóra hozta a figyelmet kérő, rikoltó kürthangot. Két fegyvertelen,
sisak nélküli muskétás pedig szaporán lengette a fehér lobogót.
– Hozzátok a fedélzetre őket! – adta ki az utasítást Penn. Futárcsónakot a tábornokhoz; kéretem,
nyomuljon be a városba!
Őkegyelmessége Don Juan Ramirez, a Port Royalt védő csapatok parancsnoka egyáltalán nem
hatott legyőzöttként. Patyolat tiszta selyembe öltözött, cipőcsatján és kezén drágaköves ékszerek
villogtak. Frissen borotvált arcán egyetlen vonás sem rezdült meg, amikor a fedélzetre kapaszkodva
megpillantotta a feljárat körül csoportosuló angol tiszteket. Tollas kalpagját szertartásos ívben
meglendítette, s kardját lecsatolva, az admirális felé nyújtotta.
– Lordságod kezére adom a várost! Kegyelmezzen ártatlan lakóinak!
Az ötnapos harcban meggyötört spanyol védősereg a kormányzói palota előtti téren sorakozott
fel fegyverletételre. A lőporfüstös, borosta verte, fáradt arcok komoran tekintettek elő a páncélföveg
alól. Egykor csillogó mellvértjük horpadozott volt, fénye vesztett. Java részük megsebesült. A
hevenyészett kötésen átütött a vér. Akadt közöttük, akit bajtársai két oldalról támogattak, hogy össze
ne roskadjon.

A tereket ékítő pálmákat derékba törte a szüntelen bombazápor, és a koronájuk fosztotta törzsek
óriás nyársakként meredeztek.
A vöröskabátosok felporozott muskétákkal körülfogták a teret. Egy rövid lélegzetvételig
farkasszemet nézett a két sereg, némán, ellenségesen, aztán újra felrivalltak a spanyol kürtök. A
mellig érő szakállú, vén spanyol zászlótartó utoljára meglengette a kasztíliai lobogót, aztán maga
elé hajtotta a földre. A jelre egyszerre dobta el valamennyi spanyol harcos a fegyverét. A puskák,
pisztolyok, kardok, vítőrök szőnyegként terítették be a gyepet, amerre csak az angol tisztek
elhaladtak a néma sorfal előtt.
– Az urak, kérem kegyelmességedet, csatolják fel kardjukat! – fordult Penn admirális Don Jüan
Ramirezhez, aki úgy sétált oldalán, mintha ő lenne a győző, s nem az ellenség kénye-kedvére
kiszolgáltatott fogoly.
Az admirális tehát betartotta a háború játékszabályait. A foglyul esett tiszt megtarthatja
fegyverét, és majdan tisztes váltságért szabadon engedik. A közrendű katona fogságba menetel,
börtönben senyved, míg meg nem történik a békekötés. A lakosságot pedig – asszonyt, gyereket –
hajóra rakják, s elküldik valahová, ahol még a spanyol lobogó az úr. Mindenki magával viheti testi
holmiját, ruházatát, aprócska batyuba kötve, amennyit két keze elbír. Semmi többet. Minden egyéb
itt marad a győzteseknek! Sir Robert kevésbé uralkodott indulatain.
– Aljas cselvetés! – harsogta. – Hol vannak a többiek?! Dajkamese, hogy ez a maroknyi banda
tartotta a várost!
A spanyol parancsnok leplezetlen megvetéssel mérte végig a köpcös, fésületlennek tűnő
tábornokot:
– A többiek?... Azokkal ön már találkozott a harcmezőn, uram! Ha úgy fordul a kocka,
megismerkedhetik velük!
A kormányzói palota, a ráboruló fák lombjának rejtekében, javarészt sértetlen maradt. A hűvös,
díszesen berendezett, márványpadlózatú nagy termek széles, boltíves tornácra s virágokkal borított
belső udvarra nyíltak. Az udvar kellős közepén szakadatlanul csobogtatta frissítő vizét a szökőkút, s
a medencében drágakőként csillogó aranyhalak ficánkoltak.
A szobákban helyükön maradt minden. Az ősök díszruhás képei a falon, a szőnyegek a padlón s
a hűsítő italra váró ezüstkupák az asztalon.
Venables tábornok belevetette magát a legöblösebb karosszékbe, s onnan szórta válogatott átkait
a spanyolokra. Azt vitatta, hogy a fegyverletétel valamennyi spanyolra vonatkozott. Azokra is,
akiket elnyelt az őserdő.
Ramirez gúnyosan belemosolygott szakállába.
– Kegyelmességed bosszantóan téved! – Halk volt és udvarias. – Én csupán Port Royal
parancsnoka voltam! A hadra kelt sereg felett Yssasi kormányzó úr őexcellenciája rendelkezik.
Kifogásait, ha ragaszkodik hozzá, talán vele tárgyalja meg. Azt hiszem, szívesen rendez önnel még
egy lovagias találkozót!
Erre a találkozóra igen hamar sor került, bár nem olyan formában, mint ahogy Sir Robert
óhajtotta.
A meggyötört városra ezúttal zajtalan éjszaka terült. Szellő se rezdült. A nehéz, fülledt levegő
verejtékes álmot bocsátott az alvókra. Az egyedüli nesz a felállított őrségek szabályszerű kiáltozása
volt:
– Minden rendben!...
Nem dörrent el egyetlen puska sem, vészkiáltás, jajszó nem tépte szét az álmot. Mégis
ébresztőkor a városszéli házakban elszállásolt vöröskabátosok nem sietteksorakozóra. Halott volt
valamennyi. Átmetszett torokkal hevertek ágyukon. A titokzatos ellenség hang nélkül jött, s

nesztelenül távozott.
Az éjszakai őrség egyetlen tagja sem tudott mondani semmi érdemlegeset, bárhogy faggatták
őket a tisztek. A bibliára esküdtek, hogy szemüket egy pillanatra sem hunyták le, éberek voltak.
Nem hallottak gyanús motozást, embernek árnyékát se látták. Márpedig élőlény nem mozog
zajtalanul, legfeljebb a földöntúli lények.
Mihelyt kiejtették ezt a szót, szentül hitték is, hogy az éjszakai mészárlást csak kísértetek
rendezhették, és borzongva tekintettek a halk szélben is rejtelmesen zúgó őserdő felé, amely már
színével is olyannyira más volt, mint az otthoni erdőségek. Angolhonban bármily sűrűn is nőttek a
fák, a napfény átszüremlett a leveleken, a tisztásokon puha, selymes fű zöldellt, és jó illatú gombák
termettek a televényben. Itt pedig az erdő szélén is sötét, áthatolhatatlan. A rothadás fojtogató szaga
terjeng, a poshadt avarban gyilkos marású szörnyetegek lapulnak.
A vizsgálattal tehát nem jutottak sokra. A halottak halottak maradnak.
Sir Robert tajtékzott tanácstalanságában. Ez az éj sötétjében pusztító harcmodor a végsőkig
ingerelte. Soha még csak hasonlóval sem találkozott. Amióta a világ világ, a hadra kelt seregeknek
az a szokása, hogy alkonyatkor félbeszakad az ütközet, az ellenfelek táborukba térnek, elköltik a
vacsorát, aztán istenfélő lelkek módján megpihennek, hogy reggel friss erővel láthassanak a
harcnak. Éjszaka csak a legaljasabb utonállók osonnak gyilkolásra.
Felindult ordibálását részvétlenül verték vissza a kormányzói palota falai.
Tombolását ijedten reszkető, csukladozó hang szakította félbe:
– Ilyen körülmények között hogyan szavatolja kegyelmes uram személyes testi épségünk és a
kincstár érdekeinek védelmét?
A közbeszóló egy asztalvégen kuporgó, alacsony, vézna, tetőtől talpig komor feketébe öltözött
figura volt, akinek szürkülő szakállát és haját is tintafoltok tarkították. Reszkető kezében, most is
lúdtollat tartott, mellyel hosszú árkusokra próbálta feljegyezni az eddig számba vett zsákmányt:
ennyi és ennyi véka indigó, ennyi és ennyi zsák bíborfesték, kakaó, bála dohány és gyapot.
Az angolhoni kincstár teljhatalmú megbízottja volt, Edgar Dayton parlamenti tanácsos, a
telepesek majdani kormányzója.
– A Lordprotector képviseletében a sereg vezetőit teszem felelőssé, ha életünkben vagy a
kincstár javaiban hiány támad! – mekegte. – A Lordprotector azért küldött ekkora fegyveres erőt,
hogy az ellenséget leküzdje, és a békés polgárok életét megvédelmezze!
Sir William Penn eddig közönyösen üldögélt az asztalfőn. A szárazföld nem tartozott
hatáskörébe. Az ő hajóin nem garázdálkodtak „kísértetek”. Egy sorhajón vagy fregatton sohasem
szunyókálhatott el az őrség őrhelyén, nem lephette meg őket készületlenül veszedelem. Ilyesmi
csupán holmi szárazföldi patkányoknál történhet meg. Látva azonban a generális emésztő
nyugtalanságát, közbeszólt:
– Közülünk senki sem járt ezeken az istenverte vidékeken. Ez nem a mi tisztességes angol
világunk. Vad tájaknak vadak a szokásai. Ajánlom, szólítsuk ide azt a kalózt, uram bocsá', azt az
Ördög Pétert. Azt mondja magáról, ismeri ezt a földet és népét, mint a saját tenyerét! Márpedig a
flottát San Domingóból idevezérelte ezen az ismeretlen tengeren, tehát el kell hinnem neki!
Az a „kalóz” oly közömbösen sétált be a tanácskozóterembe, mintha ez mindennapos
foglalatosságai közé tartoznék. Szórakozottan végigjáratta pillantását az egybegyűlteken, aztán
egyenrangúként helyet foglalt közöttük.
A parlamenti tanácsos-kincstárnok hideglelősen húzta válla közé a fejét, amikor feltűnt az
ajtónyílásban.
„Nem! – gondolta borzadozva. – Jótét lélek képtelen elviselni ezt a szörnyű országot és ezeket a
szörnyű embereket! Ha ugyan embereknek lehet nevezni őket. Mert eszébe ötlenék-e tisztességes

kereszténynek, hogy illedelmes térdnadrág helyett a térdét csupaszon hagyó, szemérmetlen
bőrnadrágot öltsön? Hogy úriembernek kijáró lábbeli helyett bocskort viseljen, és arra aranycsatot
tűzzön? Mindehhez pedig orcátlanul, csak a főrangúakat megillető selyeminget húz magára. Széles,
arannyal kivert tüszőjét meg úgy teletűzdeli pisztollyal, késsel, karddal, akár egy útszéli haramia.
Ráadásul amikor más, a Lordprotector által megbecsült személyiség, akinek módjában állna az
aranyos öltözék, szerény köntöst ölt, mert alázatos embernek csak ilyen lehet a ruházata, ez a
jöttment, akinek senki sem ismeri apját-anyját, drágakövekkel és ékszerekkel hivalkodik páva mód.
És ez a szakáll! Szentséges egek, ez a szakáll! Ilyet valóban csupán ördögfajzat viselhet, nemhiába
szólítják Ördög Péternek!...”
Mert Peter O'Rurke szakálla valóban nem mindennapi látvány volt. Kétágúra fésülte: az egyik
rőtvörös színben tündökölt, a másikat koromfeketére festette a természet. Rőtvörös haját is két
varkocsba fonta tengerész mód, és a hajfonatokat sziporkázó gyémántcsat fogta össze. Két nehéz
pisztolyát, hogy kényelmesebben üljön, maga elé csapta az asztalra. Azokon is annyi drágakő
fénylett, hogy vagyont ért mindegyik. Rátömött egy pipára, s mintha egyenrangúak között ülne, két
pöffentés között, kurtán vetette oda a szót:
– Nos?!
Sir Robertot most már újabb düh fojtogatta. Hogy mer ilyen hangon beszélni itt egy közönséges
tengeri rabló?! Penn admirális felelt helyette:
– Az éjszaka legyilkolták az őröket!
– Láttam a holttestüket! Tiszta munka! – mondta Ördög Péter, folytatva a pipázást. – És tiszta
sor! Az indiók tették! Yssasi arawakjai! Nesztelenek, mint a gyenge fuvallat, és veszedelmesek,
mint a kurta kígyó! Hangtalanul ölnek!
– Kísértetek?... Földi lények?... – A fekete ruhás kincstárnok reszketegen makogta kérdését.
– Kísértetek nincsenek! Az indiók Jamaica régi népe, ott élnek a Kék Hegyekben, harcosok a
spanyolok zsoldjában.
– Sokan vannak?... – Ezt már Sir Robert kérdezte, aki legyűrte dühét, mert felébredt benne a
katona.
– Ki tudja? Nem akadt még adószedő, aki felmérte volna számukat! De a spanyolok is inkább
zsoldjukba fogadták őket.
– És hol vannak a spanyolok?
A kalózkapitány hanyagul elmosolyodott. Megvakarta szakállát, és tűnődően felelt:
– Ott, ahol az indiók! Valahol az erdőben, a hegyeken!
Sir Robert megköszörülte torkát, mint olyasvalaki, aki nagy elhatározásra jutott.
– Ön... uram... – s oly nehezen ejtette a szót, hogy lerítt róla, komoly erőfeszítésébe kerül
„úrnak” nevezni azt az embert, aki San Domingo elfoglalása után, egy nyolcágyús vitorláson
egyszerre csak megjelent a kikötőben, angol lobogóval az árbocrúdján, és felajánlotta az
admirálisnak szolgálatait. – ön, uram, megtehetné, hogy elmegy, és felderíti Yssasi szándékait.
Felajánlok szolgálataiért ötven aranyat!
Ördög Péter tiszteletlenül az asztal szélén verte ki pipáját, karvaly mód rásandított az
admirálisra, és hanyagul az asztalra dobott egy zacskót. Mintha kő zuhant volna a kemény fára,
akkorát csattant-csendült a bőriszák.
– Ötszáz spanyol dupla arany! – mondta a kalóz hangsúlytalanul. – Osztassa szét a sebesült
muskétások között! Indióra, uram, mifelénk csak sportból vadásznak! A pénzt a magunkfajta a
spanyolok kincsesgályáiról szerzi!
Penn admirális a maga módján értékelte, amit hallott:

– Anglia üdve!
– A generálisnak is ezzel kellett volna kezdenie! – bólintott helyeslőén Peter O'Rurke. – Anglia
üdvéért elmegyek!
– Adok önnel tengerészeket!
– Majd inkább a magam embereivel! – S tüszőjébe tűzve pisztolyait, a pénzeszacskót az asztalon
hagyva, fejét éppen hogy megbiccentve távozott.
„Eljönnek ide a világ másik feléről, s úgy akarnak élni, háborúzni, ahogy Angliában szokás! –
dünnyögte magában. – Aztán az első éjszaka elvágják a nyakukat az indiók! Mint ahogy elmetszik
majd ennek a szerencsétlen népnek, az anyaföldről idehurcolt telepeseknek a nyakát is, ha így
folytatják! Bezsúfolták őket a hajófenékbe, ígértek nekik földet, boldog életet, hetet-havat, holott itt
a halál várja őket. Majdnem olyan biztos halál, mint amelytől azok az akasztófáravalók szabadultak,
akiket bitó helyett – kegyelemből! – ide számkivetettek. Mert a telepesek zöme halálra ítélt
csavargó, sokpróbás zsivány, rabló és útonálló volt.”
Mire idáig jutott gondolataiban, éppen a feldúlt kikötőn ballagott át, ahol az egyik, félig leégett
hombárban tanyáztak az időközben partra szállított „honfoglalók”. Ott kuporogtak szegényes
batyuik körül, ámuldozva, riadtan fürkészték a füstölgő romokat, a soha nem látott fákat,
növényeket. Új otthonukat. A komor, nehéz munkába törött derekú parasztok között rossz arcú,
sunyi tekintetű, sebes beszédű alakok sündörögtek, itt-ott még bilinccsel a bokájukon. A londoni
börtönök legalja, söpredéke.
A kalózkapitány pillantása rátévedt egyikükre. Patkányképű legényke volt, alighogy kinőhetett a
kamaszsorból. Szeme azonban olyan éhes kapzsisággal tapadt a kapitány drágakővel ékes
fegyvereire, mintha bűvölet igézné. Nem is lépkedett – hangtalan mozgással, ahogy a besurranó
tolvajok szokták, lopakodott mind közelebb, közelebb, már-már öntudatlanul.
Ördög Péter megragadta a legény mellén a foszlott inget.
– Hé, ébredj fickó! – kiáltott rá mély nevetéssel. – Én nem jámbor londoni polgár vagyok! –
Aztán hirtelen mozdulattal sarkon penderítette, és letépte válláról az inget. A meztelen lapockán ott
barnállott a szégyenbélyeg, az akasztófa jele. – Mit tettél?
– Loptam!
– És még?
– Hamisan dobtam a kockát!
– Hány esztendős vagy?
– Tizenhét, uram!
– Ritkaszép mákvirág! – A kapitány még mindig nevetett. Szolgámul váltalak! Az írnok majd
bejegyez! – S hanyagul odavetette az őröknek: – Hé, verjétek le lábáról a vasat!
Már a csónakba léptek, mikor eszébe jutott, hogy a nevét kérdezze :
– A neved?.. .
– Ephraim Hammersmith, tisztelettel!
O'Rurke kapitány valójában most eszmélt rá, miért is váltotta magához ezt a fiatal londoni
börtöntölteléket. Kígyószerű mozgásáért. Ezt a himpellért bízvást besorozhatja saját, hétpróbás
legénysége közé. Ügy massza majd meg a hajópalánkot, hogy mire a spanyol őr felocsúdik, már a
másvilágon jár. Ezt a fickót az erdőbe is magával viheti az indiánok nyomára. Jól megtanulta a
londoni utcán, hogyan kell osonni és hurkot vetni a gyanútlan járókelők nyakára!
Aztán Ördög Pétert Port Royalban három napig senki sem látta. Negyednap hajnalra került elő,
fél tucat ijesztő külsejű, torzonborz legényével és Ephraim Hammersmithszel. Bőrnadrágjukat

foszlányokká hasogatta az őserdő tömérdek tüskéje,testükön számtalan heg, apróbb-nagyobb
sebhely. Egy hallgatag, teljesen csupasz, tarkára festett indiánt cipeltek magukkal.
Az őrség kis híján rájuk lőtt ijedtében, amikor feltűntek a kormányzói palota előtt. A kapitány
fergeteges káromkodására neszelt fel Penn admirális, s ébredt álmából Sir Robert is.
– Yssasi a túloldalon, a Montego-öbölben hajóra szállt a spanyolokkal, és elvitorlázott Kuba
felé. De az arawakokat itt hagyta! – számolt be a fáradtságtól vontatottan. – Ez a legény – lökte a
fiatal indiánt közelebb az asztalhoz – a legfőbb törzsfőnök fia. Elhoztuk túsznak az egyezkedéshez.
De ahogy én az indiánokat ismerem, az alku hosszú lesz! Addig is azt ajánlanám – intézte szavait
egyenesen az admirálishoz, Sir Robertról tudomást se véve –, irtasson ki kegyelmességed a
városban minden bokrot, minden fát, és égesse fel az erdőt, amennyire csak tudja. Aztán hajtsa
munkába ezt az idehurcolt népet, és építtessen magasabb sáncot a város köré. Inkább ma, mint
holnap! Amíg itt egyetlen bokor akad, s nem lesz oly kopár a környék, hogy éjszaka is meglássék a
homokon a bolha árnyéka, az indió láthatatlanul itt terem, míg elvágni való gégét talál!
A jó tanács aranyat ér! A muskétások portáról portára csörtettek, s a férfinépet a serdülőtől az
aggastyánig nyomban munkára hajtották. Hasztalan hivatkoztak arra, hogy ők most örömünnepet
ülnek, mert éppen aznap osztotta ki közöttük a kincstár az elűzött spanyol kalmárok, kézművesek,
földművelők házait.
– Katona úr! – ellenkezett kézzel-lábbal az egyik, messzi Angliából ideszakadt zsellér, akinek
odahaza jóformán betevő falatja sem volt. – Katona úr, légy hozzám emberséggel! Az anyjukom
megfőzte az ebédet, olyan ebédet, amilyet otthon a földesúr sem eszik! Gyere inkább te is, akad
helyed az asztalunknál!
Ebéd ide, ebéd oda, a parancs – az parancs!
A rekkenő déli forróságban csattogtak a fejszék, sikongtak a fűrészek, és pattogó, durrogó
lánggal lobogott mindenütt a nemrég még kellemes árnyat adó bozót.
Estére lecsupaszodott a város. Utcáin, kertjeiben többé egyetlen fa sem teregette lombját, bokor
sem nyújtott énekesmadárnak pihenőhelyet. A települést pedig az erdőtől jó futamodásnyi széles,
hunyó parazsú, behamuzott pusztaság választotta el. De nemcsak az éjszakában tündöklő
parázsszemek virrasztották a hódítók biztonságát. Vaskosarakban felfüggesztett szövétnekek
lobogtak valamennyi utcasarkon, s ahova nem hatolt el fényük, oda bevilágított az óriási, kerek
képű hold. Az őrségek pedig éberek voltak. Feszülten lesték a sötétség minden rebbenését.
Nyomban odapörköltek, ha valahol valamilyen árnyék moccant.
Virradatkor aztán a hamusivatagban egy feketére mázolt testű halott indiánt leltek, aki széles
pengéjű, hatalmas késén és a borotvaélesre fent baltán kívül egyebet nem hordott magán.
A védőfal varázslatos gyorsasággal nőttön-nőtt. Az építőanyag kezük ügyében volt, csákánnyal,
feszítővassal estek neki, ahol kellett, s a várfalért, bástyákért földig rombolták a lakóházakat, így hát
egyre növekvő biztonságból figyelhették a távoli ormokon fel-fellángoló jelzőtüzeket s az
erdőszélen pillanatokra kibukkanó, tollbokrétás, harci bárdjukat fenyegetően rázó arawakokat is.
A flotta ágyúinak oltalmában az élet mindinkább kiterebélyesedett. A szállítóhajók hombárjaiból
végre partra hordták a sokhetes tengeri úttól agyonkínzott tenyészállatot: marhát, disznót, juhot. A
lovak vidám, féktelen nyerítéssel hemperegtek a homokban, és mohón tépdesték a friss, zöld füvet.
A földművelők az őrség oltalma alatt kimerészkedtek a szabadba. Kedvvel törték a földet; látták,
milyen csodálatos gazdagsággalfizet.
De ez a gondtalanság felszínes volt. A bajok vastagja hamarosan megmutatkozott. A városban
elfogyott a hús. Azt a kevés jószágot, melyet a spanyolok elfelejtettek az erdőbe hajtani, hamarosan
felemésztette a sok száz éhes száj.
Sir Robert, a generális pedig megmakacsolta magát. Ö ugyan egy fontnyit se ad a hadsereg
raktáraiból! Amióta világ a világ, a polgár élelmezte a katonát. Fordítva sohasem adódott. Neki csak

az volt a feladata, hogy meghódítsa a pokolnak ezt a forró bugyrát, s nem az, hogy szárazdadát
játsszék mindenféle hitvány, szemét néppel! Jótékonykodjék a flotta. Ossza szét azt a férges
kétszersültet és a büdös sózott marhahúst, amitől úgyis felfordul minden ép gyomrú ember.
Penn admirálisnak azonban ugyancsak szűkösek voltak a készletei. Ő viszont szitkozódás
helyett kiutat keresett. A zsákmány aranyának egy részével a flotta rendelkezett. Aranyért talán csak
akad a világnak ezen a részén is élelem.
Gondjait nyíltan feltárta Peter kapitány előtt:
– Húsra van szükségem, minél több húsra. Olyanra, amivel megtölthetem hajóim éléskamráját, s
a telepeseket etethetem. Én nem kérdezem, hogy ön honnan veszi, Peter kapitány. Hozza ide, s
csengő aranyban annyit fizetek érte, amennyit kér!
Peter kapitány, azaz Ördög Péter szenvtelenül végighallgatta.
– Szárított és sózott húst, marhát, disznót, kecskét olyat kaphat, admirális, amilyet akar. És
annyit, amennyit óhajt! A szabadhajósok unalmukban mást sem tesznek, mint húst füstölnek
Tortugán. Aranyról pedig ne beszéljünk! Bár az ember messze szakadt, s tán többé vissza sem tér
hazájába, Anglia mégis mindannyiunk szülőföldje marad. Amit teszünk, Angliáért tesszük.
Az admirális elgondolkodva dobolt a kormányzói palota mázsás ébenfa asztalán.
– Ne vegye sértésnek, amit mondok, kapitány, ön éppen most beszélt, ahogy finoman kifejezte
magát, a szabadhajósokról. Márpedig a szabadhajós, ugyebár, zsákmányért hajózik? És ott szerzi
meg, ahol tudja. Javítson ki, ha tévedtem volna.
Peter kapitány furcsa, kétszínű szakálla fölött kicsiny, csúfondáros mosollyal felelt:
– Tévedett, admirális! Nem minden szabadhajós tengeri rabló! Ezt éppen önnek kellene tudnia a
legjobban!
A flottaparancsnok – tán észre sem vette – most már úgy beszélt kétes vendégével, mint egy jó
társaságbeli úrral.
– Fejtegetése rendkívül érdekes, kedves kapitány. Hm... hm... Tán szerencséltetne egy pohár
italra!
A teletöltött ezüstserleget koccintásra emelte.
– A hazára!... – s közben árgus szemmel figyelte a kapitányt. Peter O'Rurke felállt, két kézre
fogta a kupát, egy pillanatra melle magasságáig emelte, s csupán ezután ismételte meg a
felköszöntőt.
Penn admirális megvárta, amíg az üres serleg ismét odakoccan az asztalra.
– Egymás között vagyunk, úriemberek vagyunk, ne játsszunk álarcosdit! – mondta barátságosan.
– Ön nem kalóz, ön nem egyszerű hajós, akit ezekre a távoli vizekre csábított a könnyű zsákmány
ígérete. Ne köntörfalazzon! Az imént árulta el valódi énjét, amikor a hazára koccintott velem.
Ahogy ön emelte a serleget, úgy a királyra szokták köszönteni, ön I. Károly nemesura volt. De itt
csak az számít, hogy mindketten angolok vagyunk. Egy a hazánk! Lehet, hogy ön másnak „Ördög”,
nekünk bajtársunk kell legyen! Bár most Anglia élén a Lordprotector áll, az ellenség nem változott!
Az ellenség pedig a spanyol!
A kapitány valahogy befelé nézett, mintha valahol messze járna.
– Admirális, a világnak ezen a táján senkiről se firtatják, ki volt, mi volt azelőtt. Ha jó tengerész,
ha merész hajós, ha golyója célba talál, s a kardja biztos, annak fogadják el, akinek vallja magát!
Errefelé, a karibi vizeken, Peter O'Rurke-t, vagy ha úgy tetszik, Ördög Pétert ismerik! De ön
mondta, nemesemberek vagyunk, gentlemanek, ne maradjon kétség közöttünk. Tessék!...
Ezüsttel kivert, puha szarvasbőr iszákjába nyúlt, s egy tekercsbe göngyölt iratot csúsztatott az

admirális elé.
– Legyen elégtétele, hogy nem tévedett!
Penn admirális elmerülten nézte a kék selyemszalagra függesztett, nagy, vörös pecsétet, I.
Károly királyét, akinek feje már esztendők előtt legördült a hóhérbárd alatt. Aztán még az aláírásra
vetett egy pillantást: Charles R.. – feketéllett a papír alján, nagy, szálkás betűkkel – a király maga
vetette kézjegye.
A betűket udvari íródeák körmölte papírra:
KOBZÁSI ENGEDÉLY
Én, L Károly, Anglia, a skótok és Írország királya, alattvalóink és a tengeri kereskedelem
biztonságának védelmére engedélyt és meghatalmazást adunk Lord Peter Vincent of Vincedonnak,
aFekete Sólyom nevű, kettőszázötven tonnás fregatt tulajdonosának és parancsnokának, hogy
szálljon tengerre, és harcoljon tengeri rablók, közönséges kalózok, a vizek zsiványai, valamint a
spanyolok és Angolhon egyéb ellenségei ellen. Megparancsolom a nemes lordnak, hogy őket
hajóikkal, fegyvereikkel és bármely rakományukkal egyetemben, ott fogja el, ahol találja.
Fent nevezett Lord Peter Vincent of Vincendon ezen engedély alapján arra köteleztetik, hogy a
maga hadilobogóját használja, mely kék alapon az Angolhon színeit mutató pajzs, fekete
sólyommal. Köteleztetik továbbá, hogy betartsa és betartassa mindazokat a parancsokat, melyek
őfelsége hajóira és tengerészeire kötelezők.
Kelt az Úrnak 1645-ik esztendejében.
Az admirális hagyta, hogy a tekercs újra összegöngyölődjék.
– Megőrzőm személye titkát, mylord! – mondta határozottan. Ön tudja, mit miért tesz.
Gondolom, eddig sohasem verték le párharcban a tengeren. Sohasem kellett felmutatnia engedélyét,
nehogy rablóként végezze az árbocrúdon.
– Eltalálta, admirális! Sohasem húztam be az ellenség előtt a Sólyom lobogóját. És embereimnek
Péter kapitány vagyok. Az Ördögöt a spanyolok ragasztották rám! Ők tudják, miért!...
– Ügy hírlik, ön a leggazdagabb szabadhajós, lordom!
Péter kapitány megvonta vállát.
– Ugyan, mit jelent a gazdagság, ha tíz éve nem láttam Angliát, s tán sosem látom többé?... No
de ne érzékenykedjünk! A spanyol ettől nem fogyatkozik meg, és Port Royalnak hús kell! Kérem,
bocsásson el kegyelemben!
Penn admirális a palota tornyából figyelte, hogy kél útra. Valamennyi vitorláját még horgonyon
állva felvonatta, majd az első esti széllel egyszerűen kiröppent a nyílt tengerre, mint a suhanó
madár. A háromárbocos fregatt, főárbocán a fekete sólymos lobogóval, olyan büszke volt, akár a
gazdája.
– Micsoda istentelenül jó tengerész ez a soknevű kapitány! – mondta az admirális fennhangon,
bár egymaga volt.
Tortuga jó széllel harminchat óra út volt Port Royaltól. Harminchat óra teljes vitorlázattal,
anélkül, hogy bármit is kurtítottak volna a vásznakon, holott egyre erősebben fütyült a kötélzeten a
szél.
Harmadnap reggel, amikor a tatbaloldalon Kuba partjai a hullámok alá merültek, s elöl a
láthatáron egy magányos hegy púposodott fel, Péter kapitány maga elé kurjantotta a szorgoskodó
matrózok között tibláboló Ephraimot.
– Kiváltottalak a tömlöcből – vetette oda szárazon a lesunyt fejű, keszeg legénynek. – Emeld föl
a fejed! Most már bárkinek a szeme közé nézhetsz! Lásd, ott van Tortuga! – mutatott előre. – Azon

a szigeten csak bátor emberek élnek. Ott senki sem kérdezi a jövevénytől, honnan érkezett, mit tett
azelőtt. Ezen a szigeten mindenki maga vívja ki a rangját, becsületét. Ha jó bajtárs és kemény az
ökle, van becsülete! Ha gyáva és sunyi, ha hamissággal próbálkozik, hamar befejezi. Itt nem lehet
más zsebében kotorászni és fortélyosan dobni a kockát! Megértetted?... Holnap majd kimégy a
többiekkel, és úgy dolgozol, ahogy életedben még soha. Számolni biztosan tudsz. Te jegyzed fel,
mennyi húst hordanak a hajóraktárba!
A reggeli kékes párából lassan-lassan kibontakozott a San Domingo hatalmas, hegyek és
őserdők borította földje mellett parányinak tűnő Tortuga, a szabadhajósok paradicsoma. Kikötőjét a
természet patkó alakúra formálta. A patkó két csücskén zömök bástya feszült, megtűzdelve ásító
ágyútorkokkal. Másutt megközelíthetetlen volt a part. A kikötőtől az ütegek kereszttüze riasztott el
minden támadót. Benn az öböl mélyén nyugodtan ringatózhattak a hajók. A lankás hegyoldalon
elszórt házcsoportok fehérlettek, s a szabad térségeken mindenünnen tömör füstcsóvák kanyarodtak
az égnek. A lusta parti szellő erős, ingerlő húsillatot vert ki a tenger fölé. Tortuga szárazföldi lakói,
mint mindig, évtizedes mesterségüket űzték. A tengerjáró népek legfőbb eledelét, a húst füstölték.
Valaha, ki tudja, mikor, száz esztendővel is régebben, egy háziállatokkal megrakott spanyol
gálya szenvedett hajótörést, útban Mexikó földje felé. A hajósnép meneküléséről nem szól a
krónika. A zátonyon széthulló hajóról a tömérdek lábas jószág partra gázolt, s mire ismét ember
lépett a szigetre, elvadult marhagulyák, sertéskondák, kecskenyájak fogadták. Ennyi töméntelen
eleven eledelt addig nem látott egy rakáson jótét lélek.
Nemcsak a húsnak, a pompás kikötőnek is híre támadt, ide húzódtak a spanyol kincsesgályákra
vadászó tengeri népek, hogy megviselt vitorlásaikat javítsák. Előbb csak be-betértek, majd végleg
megtelepedtek. És Tortugán kikiáltották a szabadhajósok testvéri közösségét. A régi kapitányok
maguk közé hívták az újak közül az arra érdemeset. A legbátrabb, legtekintélyesebb kapitányt pedig
főkapitánnyá emelték. Ö volt az élet-halál ura ezen a szigeten.
A hazatérő hajók nyolc üdvlövéssel adták meg neki a tiszteletet. A Fekete Sólyom fedélzetén is
nyolcszor dördült az ágyú, mielőtt a horgonykötél nyikorogva kiszaladt volna a lánckamrából.
Az erdők sokszorosan dörgették vissza az ágyúszót, s a kikötőben horgonyzó féltucat hajó,
amely amúgy is lobogódísszel pompázott, zászlólevonással üdvözölte a Sólymot. Az épületek
közötti tágas térről harsány rivalgás szállt feléjük. Távcső sem kellett ahhoz, hogy lássák, fekete
embergyűrű táncol körül egy lobogva égő máglyát.
– Nagy zsákmány eshetett! Ünnepel a nép! – szólt fel Péter kapitány vitorlamestere a hídra, a
kikötést irányítva két füttyszó között.
Ezzel a hírrel fogadta a mólón Danycan lovag, a főkapitány-helyettes a Sólyom parancsnokát,
hatalombeli társát:
– Isten hozta idehaza, mon frére, kedves fivérem! – bókolt igazi francia módra. – Örömnap a
mai. A Fortune, azaz Tom kapitány megcsáklyázott egy aranygályát a bahamai zátonyoknál.
Az utat kétfelől kocsmahelyiségek szegélyezték. Majd kirúgták oldalukat a vigadozók. A
Fortune kapitánya már felporciózta a zsákmányt, és most állt a bál. A máglya fölött egészben
nyársra húzott ökör pirult. A körül ropták a körtáncot. Amerre elmentek, kupákat, serlegeket
emeltek feléjük, kínálva a spanyol gályáról az arany mellett szerzett finom borocskát.
Danycan lovag selyemkesztyűs kezével alig győzte hárítgatni a szíveskedést.
– Két tonna kivert spanyol dukát! – számolt be a zsákmány nagyságáról. – Már levettem belőle
királyom tizedét!
Mert Danycan lovag, úgyis mint a francia király véletlenül idevetődött képviselője,
nélkülözhetetlen személyiség volt Tortugán. Királytizedjéért boldog-boldogtalannak osztogatta a
nagypecsétes zsákmányleveleket. Minden nemzetbelinek egyaránt. Fregattja, az Amazone, évek óta
ki sem mozdult a tengerre, mégis utolsó hajósinasa is gazdagnak vallhatta magát. Bő aratást hozott

a sok kobzási engedély. Ezért Danycan lovag a földkerekségen csupán egy dologtól félt: attól, hogy
egy balszerencsés napon békét köt uralkodója és a spanyol király.
A tortugai főkapitány „palotája” amolyan meleg égövi, szellős faház volt, zsúfolva fegyverrel,
térképpel, töméntelen tengeri szerszámmal. Olyan ember szálláshelye, aki hosszú kóborlásairól
olykor megtér pihenni, de azért lakóhelyén minden azokat a napokat, hónapokat idézi, amikor künn
jár a parttalan óceánon, és az egész világa a hajókorlát beszegte néhány méternyi térség.
Berendezése akármelyik európai főúr ékes-fényes palotájával felért. Bútorait a legnemesebb fákból
mexikói asztalosok – mesterségük művészei – faragták, és valaha egy spanyol alkirály termeinek
ékességei voltak. Csak hát az a gálya, amelyik a hazaszólított alkirály ingóságait vitte, sohasem
jutott el Cadizba. A Yucatán-szorosnál rácsapott a Fekete Sólyom. A falakat brabanti bársonnyal
vonták be, hogy a zsákmányolt mellvértek, sisakok ezüstje szépen csillogjon a puha, sötétkék
kelmén. Az asztalközépen, egy aranymintákkal ékes, nagy, fekete cseréptálban literszámra
halmozódott a szivárványos igazgyöngy, csak úgy szabadon, mintha morzsolt kukoricaszemek
volnának.
A falak mentén mázsás, vasalt hajósládák szolgáltak ülőhelyül, szőnyeggel letakarva. A
legapróbb tortugai szolgagyerek is tudja, hogy a ládák belseje a jó spanyol aranyak ezreit és ezreit
rejti. Egy évtized pénzben lemérhető zsákmányát.
Mindez a kincs pedig majdhogynem őrizetlenül állt. Nem lógott lakat a ládákon, s az ajtókra
sem szereltek furfangos, tolvajbiztos zárakat.
De hát Tortugán egyetlen ajtón sem akadt zár. Ha valaki boros fővel elejtett egy zacskó tallért az
útszélen, másnap ott lelte, ahol hagyta; vagy az első járókelő, aki belebotlott, utánavitte, ha ráismert.
A tortugai töméntelen kincs, vagyon minden morzsáját erőszakkal szerezték. Vér patakzott érte,
süllyedő gályáról hordozták át a zsákmányhajók fedélzetére, ágyúdörgés, csatazaj közepette. De aki
itt a szigeten engedelem nélkül nyúlt volna társa holmijához, az kínos, lassú halállal hal meg. A
szabadhajósok testvérisége nem tűrt tolvajt maga között. Ezért nem volt szükség a kincsesládákon
zárra.
Ephraim teste valósággal reszketni kezdett a szerteheverő töméntelen érték láttán, miközben a
kapitány poggyászát behordta a szobába. Egyébként halvány ábrázata hol vörösen izzott, hol
mészfehérre sápadt. Danycan lovag észrevette színeváltozását, s mert jó emberismerő volt, csak úgy
foghegyről vetett oda néhány mondatot, mintha a kapitányhoz szólna:
– Az enyveskezű bére mifelénk: az elevenen felnégyeltetés! Nemdebár?! Különösképpen ha
Peter főkapitány holmijából ragadna egy és más a markához.
Ephraim alázatosan meggörnyedve kisomfordált. A francia nemesúr pedig korholóan ingatta
fejét:
– Ugyan már, fivérem, hol szedte össze ezt a londoni csatornapatkányt? !
Peter kapitány szórakozottan felelt:
– Patkány?! Tán csak egy megtévedt suhanc! Ha nem tér jó útra, majd utoléri az a végzet, amire
bírái szánták.
– A kötél! – dünnyögte fanyarul a lovag. – Tehát, ugyebár, most egybehívjuk a Kapitányok
Testületét?
Ezúttal kevesen jelentek meg a tanácskozáson. Összesen nyolc hajó tartózkodott a kikötőben. A
többiek, szerte a szigetvilág vízi ösvényein, most futották az utolsó hajrát a viharok időszaka előtt
Európába törekvő, panamai, hondurasi és mexikói gályákkal.
Egykettőre szót értettek egymással. Hajnalra kelve durrogni kezdtek a bozótban a vadászok
puskái, és dörögtek reggeltől napestig. A lapályon szakadatlanul füstölögtek a máglyák, és mihamar
telt hajóűrrel vágtak neki a gyors járatú naszádok a tengernek Jamaica felé. A tortugai

szabadhajósok testvérisége állta főkapitánya szavát;
Hovatovább múlóban volt a nyár. Az esős évszak lomha, vízterhes felhői kövér gomolyagokban
tolakodtak az égre. A kőfalak is nedvességet izzadtak, s a völgyekből reggelente meg alkonyatkor
kékesszürke köd hömpölygött fel.
– A csontjaimon érzem, hogy ma megérkezik az első szélvihar! – jósolta Danycan lovag Péter
kapitánynak, miközben délelőtti csokoládéjukat szürcsölgették a főkapitányi szállás tornácán.
Innen, a domboldalról, akár valami ókori aréna páholyából, eléjük tárult a félhold alakú kikötő.
A két, ágyúkkal megtűzdelt őrtorony védelmében most már mintegy harminc vitorlás pihent
horgonyon. Árbocrúdjaik lecsupaszítva, fedélzetükön csak a soros őrség, mert hiszen hajót
őrizetlenül hagyni nem lehet. A töméntelen tengerésznép, több ezer ember, ott zsivajgott, mulatozott
a kalóztelepülés utcáin. Jókedvű lármájuk felhallatszott a tornácig.
Danycan lovag felsorolta az újonnan révbe érkezettek nevét.
– Tegnap alkonyatkor és ma hajnalban befutott, horgonyt vetett Portugál János, Glasgow Kid, a
Hosszú Hollandus, az Őrgróf és a Csontváz Kapitány. Tisztességes tized jut ezúttal is XIV. Lajos
őfelségének...
A fogadókban reggel óta folyik a zsákmányporciózás, és folyik a bor is.
Arról viszont nem beszélt, mennyi csordult ebből a tizedből az ő zsebébe, de elégedettsége arra
mutatott, hogy szerfelett tekintélyes mennyiség.
Valóban, az út fölé nyúló cégérükről messziről felismerhető fogadók, kocsmák környékén
feketéllő emberrajok nyüzsögtek. A Nevető Cápát, az Aranygályát, a Jószerencse Házához címzett
fogadót majd szétvetette a duhajkodás, és a Dupla Hatosban, amelynek a cégérpajzsán hat pontot
mutató dobókockák voltak, már a falakat rengette a mulatozók bömbölése.
A gerendás mennyezetű, félhomályos, alacsony kocsmatermekben megsűrűsödött a levegő. A
szabadtűzhelyeken hatalmas kondérokban rotyogott az étel, a nyársakon néger szolgák forgatták a
parázs felett a marhahús legjavát, és a fogadós meg a csaposai izzadva, loholva hordták az
asztalokra a legjobb andalúziai és portugál borokkal csordultig töltött kupákat. A nyáron a Hosszú
Hollandus egy lomha borszállító gályát kerített horogra, s fillérekért eladta zsákmányát a
kocsmárosoknak.
Az italtócsás asztalok körül egymást túlharsogva mesélik kalandjaikat a szabadhajósok.
Torzonborz, többnyire rongyos ruhájú, izgága, vad fickók, akik között a spanyol kivételével
mindenfajta náció akad. Nemcsak fehér; indián, néger, sőt még arab is, az algériai bey országából.
Csattog a kártya, perdül a kocka. Aranyhalmok, ékszerek, drága mívű fegyverek, csodálatos
selymek, távoli földek fűszerei és ruházata cserél itt gazdát könnyedén.
Akinek elfogy a zsákmányrésze, nem sok ügyet vet rá. Maholnap ismét elvitorlázik, és szerez
újat. Szerez mindaddig, míg egy párharcban valahol majd alulmarad, és a hullámok között vagy
árboc keresztrúdján befejezi életét. A harc ezen a tengeren könyörtelen, egyik fél sem ismer
irgalmat.
Danycan lovag kirezzentette Peter kapitányt gondolataiból.
– Csontváz Kapitányt emlegettük, és íme, megjelent!
A tornáchoz vezető ösvényen meghökkentő jelenség közeledett. Csaknem két méter magas férfi
volt. Lenszőke haját fekete, strucctollas kalap takarta, koponyája egy gyermekénél kisebb volt,
arcából, amely halálfejhez hasonlított, koromfekete kígyószem meredt előre. Fekete bársonyruháján
egy ezüstfonállal kivarrt életnagyságú csontváz díszlett.
A szabadhajósok testvériségét a legnagyobb jóakarattal sem ítélhette senki ártatlan lelkületű,
jámbor polgárok gyülekezetének. Csontváz Kapitány, ez a Dániából vagy valamelyik másik északi
országból idevetődött kalandor, kiváló hajós volt. Ehhez nem fért kétség. Gonoszsága azonban

felülmúlta káprázatos tengerésztudását. A kapitányok nagy többsége nem ölt szórakozásból. A dán
azonban fütyült a mégoly gazdag váltságdíjra is. Amerre járt, pusztulást, halált hagyott maga után.
Éppen ezért cimborája volt számos, de barátja nem akadt.
Meglengette kalapját a két kapitány előtt.
– Engedelmükkel, toborozni szeretnék, uraim!
Ha egy kapitány kevésnek érezte önnön erejét valamely vállalkozáshoz, akkor a főkapitányok
jóváhagyásával, egyik fogadóban, tőrével az asztalra szegezte toborzólevelét. Leírta a kecsegtető
zsákmány nagyságát, s felszólított mindenkit, ha kedvük tartja, csatlakozzanak megfelelő
osztalékért. Hívta a kapitányokat hajójukkal egyetemben, és hívta azokat, akik egymagukban
éreztek kedvet a vállalkozáshoz. Aki csatlakozni kívánt, odakörmölte nevét az árkus papirosra, vagy
odakapartatta egy cimborával, aki ismerte a betűvetést.
– Hová készül uraságod? – érdeklődött élénken a francia király egy távoli képviselője.
– Veracruz!
A felvilágosítás tömör volt, de pontos.
Veracruz a mexikói föld nagyvárosa, az ezüstbányák központja, ahonnan minden évben kétszer
– az őszi és a tavaszi viharok elmúltával – kincsesflotta indul Spanyolországba.
Azok, akiknek sikerült megtizedelniük ezt a flottát, akár soha többé nem kényszerültek tengerre
szállni. No de ez vajmi ritkán sikerült eddig. A karavánt a spanyol flotta legkiválóbb csatahajói
kísérték.
– Tavasszal?... – Peter kapitány farkasszemet nézett a dánnal. Annak hideg kígyószeme meg se
rebbent.
– Tehát, főkapitány? Aláírja? Csatlakozik, uram?
Peter kapitány csupán a fejét ingatta.
Danycan lovag mindent értően nézett a fekete bársonyruhás csontváz után.
– Nem, mi nem csatlakozunk! – mormolta. – Mi finnyásak vagyunk, uram! Nem szeretjük, ha a
cápák ártatlanok százaiból csapnak lakomát.
Még hallgatagon ültek a csokoládés csészék mellett, amikor odalentről hangos üdvrivalgás
csapott fel.
– Nos, a Csontváz kiakasztotta felhívását! – mondta a lovag, s közben az égboltra sandított.
A felhők szürkéből feketévé mélyültek. Kárpitjukat hangtalan villámok hasították, előfutárjaként
az üvöltő fergetegnek. Az öbölben szökőkutakat vertek a lecsobbanó horgonyok.
Az ügyeletesek apró, futkározó bogaraknak látszottak a messzeségben, amint előkészítették a
hajókat a vihar fogadására.
Egy pillanattal utóbb eget-földet rázó dübörgéssel kitört az ítéletidő. Távol, künn a tengeren,
gyászfekete esőfal függönyözte el a látóhatárt. A komor háttéren hirtelen száguldó, fehér folt tűnt
fel.
Peter kapitány távcsövéért nyúlt.
– No lám... valaki ugyancsak menekül a vihar elől!
Az egyárbocos kutter a mögötte görgő, házmagas hullámokkal versenyt futva a kikötő
torkolatához ért. Orrán ekkor fény villant egyszer, kétszer, háromszor... Az ágyúszót túlharsogta a
mennydörgés. A naszád riadót lőtt. A távcső nagyítólencséjén feltűnt a kutter lobogója, Anglia Szent
György-keresztje, és felette hosszan úszott a keskeny, háromszögű, kék harci zászló: ellenség a
láthatáron...

De a tenger üres maradt. Ellenség nem mutatkozott.
Tortugán az ölbeli gyerekek is értették a jelzéseket. Dörögve szólaltak meg a lármadobok.
Loholó fegyveresek özönlöttek a bástyák s a partra húzott sajkák felé.
Szakadt az eső, a felhők a fák csúcsát súrolták, s bár még dél sem volt, alkonyattá mélyült a
sötétség. A homályból egy haditengerész egyenruhás legénykét vezetett az őrség a főkapitányok elé.
Keskeny, szeplős fiúarcáról patakzott a víz. Szőke haja csapzottan lógott homlokába. Sapkája
valahol elveszett a viharban. Vonásairól izgalom áradt, feszültség.
– John White tisztjelölt, az urak szolgálatára... – mutatkozott be feszesen, majd megingott, s
eldőlt, mint a támasztékát vesztett árboc.
Amikor feltámogatták, Peter kapitány felé fordult. Gyengeségét leküzdve, nagyokat nyelve,
katonásan jelentett:
– Uram, az admirális tiszteletét küldi! A flotta és a hadsereg a Lordprotector parancsára elhagyta
Port Royalt. Yssasi kubai spanyol csapatokkal a Montego-öbölben partra szállt. Az admirális
üzenete így szól: „A flottának mennie kell Angliába! A város védtelen. Végveszély! Kapitány, most
önt hívja a haza! Tegye meg kötelességét!”
A gyerekkadét, mielőtt másodszor is összecsuklott volna, befejezte mondókáját:
– Az admirális engem is az ön rendelkezésére bocsát!...
És elájult, mert kormányosát a hullámok közé sodorta a szélvész, s harminc órát egymagában
állt a kerék mellett.
Peter kapitány előkiáltotta szolgáit. Ennek a gyereknek most ágy kell, forró ital és alvás... Aztán
némán, szobormerev arccal, sokáig fürkészte az egymásra torlódó, alakjukat szüntelenül változtató
felhőket, mintha a vihar kavargásától várna feleletet, majd hirtelen vállára kanyarította
kátrányosvászon-köpenyét.
– Tartson velem, lovag!
Odalenn zúgott, fortyogott a tömeg. Szájról szájra járt, micsoda hírt hozott a kutter Jamaicáról.
Félbemaradt a játék, a lakomázás. Érezték, hogy ennek elmúlt az ideje.
Az Aranygályában együtt tárgyalgatták a hírt a zsákmányhajók gazdái, amikor a fogadós
bekiáltott:
– Jönnek!
A Tortuga szigeti közösség választott vezetői akkor értek a tömeg nyitotta ösvényen a fogadó
elé. A szorongó sokaságból valaki felkiáltott:
– Beszélj, főkapitány!
Peter kapitány felhágott a tornácra.
– Testvérek! Az angolokhoz szólnék! Port Royalt nem védi többé senki. A flotta elhajózott! És
partra szállt a spanyol! Asszonyok esnek majd martalékul, anyák és gyerekek! Én Port Royalba
megyek. Dupla zsold annak, aki velem tart!
A tömeg meghullámzott. A hátsó sorokban állók könyékkel furakodtak előre, a csendet
mormogás törte meg, s egy vörössapkás francia, a Fortune vitorlamestere, szembefordulva a
tömeggel, úgy kiáltott, mintha a fedélzeten parancsot harsogna:
– Cimborák! Miért csak az angolok?! Azt mondom: pokolra minden spanyollal! Aztán meg:
kinek van szüksége zsoldra?! Pénz nélkül is megyünk! Háromszoros hurrá a főkapitányra!
A Hosszú Hollandus kezét tengerészzekéje zsebébe vágva, elégedetten bólogatott:
– Legalább ez egyszer nekik eshetünk úgy istenigazában! Danycan lovag, szokásához híven,

gyorsan számot vetett:
– Legalább kétezer szabadhajós magával tart! – mondta halkan Peter kapitánynak. – De,
fivérem, hagyjon nekem az ágyúk mellett őrséget!
A bölényvadászok legvénebbje, az öregségtől mohosra zöldült szakállával, tetőtől talpig bőrbe
öltözötten, tölcséres puskáját hóna alatt szorongatva, feldöbögött a tornác lépcsőin.
– Halljad szavunkat, főkapitány! – kezdte a szigetek keverék nyelvén. – Mielőtt ti jöttetek volna,
bennünket ötven esztendeig ölt a spanyol. Valahányszor idetévedt, a halál aratott ezen a szigeten.
Pedig a hajótöröttek békés emberek, és mi azok voltunk mindannyian. Abból éltünk, amit a föld és
az erdő adott. De azt is elvették tőlünk! Ezért mi is veled megyünk!
Peter kapitány most már szilárdan hitt a győzelemben. Nincs az a spanyol, de még indián sem,
aki erdei harcban meg tudna küzdeni ezekkel a bőrruhás vadon járókkal!
Portugál János barna vércsearcán a jó mulatság elégedettségével, arany fülönfüggőit
csillogtatva, elragadtatott mozdulattal fordult félig Peter kapitányhoz, félig a tengerészek seregéhez:
– Hát akkor mire várunk, cimborák?! Mennél nagyobb a szél, annál hamarabb érünk Jamaicára!
. . . Fedélzetre legények!
Penn admirális fregattjai harmadnapja vesztek bele a messzeségbe. A felhőszakadástól szürkére
csapzott vitorláik egyenként tűntek el a szörnyűséges eső kárpitja mögött.
Az admirális vezérhajója, megtörve azt a szent és sérthetetlen szabályt, hogy a tengernagy
mindig az élen jár, utolsónak hagyta el a Port Royal-öblöt. Mielőtt a nyílt tenger felé fordította
volna orrát, széltében kétszer is végigszántotta a kikötőt. Ütegei sorra megszólaltak. Gyanútlan
szemlélő akárha díszlövésnek is vélhette. A komor arcú tüzérek azonban vaktöltés helyett éles
töltéssel tömték meg az ágyúkat, és a kormányos, mielőtt a tűzparancs elhangzott volna, mélyen
megdöntötte a hajót, hogy meredek legyen a bombák röppályája. A füstcsóvát húzó tüzes golyók
átíveltek a városka fölött, és valahol a sűrűségben csaptak le. Nyomukban ittott megszakadt az erdő
végtelen zöld fala, ahogy derékba törve vagy koronántalálva összeroskadt egy-egy toronymagas
fatörzs.
Az ágyúropogás, a mennydörgés és a hegyek visszaverte hang szinte a végítéletet idézte.
Penn admirális nem törődve a fedélzetet verő esővel, mely patakokban csobogott le a
víznyelőkön, a hídon maradt mindaddig, míg a város bele nem olvadt a távol szürkeségébe. Ütegei
sortüze volt az utolsó segítség, melyet Port Royalnak adhatott, s tudta jól, hogy ez is inkább jelkép
volt csupán, semmint védelem. Yssasi és segédcsapatai a rengeteg biztos rejtekében lappangtak, a
golyók legfeljebb az indiánok s az erdő vadjai között kelthettek némi rémületet.
Mielőtt levonult volna a parancsnoki lakosztályba száraz ruhát váltani, megtorpant Smith
kapitány előtt.
– Vajon White megküzdött-e a viharral? – mondta gondterhelten.
– A legjobb csónaklegénységet adtam vele, uram! – felelte a sorhajókapitány. – A legjobbat...
Az utolsó üzenet, melyet a sorhajóra sodort a mindegyre jobban bőszülő szél Port Royal felől,
válaszul az elhaló ágyúdörgésre, a vészharang kongása volt.
– Máris támadnak a gazok! – sóhajtott Smith kapitány.
Támadtak!
A vadul burjánzó bozótból tucatnyi, tarkára festett embercsoport rohant elő rikoltozva. A
városfal széles előterén, a csupaszra égetett gyepün néhány pillanatra megtorpantak, csatabárdjukat
magasra dobva, toporgó, ugráló tánccal hevítették harci lázukat. Vijjogó kiáltásuk szinte hasított.
A falak lőréseinél a telepesek halálra szántan várták a rohamot. Durva posztóköpenyüket a

muskétákra borították, nehogy elázzék serpenyőjükben a puskapor, kivont kardjuk a várfalon hevert
a kezük ügyében. Egyaránt akadt közöttük éppen csak serdülő, ijedt szemű kamaszgyerek és a
Lordprotector seregében edzett veterán.
A polgár harcosok mögött, esőtócsákban gázolva iszkolt egy rekedt hangú süvölvény. Puskája
csaknem hosszabb volt, mint ő maga.
– Akkor lőjetek, ha látjátok a szemük fehérjét! – ordította. Halljátok?! Akkor lőjetek!...
Randolph bátyó üzeni!...
Valaki visszamordult:
– Jó, jó, ne rikoltozz! Nem süket itt senki... – S a kalapja alól leste a cikázva közeledő
ellenséget. Maga is vadorzó volt egykor, és tudta, hogy a város választott vezére, Old Bob
Randolph, a londoni lövészek zászlótartója, okos parancsot adott.
Bár ujja rángott a ravaszon, türelmesen kivárta, míg a tarkára festett arc olyan közel került, hogy
akár megszámlálhatta volna a harsogásra tátott szájban a fogakat.
Ekkor, de csak ekkor sütötte el a puskát, és nyomban nyúlt a másikért; a falperem alatt,
guggolva töltötte a fia.
– Szaporán, Dick, kisfiam, mert ez nem verébvadászat! – mondta bátorítóan, és máris újra tüzelt.
Ha Yssasi arra számított, hogy a telepesek puskapora elázik, vagy nem állják a rémségesen
kimázolt indiánok rohamát, csalódott.
A támadók nem jutottak fel a falakra.
Halottaikat, sebesültjeiket felragadva, némán hömpölyögtek vissza az oltalmat adó bozótba. Az
erdőalja meg sem rezzen többé késő éjszakáig. Akkor egyszerre százával szisszentek ki a ködből a
pirosló fénycsíkot húzó nyilak. Olthatatlan tűzzel égett rajtuk a kátrány, s ahol lehullottak, csak úgy
fröcskölték maguk köré a csontig maró, apró parazsat. Mire a védők kitapasztalták, hogy homokkal
vagy nedves bőrrel kell ezt a tüzet elfojtani, mert a víz ez ellen nem orvosság, már lángoltak a
zsúppal fedett istállók, pajták.
Reggelre kelve pedig mindenfelől dörögni kezdtek a spanyolok muskétái. Az éjszaka sötétjében
körülkerítették Port Royalt.
Másnapra fel kellett adni a városfalat, mert úgy ritkult a harcosok sora, hogy sok lőrés mögé már
nem jutott ember.
Harmadnapra Randolph bátyó maradék fegyveres erejével elsáncolta magát a templomban, a
kormányzói palotában s a kikötőt szegő néhány tömör kőházban. Pincéikben ott reszketett Port
Royal valamennyi magatehetetlen lakója: gyerekek, asszonyok. Az utcatorkolatokat gerendákkal,
hordókkal torlaszolták el. Várták a következő rohamot. Három napja szorongatták őket
szakadatlanul. Egybefolyt a nappal és az éjszaka. Napvilágnál a spanyolok golyói röpködtek
szüntelenül, és a falakat szaporán rombolta az a két kis ágyú, melyeket Yssasi áthurcolt a hegyeken.
Éjszaka pedig az indiánok lopták be a védőket nesztelenül, mint a surranó kígyó. Ez volt a
legrettenetesebb! A közelharc a sötétben támadó fekete árnyakkal. Ember ember ellen, pisztollyal,
késsel, foggal-körömmel. Harc mindhalálig!
Ráadásul fogytán volt a puskapor. Egy tüzes nyílvessző besuhant a lőportár ablakán: eget-földet
rázó dörejjel levegőbe repült az egész.
– Ha az Úr nem tesz csodát, estére kilőjük az utolsó golyót! – számolt be Randolph bátyó egy
negyedórányi harcszünetben a kormányzói palota legvédettebb zugában kuporgó kincstárnoknak.
Dayton tanácsos úr keszeg alakját a szüntelen félelem valósággal összeaszalta. Reszkető árnya
volt nemrégi önmagának.
– És aztán?... Szentséges egek, mi lesz velünk?! Az öreg Randolph vállat vont.

– Aki férfi, harcol, amíg lélegzik! Meghalni csak egyszer halhatunk meg!
Ruhája rongyokban lógott róla, vállát kötés fedte, ahol átütötte egy golyó, arcán nyílvessző
csontig szántó nyoma.
Valahol künn felsivított az indiánok csatakiáltása.
Randolph kirohant.
A palota ajtaját bedöntötte egy ágyúlövés. Már az előcsarnokban folyt a tusakodás. Yssasi barna
bőrű, tolldíszes harcosai egymás sarkát tapodva kapaszkodtak át a bejárat romjain.
Cromwell öreg zászlótartója eldobta kilőtt pisztolyát, és karddal zúdult a támadóknak. Bele a
sűrűjébe!
Úgy érezte, ez az utolsó harca! Mikor hirtelen kitisztult előtte a térség, nem tört ellene többé
senki, akire le kellett volna sújtania, valósággal megszédült. Nem hitte, hogy él.
A sűrű lőporfüst megköhögtette. A márványpadlón sebesültek nyögtek, kiáltoztak félelmükben,
és kintről, akapunyíláson át, beragyogott a nap.
A háta mögött tört spanyolsággal megszólalt valaki:
– A rossz indián elfutott, senor!
Nehézkesen hátrafordult. Az az indián legény állt mögötte, akit Peter kapitány ragadott el az
erdőből, valami törzsfőnök fia. A neve... a neve persze: Boye!
És az indián legény kezében lándzsa volt. Véres lándzsa! Ekkor eszmélt rá, hogy mialatt
szédülten verekedett a betörőkkel, ez a legény ott harcolt az oldala mellett. Vele harcolt!
– Hát te?! – csodálkozott rá hitetlenkedve.
– Rossz indián, mondom!... Nem arawak!... Ellensége arawaknak! Spanyol úr hozta! Boye
harcol ellenük! – Elégedetten megsimogatta lándzsáját.
Ágyúdörrenés vágta ketté a beszélgetést. Harsogó, dübörgő ágyúszó. Nem az apró spanyol
ágyúk kurta vakkantása. Reccsenő sortűz.
Alig halt el, dörrent a második. A kettő közötti szünetben, a kikötő felől, amolyan szélvészt is
túlharsogó tengerészordítás harsant:
– Hurrá, itt a vén Anglia! Csak a fejét, fiúk!
A romokon, tetemeken áttapodva valahogy a kapuhoz szédelgett, és álmélkodva megdörzsölte
szemét.
Az öbölben, a kikötőgát előtt, harci rendbe sorakozott flotta horgonyzott le éppen. A vitorlák
még fent feszültek az árbocokon, még füstöt pöffentettek az ágyútorkok, de a révparton már bárka
bárka hátán. Tetőtől talpig bőrbe öltözött, torzonborz szakállú erdőlakók, tengerészzekés angolok,
piros sapkás francia matrózok. Ömlöttek, özönlöttek szüntelenül.
Mind futtában lőtte ki a puskáját. Aztán megtorpantak egy percre, lőport öntöttek, golyót
nyomtak a csőbe, s ordítva rohantak tovább.
Betódultak a part menti utcákba, átkapaszkodtak a torlaszokon. A csatazaj nőtt, harsogott, de
már úgy, mint a távolodó mennydörgés.
A tömegből kikanyarodott egy kicsiny csoport, és egyenesen a kormányzói palota felé tartott.
Fél tucat angol haditengerész. Egy vékony, gyerekképű tisztjelölt az élükön. Övében két pisztoly,
kezében meztelen tengerészkard.
– Üdvözletem, uram! – lihegte. – Azt hiszem, jókor érkeztünk! A telepesek vezére fáradtan
helyeselt:

– Ügy vélem én is.
– White tisztjelölt, szolgálatára! – Aztán hirtelen sarkon perdült, és elfutott arra, amerről
legszaporábban pattogott a puska.
Old Bob Randolph a lobogókat fürkészte a hajók árbocain. Lassan fejtegette a titkot. Anglia
színei és a Fekete Sólyom: Peter kapitányt jelentik. Ezt a zászlót ismerte: San Domingóból Peter
kapitány vezette ide valamennyiüket. A többi zászló azonban rejtély volt előtte.
Az egyik bárkából kísérteties jelenség szállt partra, közvetlen közelében. Öles alak fekete
bársonyban. Ruháján ezüst csontváz villogott.
– Kik vagytok?! – kiáltott Bob Randolph a rémületes jelenségre, de az szóra se méltatta.
Helyette egy fegyverekkel teletűzdelt, köpcös figura felelt:
– Szabadhajósok Tortugáról! Ügy ám, komám!
Old Bob Randolph sokat tudott ugyan a világról, sokfelé járt, sokat is tapasztalt. Az sem volt
utolsó dolog, amit végigélt az elmúlt három napon, de most mégis meglepődött. Mert fogalma sem
volt, kik azok a szabadhajósok, s a világ mely táján fekszik Tortuga.
Aztán legyintett.
– Mindegy, ha a pokolból jöttetek is – dörmögte önmagának. Ha a spanyolokat veritek, a mi
embereink vagytok!
Don Cristobal Arnaldo Yssasi a Kék Hegyek egyik tágas, száraz barlangjában kényelmesen
töltötte el az éjszakát. Annyira biztos volt a dolgában, hogy este, miután sorra járta csapatait, úgy
ballagott a visszafoglalt városrészekben, mintha látogatóba menne egyik főrangú barátjától a
másikhoz. Még az égő házak máglyái is holmi kerti ünnepségekre emlékeztették. Azokra a kerti
ünnepségekre, amelyeket unos-untalan rendeztek, hogy megédesítsék a napok egyhangúságát. Az
indián és a néger szolgák éjszakákon át a szentjánosbogarak ezreit fogdosták össze az erdőben.
Tüllzacskókba gyömöszölték ezeket a repdeső lámpásokat, százat és százat egy csomóba. A
zacskókat felaggatták a kerti fákra, és az eleven lámpások a langyos estében sziporkáztak, mint a
drágakövek.
A hölgyek suhogó selyemruhákban táncolgattak a puha gyepen, az urak ürítgették a serlegeket,
és a szolgák végtelen sora hordta a válogatott étkeket nagy-nagy ezüsttálakon. A rabszolgák
gondoskodtak mindenről. Hogy ne eshessek hiba, arra a felügyelők ügyeltek. Ó, a korbács jó tanító
eszköz! Ha szaporán csattog, sokasodik az öböl mélyéről kiemelt igazgyöngy, halomba tornyosodik
a szárítókban a kakaóbab, végtelen füzérekben gyűlik a dohánylevél.
Szép ez a világ, amelyben csak a parancsot kell kiadni, és megvalósul az óhaj! Azt mondják
ugyan, hogy az öbölben hemzsegnek a cápák, és minden harmadik gyöngyhalász otthagyja a fogát.
Arról is hallani, hogy az ültetvényeken és az erdőben sok a halálos marású kígyó. No de hát kit
érdekel a rabszolgák pusztulása?! Ha felfordul, elkaparják! Akad helyette tízannyi. Hozzák a
karavellák, gályák Afrikából, vagy ha sürgősen kell, a vérebes különítmények a hegyekből. Bár az
indián nem túlságosan alkalmas az ilyen házi munkára! Ha láncot vernek a lábára, sóhajtozni kezd,
és belehal az erdő utáni vágyakozásába.
De törődik-e a juhász azzal, hogy a bárányt elszakítja anyjától, vagy a gazdasszony, mikor a
fiamacskát vízbe fojtja? Ez a dolgok rendje, ennek így kell lennie. A színes bőrűek arra teremtődtek,
hogy életükkel-halálukkal egyaránt urukat szolgálják!
És a rendnek ezt a tökéletességét zavarták meg ezek az átkozott angolok. A pápa, a spanyol
származású Borgia VI. Sándor, amikor 1494-ben kettéosztotta a világot, a mindenségnek ezt a
részét a spanyolok királyának juttatta! Ide senki más be nem teheti a lábát. Aki megkísérli, magát
okolhatja a következményekért! Mint ezúttal is!
Ha pedig a rablók ráadásul eretnekek, az igaz egyháztól elrugaszkodott hitehagyók, akik

papírrongynak veszik őszentsége mindörökre érvényes döntését a világ és javai megosztásáról, azok
– bárkik legyenek – megérettek a tömlöc örök sötétségére, a máglya tüzére, a kínvallatásra.
„Nos, ezek az angol rablók rövidesen mindezt megérhetik! – gondolta Don Cristobal szemleútja
végeztével. – Ezt a néhány házat, épületet reggel majd kiperzselik úgy, ahogy a hegyi oroszlánt, a
pumát szokták barlangjából. Az indiánok ehhez kiválóan értenek. A ragadozónak a kölyke is
ragadozóvá válik, tehát nekik sincs kegyelem. Senkinek sincs! Hírmondó se maradjon közülük! A
halál némaságának adom ezt a vidéket!”
Elégedetten tért álomra. Amikor csillaghunytakor felserkent, hogy cifrán felszerszámozott
öszvérén leügetve a csatasor mögül szemlélje az angolok vesztét, rabszolgái főfelügyelőjének kiadta
az utasítást, hogy ebédre a kormányzói palota nagytermében téríttessen.
– Gondoskodj arról, hogy hiba ne essék! – búcsúzott jókedvűen.
Vidámságát magasra szította a napkeltével meginduló lövöldözés. Mialatt a fák hűvösében
ügetett lefelé a hegyről, ki is számította, hogy kora délidőre átléphetik palotája küszöbét. Akkorra
minden csendes lesz, a hullákat is eltakarítják az útból, és asztalhoz ülhetnek anélkül, hogy
étvágyrontó látványban lenne részük.
A tortugai flotta sortüzének hangjáról úgy vélte, hogy ismét felrobbant, az angolok valamelyik
lőszerraktára. Ez maga a fél győzelem! Vágtára fogta öszvérét, hogy minél előbb dicsősége
színhelyére érkezzék. Szolgái messze lemaradoztak, nem tudtak lépést tartani vele. örömében
vágtázva robogott ki a síkságra. A hirtelen rázúduló napfény elvakította. Mikor újra látott, azt hitte,
megtébolyult. A tegnap még puszta kikötőben hemzsegtek a vitorlások, s a táj, ahol esteledéskor a
birtokos nyugalmával sétálgatott, s amely felett a halál nyugalma terpeszkedett képzeletében, most
harctól kavargott.
– Szent Jágóra, mi történt itt?! – ordította, és sarkantyúba kapta öszvérét. Akkor ocsúdott csupán
a valóságra, amikor az erdő felé eszeveszetten iszkoló katonái megragadták az öszvér zabláját, és
magukkal hurcolták. Tajtékzott.
– Vissza! Vissza!... Gyáva kutyák! – üvöltött, ahogy a torkán kifért, s korbácsával csépelte a
futókat. – Tán a sarkatokba mart az a néhány száz angol patkány?!
– Végünk! Ezrével jönnek! – kiáltotta rémülten az egyik muskétás, és eldobta mellvértjét, hogy
könnyebben futhasson.
Don Cristobal hátrafordult nyergében, ömlött utánuk a síkságon az ellenség. A flotta ágyúi
szakadatlanul dörögtek, a bombák ott surrogtak fölöttük, törték-zúzták az erdőt.
Yssasi egyszerre átkozta futó seregét, az angolokat, az Istent és önmagát. Az ördögöt hívta
segítségül, de már ez sem használt.
Tizednapra maroknyi megmaradt muskétásával a Montego-öbölben agyonhajszoltan, rongyosan,
ismét bárkára szállt, hogy elérje a parttól távol horgonyzó gályáit.
Szemét vérerek hálózták be a fáradtságtól, kicsiny, jól fésült kecskeszakálla ápolatlan gubanccá
terebélyesedett. Éhes volt, szája kicserepesedett a szomjúságtól.
Azt hitte, hogy erdei harcban őt és indiánjait nem gyűrheti le senki.
Amikor visszahúzódott a rengetegbe, elküldte fegyverbe szólító hírvivőit az arawakokhoz.
Öldöklést ígért nekik és korlátlan zsákmányt. Magában már megtervezte az angolok tőrbe csalását.
A hírvivők nem tértek vissza, az arawakok sem jöttek... Azaz később megérkeztek – az angolok
oldalán! Ekkorra ő is megfejtette a rejtélyt, amely eddig fel sem ötlött gondolataiban. A kubai
indiánok ősi ellenségei voltak az arawakoknak!
Az őserdő minden bokra egyszeriben csapdájukká vált. A bőrruhás bölényvadászok és a Kék
Hegyek őslakói lélegzetvételre sem hagytak időt nekik. Ha csak egyetlen percre megtorpantak,
hogy kifújják magukat, hogy megpihenjenek, máris nyakukon voltak. Port Royaltól a Montego-

öbölig spanyol harcosok teste jelezte a mérföldköveket.
A tenger, a szépséges spanyol Kuba nyújthatta az egyetlen menedéket. A gályák, melyek most is
oly büszkén lengették őszentfelsége lobogóját. A bárkák evezőspadhoz láncolt gályarabjai
veszekedett erővel húzták az evezőt, mert hátukon siettetősen csattogott az ólmos korbács.
Alig szakadtak el csónakhossznyira a parttól, a fövényt elözönlötték az üldözők.
Nyílvesszőzápor hullott sziszegve a vízre, fáradt ólomgolyó is koppant a bárka farán. Don Cristobal
fogcsikorgatva rázta öklét.
– Hej ... visszatérek én még egyszer, ti pogány gazok!
Aztán elnémította a kétségbeesés. A nyílt tenger felől tucatnyi idegen fregatt úszott be.
Őszentfelsége gályái a vitorláikat sem vonhatták fel, horgonyuk a fenéken maradt. Oly gyorsan
lepték meg őket, hogy mire a tüzérek ágyúikhoz futottak, nyakukba szakadt á golyózápor letarolta
árbocozat. Be sem várták a második sortüzet, felhúzták a fehér lobogót.
Yssasi őkegyelmességét és kíséretét már angol kutter halászta ki. Visszaszállították a partra. A
lombok árnyékában Peter kapitány fogadta a tortugai vénekkel.
– Üdvözlöm kegyelmességedet! – emelte meg kalapját a halálra hajszolt spanyol kormányzó
előtt. – Úgy vélem, hosszabb pihenőre lesz szüksége excellenciádnak ennyi megerőltetés után.
Ezenfelül időre, hogy gondolkodhassék a váltságdíj nagyságán.
Port Royalban kivirult a béke. A kikötőben pezsgett az élet. Az ezernyi új jövevénynek ezernyi
kívánsága volt. A mesteremberek alig győzték a munkát. A szabadhajósoknak Tortuga után Port
Royal maga a nagyvilág volt. Régi, megszokott és unt kocsmáik helyett most minden házban
szállásuk akadt. Bárhol szívesen látták őket. Akárhová tértek be ismerkedésre, esteledéskor, amikor
megszűnt a munka nyüzsgése, és vacsorára tálaltak az asszonyok, mindenütt akadt szabad szék a
számukra és evőeszköz a közös tálhoz. Ráadásul, mert tellett az elmúlt esztendők zsákmányából,
nemritkán a jó szóért is arannyal fizettek. A gyerekek markát rakosgatták tele gazdag ajándékokkal.
A kapitányok a parton szállásoltak. Bőven került mindegyikük számára nagyszerűen épített
nyaraló az egykori spanyol nemesurak birtokán. Nem is nyaraló, inkább kastély, ahol alkalom
nyílott a vendéglátásra, a gazdagság csillogtatására. Raktárház is akadt számos, tömör terméskő
falú, rácsos ablakú, vasalt ajtajú. Biztos hely a hajóhombárokban rejtőző kincsek számára. Attól,
hogy meglepik őket a spanyolok, kevéssé kellett tartaniuk. A tengeren állandóan kinn jártak az
őrhajók, és figyelő szemek adtak hírt a legparányibb vitorláról is.
A viharok évadja még nem ért véget, a portyázás kevés eredménnyel kecsegtetett, tehát bízvást
tölthettek napjaikat Port Royalban. Tortuga egyre kevésbé kívánatosnak tűnt előttük. Az ottani
település szegényes kunyhóhalmazzá szürkült. Mi is az a néhány épület ehhez a szabályos városhoz
képest? Hol akadnak ott kertek? Az ember egyenesen a szobába lép a sáros, poros ösvényről, kóbor
kutyák szaladgálnak a lába alatt, és a tyúkok bejárnak tojni az ágyak alá. Az aranyat pedig
legfeljebb a kocsmákban költhetik.
Itt viszont szabó, csizmadia, ingkészítő, puskaműves, borbély... Aztán... asszonynép mindenütt.
Kedvesek, takarosak, szót lehet váltani velük okkal-móddal. Másként nem is! A kapitányok nem
tűrik a randalírozást, de még a szabadszájú mulatozást sem.
Így hát Peter kapitányt nem érte meglepetés, amikor a Hosszú Hollandus nemcsak a kardját tette
az asztalra, hanem mellé rakta azt is, ami mindnyájukat foglalkoztatta.
– Mi lenne, főkapitány, ha itt maradnánk Jamaicán? Ha jól megfontoljuk, kinőttük Tortugát.
Miért gazdagítsuk mi a francia királyt? Itt a magunk urai lennénk. Kormányzó nincs, katona nincs,
ha innen kihúzzuk a lábunkat, újra idecsap a spanyol. Akkor pedig vitorlaszakadásig rohanhatunk,
akár a pokolból is. Minek?! Egyszerűbb, ha itt maradunk!
– Egyszerűbb! – bólintott Peter kapitány. A Kapitányok Testülete megszavazta.

Peter kapitány elégedett volt azzal, ami történt. Tíz hosszú esztendeje, amióta elhagyta Angliát,
először érezte és élvezte a béke édességét. Kényelmes heverőszékben ült a kormányzói palota
nyitott tornácán. A márványpadló kellemes hűvösséget árasztott, a tarka virágokkal pompázó
kertből kora reggel friss illat áradt, és halkan csobogott a szökőkút szivárványosan permetező vize.
Legfőként az egyedüllétet élvezte. Mert bármily nagy úr is egy hajó parancsnoka, hasztalan tart
életet és halált a kezében, nincs egyedül soha. Nem ismeri a zavartalan álmot. A tenger
kiismerhetetlen és a szabadhajóssors nem tűri az elereszkedést. Minden elkövetkezendő pillanat
mögött veszély fenyegethet. Veszély, rajtaütés, csúf végzet lehet az ára annak, ha egy kapitány azt
hiszi, hogy egyszerre hunyhatja le mindkét szemét.
Tortugán a főkapitányi szállás nem volt egyéb egy szárazra helyezett kormányhídnál. Nem akadt
a napnak olyan perce, amely ne kívánta volna, hogy Danycan lovaggal együtt ne ügyeljenek éberül,
ne osszanak igazságot a szabadhajósok számtalan huzavonájában, perpatvarában.
Most csodálatosan másként fordult. Ez a fékezhetetlen, vad népség valahogy szelíddé
juhászodott. Talán az a régen elfeledett életforma tette, amelybe itt belecsöppentek. Körülöttük
mindenki a maga munkáján igyekezett.
Földönfutó paraszt, adó miatt elárverezett mesterember és hitványságért vagy nehéz bűnért
száműzött törvénysértő egyaránt, aki kegyelemből került ide, akasztófa helyett szolgasorba. Mint
például ez az Ephraim kölyök...
Gondolatait néger udvarosa szakította meg. Főmatrózból lépett elő a színes szolgaszemélyzet
igazgatójává, mióta a Fekete Sólyom fedélzetéről partra szálltak. Tengerészujjasát levetve, hófehér
lepedőt csavart maga köré, hogy emelje méltóságát.
– Master, itt az a tintapusztító fekete varjú! Beengedjem?
Peter kapitánynak se teste, se lelke nem kívánta a szófecsérlést Dayton őtanácsosságával. Ám az
is a rendhez tartozott, hogy tárgyaljon vele.
– Engedd be! – adta beleegyezését sóhajtva. Vége a derűnek, nyugalomnak, következik a száraz,
meddő hivataloskodás. De ezúttal kellemesen csalódott. Dayton tanácsos úr most nem vélt jogain,
kincstárnoki mivoltán, a személyét megillető kiváltságokon rágódott. Kimutatást hozott magával.
Mialatt minden jótét lélek az ostrom kárainak helyrehozatalán fáradozott, őernyedetlen
szorgalommal számba vette, mekkora vagyont hagytak hátra maguk után a spanyolok.
– Négyszáz házat vettem birtokba a Lordprotector nevében! – jelentette ki fontoskodva. –
Hatvan jól megművelt birtokot volt szerencsém elkobozni. Mindegyik birtokon működő malom van
és főzőhelyiség, ahol a rumot préselték.
Ügy darálta a pontos számokat, akár egy olajozott gép: az ültetvényeken indigó, dohány,
gyömbér, kakaó, gyapot terem. A megművelt terület közel nyolcezer hold terjedelmű.
– A spanyol asszonyokat és gyerekeket nem számítva, mert ők úgyis elhajóznak nemsokára, már
jegyzékbe foglaltam a lakosságot is – fejezte be elégedetten. – Ha érdekli önt, kapitány, ebben a
pillanatban Port Royalban 1458 fehér telepes és száműzött él. No meg 454 nő, 44 gyermek és 584
néger rabszolga ...
Peter kapitányt elfogta az incselkedés:
– Pontatlan, uram! Az indiánokról nem ad nekem számot!
Dayton tanácsos megrökönyödötten ellenkezett:
– Az indiánokról?!... No de ilyet! Ki tudhatja azt?! Tán menjek közéjük, és kockáztassam az
életemet? Ezt még ön sem kívánhatja, kapitány! – És egy merész fordulattal visszakanyarodott
eredeti mondókájára.
Adóról szónokolt, holmi tizedekről és a telepeseknek juttatott vagyon meg föld megváltási

áráról.
Amit erről mondott, az egyre jobban megkeserítette Peter kapitány szája ízét. Ez a száraz,
keszeg, savanyú kis ember még magához sem tért rémületéből, máris azon igyekszik, hogy
megkeserítse azok életét, akik most készülnek gyökeret verni itt... Nem, ez lehetetlen!
Félbeszakította a szóáradatot, kitessékelte a tanácsost. De a nála hagyott, számokkal telerótt
íveket elmélyedve tanulmányozta. Kiokoskodta belőlük mindazt, ami bontakozó terveihez
szükséges volt, majd maga elé vezettette Don Cristobalt.
– Holnap elindítjuk Kubába népe itt maradt asszonyait és gyerekeit, kegyelmes uram! – adta
meg a tiszteletet foglyának. – Tehát itt az ideje, hogy az ön személyéről is elbeszélgessünk. Kellő
megfontolás után úgy határoztam, hogy rangjához és vagyonához illő váltságdíja...
Yssasi udvariatlanul közbevágott:
– Mennyi?!
– ...húszezer arany, uram!
Don Cristobal barna vércsearcát elfutotta a piros düh.
– Ön tönkretesz!
Peter kapitány gúnyosan elmosolyodott:
– Kegyelmességed túlságosan heves! Nem csak itt voltak, Kubában is vannak roppant birtokai,
kastélya, aranybányái! A többszörösére sem mondhatna nemet! Persze úgy is cselekedhetnék
kegyelmességeddel, ahogy önök szokták a magunkfajtával: az evező mellé láncolhatnám, vagy ha
úgy tetszik, felmagasztalhatnám a vitorlafára...
A spanyol a szája szélét rágta.
Peter kapitány nyugodtan folytatta:
– De én mindezt nem teszem. Tizenötezerre becsülöm itteni birtokát, házait, valamennyi egyéb
javát. Elevent-holtat egyaránt! Tehát ötezer aranyról ír a családjának, és ha az összeg megérkezett,
teljes tiszteletem mellett, ön is elvitorlázhat. Nos?!
Don Cristobal ott nyomban, az ébenfa asztalon megírta a kötelezvényt, aztán úgy vágta oda a
lúdtollat, hogy a tinta szertefreccsent.
– Most már tekintse kedves vendégemnek magát! – bókolt a kapitány. – Ha lenne bármily
óhaja...
Yssasi szertelen dühét visszafogva, hasonló hangnemben felelt:
– Csupán egyetlenegy! Az, hogy önnel, még ebben az életben, fordított helyzetben találkozzam!
Adja meg a sevillai Szent Szűz!
Peter kapitány válasz nélkül hagyta az acsarkodást. Amúgy is el tudta képzelni, mi várna rá Don
Cristobal kezén, ha fordulna a kocka.
De effajta gondolatok nem nyugtalanították. Most már birtokos volt Jamaicán, kastélya, vidéki
háza, ültetvénye. A kikötőben ott horgonyoz a Fekete Sólyom. Ügy töltheti tehát életét ezentúl,
ahogy akarja. Ha terhére lesz a nyugalom, megint a fedélzetre száll, és nekivág az óceánnak. Nem
most! Majd... Akad tennivaló elég Jamaicán.
Vacsorára vendégül látta kapitánytársait. Amikor a szolgák lehordták az asztalt, s a lobogó
gyertyák lángjánál rácsiholtak az első pipára, ezüstserlegekből kortyolván a bort, meglepő
kijelentéssel szolgált:
– Itt az ideje, hogy megválasszuk az új főkapitányt! A város nem maradhat gazda nélkül. És ha
kegyelmetek is úgy gondolnák, én bizalmuknak ezt a részét kérném!

Megvárta, míg a meglepetés és az ellenkezés zaja elült, majd háborítatlanul folytatta:
– Magam helyett a flotta élére Edward Mansfelt kapitánytársamat ajánlanám!
A Hosszú Hollandus magához sem térhetett ámulatából, máris a flotta parancsnokául
választották.
A Kapitányok Testülete hajnalig együtt ült, és mire megvirradt, a korán kelők szédülten
olvashatták a templom kapujára és araktárházak falára kiakasztott árkusokon a Kapitányok Testülete
határozatát:
A szabadhajósok testvérisége nem ismer különbséget telepes és száműzött között. Személyével
mindenki maga rendelkezik. A jövőben vétkezők büntetéséről a Kapitányok Testülete dönt.
Miután Port Royalt a szabadhajósok óvták meg a spanyoloktól, senki más nem tarthat rá igényt.
Ennélfogva a kapitányok döntése így szól:
Kinek-kinek a háza, amelyben lakik, műhelye, földje, ahol dolgozik, immár saját tulajdona, azért
senkinek adóval, megváltással nem tartozik. A házat, földet, műhelyt, vagyont tőlük többé senki el
nem veheti.
Jamaicán – a spanyolok kivételével – minden nemzetbeli szabadon vallhatja hitét, tetszése
szerint űzhet kereskedést vagy ipart.
Gyilkolást, rablást, tolvajlást a Testvériség nem tűr meg. Elkövetőit kitaszítja, és halálra küldi.
Aki pedig a jövőben óhajt Jamaicán megtelepedni, az köteles a Kapitányok Testülete elé állni,
ők döntenek, hogy a jövevényt, bárki légyen is az, befogadják-e.
Miután a hír szájról szájra járt, amerre vitorlás hasította az óceánok vizét, tengerész mondta
tengerésznek, hogy Tortuga helyett immár Port Royalban ütött tanyát a Szabadhajós Köztársaság.
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Dayton tanácsos úr szürke hivatalnoklelke nem tudta elfogadni az eseményeket. A
méltatlankodástól remegve, valósággal betört Peter kapitányhoz.
– Tiltakozom! Tiltakozom! – rikácsolta. – Példátlan, amit tenni merészeltek! így felrúgni minden
isteni és emberi rendet! A biblia parancsolja: adjátok meg Istennek, ami Istené, a királynak, ami a
királyé!
– Nincs király! – válaszolta csendesen a főkapitány.
– De Anglia...
– Anglia mi vagyunk!
Dayton tanácsos úr hitetlenkedve rázta kalapos fejét. Hát történhet ilyen?! Hiszen aki él,
lélegzik, az valakinek alattvalója! Az alattvalót törvények kötelezik! A törvény pedig azt mondja:
fizetni kell! Válságot, tizedet, adót! Aki nem teljesíti a törvényt, az... nem fejezte be a gondolatot.
Kihúzta ványadt testét.
– Felszólítom önt a Lordprotector nevében!...
A „lázadó” harsány kacagása belefojtotta a szót.
A kacagás mihamar elült, de a tanácsos – lélegzet híján – csak nehezen tudott megszólalni újra.
Csendes volt, majdhogynem alázatos:
– Szeretnék hazatérni Angliába!
A kapitány derűje egyre fokozódott:
– Tessék! Ki akadályozza meg ebben?! Szabad az út – s kimutatott az ablakon. A gát tövében,
napsütésben szikrázó kéken, ott nyújtózott a végtelen tenger. – Tessék!
A kincstár, az adók és a váltságok őre kitámolygott a teremből. Szörnyű gúnynak vélte a
távozási engedélyt, holott az valóságos volt. A kikötőben lázas gyorsasággal útra készítették a
Fekete Sólymot.
White tisztjelölt felindultan vette át Peter kapitánytól a vaskos, töméntelen pecséttel leragasztott
küldeményt.
– Egyenesen Penn admirális kezébe adja! – hallotta az utasítást. – A jelentésben önről is szó
esik. Megírtam, hogy helytállt, teljesítette az admirális parancsát. Azt is megírtam, hogy vitézül
harcolt. Kérem az admirálist, jutalmul nevezze ki önt tengerész zászlóssá. Elmélázva nézte a
zavarában rákvörössé pirult fiút. – Akkor most búcsúzunk! Jó utat... Igaz: kérem, vigye magával
Dayton őuraságát. Eressze ott szélnek, ahol partot érnek a jó öreg Angliában. Ön az én parancsomat
teljesíti, és semmi közük egymáshoz!
– A Sólyom?...
Peter kapitány elértette a kérdést.
– A parancsnok megkapta a maga utasításait!

Azt még ennek a hetyke, bátor kis tisztjelöltnek sem kell tudnia, hogy ha a Fekete Sólyom
kihajózza őket, nyomban szél alá fordul, és siet haza Port Royalba. Dayton őtanácsossága nem teszi
rá a kezét!...
Szinte fel sem tűnt senkinek, hogy a Fekete Sólyom vitorlát bontott, annyi bárka, karavella,
háromárbocos nyüzsgött állandóan az öbölben.
Hosszú-hosszú hónapok múlva, bántatlanul visszatért. A legénység alig ismert rá a városra. Az
öböl bejáratát újonnan emelt erődök vigyázták, őreik éberek voltak. Mihelyt a Fekete Sólyom
hallótávolságukba ért, figyelmeztető lövés dörrent, követelve, hogy bocsássa le vitorláját. A
háromárbocos mellé suhanó naszádból a fedélzetre kapaszkodott az ügyeletes őrségparancsnok,
firtatni: kicsodák, honnan érkeznek?
Öreg tortugai kalóz volt. Ismerős. De a parancsnok szitkozódására vigyorogva a vállát
vonogatta.
– Amióta elmentetek, azóta itt nagy rend támadt, komám! Itt nem lehet csak úgy isten
szabadjába' lótni-futni. Szemét nép nem teheti lábát a mi paradicsomunkba!
A matrózok a korlátnál tolongva bámulták a látványt, amely sehogy sem egyezett a bennük élő
képpel. Port Royal megterebélyesedett a rövid néhány hónap alatt.
Amikor pedig három esztendővel később, Anglia lobogójával árbocain, kevélyen bevitorlázott
az öbölbe egy kék-fehér-vörösre festett karcsú fregatt, hídján Dayton tanácsos úr szívós, szorgalmas
és gyűlölködő cselszövéseinek eredményével, Carlisle parlamenti megbízott őuraságával, az hiába
hasonlítgatta össze Port Royal látképét azzal a tollrajzzal, amelyet annak idején Peter kapitány Penn
admirális jelentéséhez csatolt.
A mögötte csoportosuló hivatalnokokhoz fordult. Kövér orcáját pöffeszkedően felfújta,
csipkekarmantyús, húsos kezével a part felé intett.
– Íme, csodálkozzanak! Hát nem szörnyűség?! Ezt a gyöngyszemet, az adónak ezt a gyönyörű
forrását akarták elrekeszteni a parlament elől. No de mi majd megmutatjuk!...
A fenyegetés nyílt volt és goromba. Carlisle csatos cipőben, selyemharisnyában, buggyos
térdnadrágban, aranyfejű botját forgatva, rátarti méltósággal vonult hivatalnokai kíséretében a
főkapitányi palotához. Méltatlankodva, hogy nem küldtek fogadására gyaloghintót.
A nép mindenfelől összeszaladt az Angliából érkezők hírére, és fennhangon mulatott a csupa
selyem, csupa fodor, csupa csipke idegen úr tajtékzásán.
A Kapitányok Testületének mind a harminchat tagja a palota lépcsőjén várta. Carlisle köszönés
nélkül, fújva, szuszogva ment, amerre az utat mutatták. Berobbant a tanácsterembe, botját odadobta
az asztalra, s kalapját a fején tartva, kínálást se várva kiválasztotta magának Peter főkapitány székét.
A karosszékbe terülve ráreccsent a „bennszülöttekre”:
– Éppen ideje, hogy itt rendet csináljon valaki! – bömbölte, ahogy a torkán kifért. – Vaskéz kell
ide, hogy észhez térjen ez a törvényen kívüli népség! A parlament nevében...
Nyomatékul felemelte botját, és végigcsapott vele az asztalon, hogy csak úgy durrant.
Mansfelt szótlanul felmarkolta az ékes, vastag bambuszpálcát. Forgácsként kettéroppantotta, s a
háta mögé hajította.
– A parlament itt mi vagyunk! – dörmögte. – ön pedig, ha jót akar, vegye le a kalapját! Ha
úriemberként viselkedik, meghallgatjuk!
Carlisle amúgy is gutaütésesen piros képe hirtelen lilává színesedett a ropogósra keményített,
csontszínű csipkegallér felett. Mindeddig abban a hitben élt, hogy megbízatása, fellépése és akarata
oly nagy erő, hogy előtte feltétel nélkül meghunyászkodik mindenki. Most pedig szempillantás alatt
kiderül, hogy tévedett. Fortyogó dühvel pillantott hátra, ahogy olyankor szokta, amikor poroszlóit

szólította. Ezúttal azonban nem renitenskedő kis angol városkába ténykedett igazságosztóként.
Mögötte páncélos fegyveresek helyett csupán rémült hivatalnokai bújtak rakásra. A fregatt,
ágyúival, távol ringatózott az öböl hullámain; de különben is, mit ér hatvan ágyú ezer ellen?!
Fojtogatta a tehetetlenség mérge, amikor egy hűvös hang szólalt meg fölötte:
– Bort őkegyelmességének!
Megragadta a feléje nyújtott kupát, és szuszogva fenékig ürítette. Az italtól eltisztult a szeme
előtt kavargó vörös köd. Ebből a homályból egy selyeminges, szarvasbőr nadrágos, magas férfialak
bontakozott ki előtte. Vállig érő haját, szakállát divatosra nyírta a borbély. Vaddisznóbőrből készült
kesztyűt viselt, övén remekmívű kard.
– Ugyan, fivéreim, miért gyötrik most őkegyelmességét?! – vetette a többiek felé a szót
engesztelőén, de arcán közben cinkos mosoly ugrált. – Bizonyára fáradt, a szigetektől hosszú és
viszontagságos az út Port Royalig. Majd reggel, ha megpihent, más színben látja a mi világunkat.
Mielőtt a parlament küldöttje egyetlen ellenkező hangot hallathatott volna, a buzgó inasok
karosszékével egyetemben felragadták, s kivitték a teremből.
Peter kapitány pedig fél kézzel átölelte Mansfelt admirális-kapitány vállát.
– Engem becéznek Ördög Péternek, s te cselekedsz ördög módra, Hosszú Hollandus! Attól
féltem, átharapod ennek a kövér kalmárléleknek a torkát. A meggyőzésnek vannak más eszközei is.
Peter kapitány reggel, a korai időre hivatkozva, mely hivataloskodásra alkalmatlan, sétalovaglást
javasolt a teljhatalmú parlamenti személynek.
– Látja kegyelmességed, már tőzsdét is építettünk – csevegett könnyedén, miközben a sárgás
tengeri fövénnyel borított utcákon kocogtak. – Tőzsdét, hogy a hajósok és kereskedőink felügyelők
szeme előtt vásározzanak. Nálunk nincs hamis mérlegelés, és próbálna csak valaki kardcsapással
fizetni csengő ércpénz helyett l Londonban, úgy tudom, mindennapos az ilyesmi!
Carlisle mogorván hallgatott.
– Éjszaka sem kell félnie senkinek, hogy erszényével együtt az életét is elhagyja a sötétben.
Figyelje kegyelmességed, minden házon mécsestartó kosár. Esteledéskor meggyújtják a pilácsok
lángját... Az őrségek is szakadatlanul róják az utat. Ó, nemcsak a külső ellenséget lesik, a belsőre is
ügyelnek! No de ilyen kevés akad! Ha kegyelmességed kissé megerőlteti a szemét, ott az öbölben
megpillanthatja azt a szép, zöldellő, toronyszerű dombot. Az ott a Gallow-Point, az akasztófák
dombja. Most is lenget ott a szél három tájékozatlan jövevényt, aki azt hitte, hogy nálunk az érőszak
és az ököl lehet az úr ... Holott itt csupán jó szóból értenek az emberek. Itt, ahol mindenkinek
fegyvere van, ahol harccal szerezték meg azt, ami az övék, nagyon rossz érv a fenyegetés. Az a
polgár, aki nem vét a mi törvényeink ellen, önmaga intézi sorsát, kívülről jött nem erőszakolhatja rá
akaratát!
A londoni parlament nagy hatalmú képviselője feleletül csak a torkát köszörülte. Micsoda világ,
ahol mindenki fegyvert hord, és nem ismeri el alázatosan a legmagasabb hatalmat!
– És látja kegyelmességed, nálunk adóért sem gyötörnek vérig senkit. A nagybotos
törvényszolgát meg a bírósági jegyzőt, aki a szegények piculáiért jön, már az is elfeledte, aki valaha
megismerkedett vele.
– Az adó az állam talpköve! – mordult a londoni nagyúr. – Az adó és a fegyveresek, a törvény
megóvói!
Peter kapitány rendületlenül folytatta:
– Ha olyasmit kell építenünk, ami mindnyájunknak hasznára válik – erődöt, lőpormalmot, hogy
mást ne említsek –, összehívjuk a családfőket. Megvitatjuk velük, szükséges-e, amit teszünk, és ha
helyesnek vélik, megajánlják önmaguk, amennyit nélkülözhetnek. A pénzhez hozzáadják két kezük

munkáját is. Ezért valamennyiünké ez a város!
Carlisle szaporán törölgette verejtékét, ámbár már a bozóton átvezető, átnyas úton ügettek az
erdő felé.
– Tehát itt akárki beleszólhat a közügyekbe?!
Peter kapitány bólintott:
– Azért közügy! Beleszólhat! Ezt egyébként mihamar megtapasztalhatja kegyelmességed!
Az árnyas út pompásan gondozott ültetvénybe torkollott. Tucatnyi, derékig mezítelen munkás
vágta a haloványan sárgulni kezdő cukornádat. A csapásokon ökrök vonta kordék nyikorogtak
púposra halmozva a cukormalom felé. A kapitány élénken mutogatta a látnivalókat.
– Íme, az a nagy tábla ott, a legfinomabb dohány... Azok a virágzó földek a gyapotcserjék... Érzi
kegyelmességed ezt az ingerlő illatot? Most virágzik a vanília...
A londoni úriember egyre mélyebben süppedt mogorvaságába. Ehhez mérten saját vidéki
birtoka olyan szegényes volt, hogy gondolni sem akart rá. Eddig azt hitte, kevés angol vetekedhet
vele gazdagságban.
Az udvarházat még csak palánk sem kerítette el a birtoktól. A gyepen fehér kőlapból rakott utak
kanyarogtak a széles, nyitott tornácig. A kellemesen félhomályos, hűvösséget lehelő falak között
pompás berendezés. A sarkig tárt ablakokon mindenünnen a szorgos élet zaja áradt be. Mialatt a
hideg kakaóitalt szürcsölték, Peter kapitány elé egymás után járultak ügyes-bajos dolgaikkal
emberei – feketék, fehérek. Tisztelettel szóltak hozzá, de szolgai alázat nélkül, önérzetesen. Aztán
odakünn az előkertben hirtelen feltűnt egy indián. Kontyában hófehér kakadutoll pompázott,
nyakán akkora, zölden sziporkázó smaragdokból fűzött lánc, hogy Carlisle hamarjában sok száz
aranyra taksálta árát. Egy jókora őzet hozott a vállán. Övében bozótkés, pisztoly, markában lándzsa.
Egyszerűen belépett az ablaknyíláson, és az őzet a kapitány elé zökkentette.
– Köszöntelek, Peter! – emelte homlokához tenyerét. – Apám, az öreg Boye küldi neked
kedveskedésül erdeink legszebb őzét. S egyenrangúként helyet foglalt.
A parlament küldötte nehezen emésztette meg ezeket az élményeket.
Ismét Port Royal felé ügettek, amikor végre kitört.
– Mifelénk a földesúr joga a vadászat! – mondta epésen. – A vadorzásért az aljanépnek kötél jár.
– Tudom – felelte vendéglátója. – Itt más a törvény. Az erdő vadja mindenkié, aki éhes!
– Ez a föld Angolhoné! Itt sem lehet más a jog! Engem éppen ezért küldtek! – Carlisle végre
kimondta azt, amire mindenhatóságát építette. Azt, hogy törvény csak egy van, s ez a törvény benne
testesül meg.
Peter kapitány rejtélyesen hümmögetett.
– Majd elválik!...
A hosszú sétalovaglásnak célja és értelme volt, de erre a selyembe öltözött, mogorva nagyúr
későn döbbent rá. Eddig úgy vélte, elég időt adott ennek a furcsa gyülekezetnek, a Kapitányok
Testületének, hogy megfontolják viselkedésüket, magukba szálljanak és engedelmeskedjenek. Most
majd maga elé parancsolja őket, és kihirdeti előttük a parlament megmásíthatatlan döntéseit:
Jamaica a birodalom része, és mindenki, aki itt él, engedelmeskedjék az angol törvényeknek!
Így gondolta, de másként esett.
A kormányzói palota előtt sok száz főnyi zsibongó tömeg. A lépcsősor tetejéről Mansfelt
főkapitány beszélt. Mögötte mind a kapitányok. Anglia adószedői, a fekete ruhás Írnokok riadtan
húzódtak meg a leghomályosabb sarokban.
– Nos, kegyelmes uram, itt az alkalom! – zökkent le a nyeregből Peter kapitány. – Magyarázza

meg Port Royal népének, miért küldte önt ide Anglia. Azaz nem Anglia, hanem a parlament.
Carlisle kénytelen volt szembenézni az ezerfejű tömeggel. Nem tudott kivenni egyes arcokat.
Csupán a figyelően összehúzott, várakozó szemeket látta. A csend pedig riasztó volt. Olyan
pisszenéstelen, hogy tisztán hallatszott a révgát oldalát csapkodó hullámok sistergése s a távoli
hajóőrszemek kiáltozása.
A nagyurat óhatatlanul meglepte a félelem. Rettegésében rossz eszközhöz folyamodott.
Megtorlással fenyegette azokat, akik pártot ütnek, s nem hajtják meg fejüket a parlament előtt.
A fenyegető szóra zúgni kezdett a tömeg. A zúgás olyan hangorkánná növekedett, hogy a levegő
beleremegett.
Az embersűrűből valaki kifelé igyekezett. Utat nyitottak neki, el is tisztultak előle. Most már
egymaga állt szemben egy kicsinyke térségen a parlament küldöttjével.
Hangja hajóhídon edződött, a vihart túlharsogta volna:
– Samuel Long a nevem, uram. Jogtudori diplomámat Oxfordban szereztem! Most szabadhajós
vagyok és ültetvényes, polgára ennek a városnak. Angolnak vallom magam ma is, árbocomon a brit
lobogó leng! Mégis: elhagytam a szigetet! Elhagytam, mert törvénye tiltotta, hogy lelkiismeretem
szerint tiszteljem Istenemet. Itt nálunk nem kérdi senki, kinek mi a hite. Itt nálunk nincs jobbágy!
Nincsen adósok börtöne! Szabadok vagyunk. A gazok felett magunk ítélkezünk! De csak azok
felett! ... Anglia legtöbbünknek a hazája, uram, ez a föld azonban nem Anglia! Anglia katonái
népünket a spanyolok kényére-kedvére hagyták! Jamaicát mi védtük és tartottuk meg. Itt a mi
törvényünk az úr!
Egyetlen lélegzetvételre elhallgatott, és ezt a pillanatot a helyeslő zúgás töltötte ki.
– Ön csak egyik képviselője a parlamentnek, ön ellen tehát fellebbezünk, magához a
parlamenthez. Jamaica a maga törvényei szerint kíván élni!
Az előbbi hangvihar ezúttal süvítő orkánná dagadt.
Samuel Long, az oxfordi jogtudor, zsákmányleveles hajóskapitány és ültetvényes, Carlisle
közvetlen közelébe lépett, és a markába nyomott egy papírtekercset.
– Fogja, uram, és rakja a parlament asztalára! Jamaica írásban is fellebbez!
Peter kapitány megérintette Carlisle vállát.
– Kegyelmességed hallotta a döntést! Jamaica szabad polgárainak gyűlése befejeződött! Jó
széllel akár holnap indulhat Anglia felé! Hajóját már elláttuk mindennel.
A kiebrudalás kifogástalan udvariassággal történt. A távozó fregattnak és fedélzetén a parlament
küldöttjének megadták az őt megillető tizenkilenc üdvlövést. Nem is egy ágyúból – megszólalt
valamennyi üteg.
– A soha viszont nem látásra! – nevetett felszabadultan Mansfelt admirális, aki a tisztelgést
vezényelte.
A viszontlátás azért, ha nem is Carlisle személyében, elkövetkezett. De addig négy esztendő
suhant el. Két esztendeje már ismét király uralkodott Angliában, II. Károly. A szigetország nagy fia,
a Lordprotector, Cromwell örök álomra tért ugyan, de amit kivívott, az megmaradt. A parlament
ellenőrzése alatt tartotta a királyt.
Ezerhatszázhatvankettőt írtak a naptárkészítők, amikor a szigetország újabb küldötte megjelent.
Ezúttal nem magányos fregatton, öt háromütegsoros sorhajóval érkezett. Vezérlő parancsnoka ura
volt a tiszteletadási formáknak. A kikötő bejáratánál lefékezte vitorlásai futását, teljes zászlódíszt
öltött, és leadatta a kormányzót megillető kilenc üdvlövést. Lappadt vitorlákkal várta, hogy
visszhangot dörögjenek Port Royal ágyúi, és a vezérhajóhoz érkezzék a kikötőparancsnok bárkája.

A kikötőparancsnok pedig Samuel Long volt, a jogtudományok oxfordi doktora. A feljárónál
dobpergés, a fedélzeti altisztek füttyszava és tengerész díszszakasz fogadta.
Tökéletes formaságok és jól csiszolt diplomácia.
Az Unicorn, az Egyszarvú hídján fényesen öltözött tisztek és nemesurak csoportja.
Egy fiatal, tengerészkékbe és fehérbe öltözött hadnagy egy pillanatra Samuel kapitányhoz hajolt,
majd fennhangon hirdette:
– Samuel Long kapitány, a Kapitányok Testületének tagja. Ekkor a többiek közül előlépett egy
vállig érő, fürtös parókás, egyenruhás férfi. Hóna alatt tábornagyi bot.
A hadnagy ismét elvégezte a bemutatás szertartását:
– Lord Windsor, őfelsége II. Károly személyes küldöttje!
A lord véget vetett a ceremóniának. Long kapitány felé nyúlt.
– Szorítsunk kezet, uram! Anglia csodálattal tekint jamaicai fiaira!
Nyomban partra szállt, de némi kis pihenőt kért önmagának, mielőtt a Kapitányok Testületével
találkoznék.
Házigazdaként Peter kapitány fogadta. Mikor kettesben maradtak, és a nemes lord már
kényelembe helyezte magát, rámosolygott házigazdájára.
– Rég nem láttuk egymást, Sir Peter. Akárhogy álcázná magát, a másvilágon is megismerném
kétszínű szakállát!
– Ezen a tájon Ördög Peter a nevem! – fénylett fel Peter kapitány arca is. – Mit tagadjam,
jólesik, hogy emlékezik rám.
– Ki ne emlékeznék boldog ifjúságára! – révedt el a lord. De... úgy tudom, ön itt a legfőbb
gazda!
– No, csupán egy a harminchat közül! Ha már itt tartunk, legalább jó hírt hozott számunkra?
– A legjobbat! Az alkotmányt!
– A parlamentét?
– Téved! A sajátjukét! Őfelsége korlátlan meghatalmazásával jöttem. Az ön dolga, hogy
megfogalmazzák, amit akarnak, és én aláírom a király nevében!
Peter kapitány úgy sóhajtott fel, mintha nehéz terhet emelne le válláról.
– Ön valóban nem feledkezett meg régi barátságunkról, mylord.
A kapitányok és a Port Royal-i polgárok együttes ülése írásba foglalta a jamaicai alkotmány
paragrafusait: vallásszabadság, szabad iparűzés, kereskedés mindenkinek. Adóról szó sem esett.
Amikor az aláírt, tenyérnyi pecsétes okmányt Lord Windsor felmutatta, majdnem elsodorta a
tomboló hurráüvöltés. Valaki megkongatta a templomban a harangot, és bár senki sem szervezte,
megkezdődött az örömünnep. Ez este tárva-nyitva volt minden ajtó, a nyílt utcára hordták az ételtitalt az asszonyok, egymásnál vendégeskedett a város.
A flottát sem hagyták ki az ünneplésből. Bárkák serege vitte mindazt a földi jót, amivel a sziget
szolgálhatott, és a rakpartról szakadatlanul szállt a hívás a fedélzeten szorongó tengerészek és
katonák felé.
De Lord Windsor még nem adta meg nekik a partraszállási engedélyt.
A kapitányok lakomáján a királyi küldött hamarosan elárulta, hogy jól ismeri a Port Royal-i
állapotokat.

– Ügy tűnik, uraim – nézett végig az óriási asztal mellett ülő kapitányokon –, hovatovább nehéz
lesz különbséget tenni a tengeren portyázók között.
– Hogy érti ezt lordságod? – kapta fel fejét Hosszú Hollandus, az admirális-főkapitány.
– Nos, ha nem tévedek, kezdetben minden kapitány a saját szakállára vadászott a spanyol
gályákra. Ha sikerült, nyert, ha nem, rajtavesztett, így volt?
– Így volt! – hangzott kórusban a válasz.
– Akit elcsíptek a spanyolok, felakasztották! Igaz?
– Így igaz!
– Anglia ekkor ezt mondta: kapitányok, én adok nektek ágyút, lőszert és egy levelet, mellyel a
flotta tagjaivá teszlek. Ti tépjétek a spanyolt, és a segítségért osztozzatok velem. Akinek
zsákmánylevele volt, azt nem köthette vitorlarúdra a spanyol. Egy angol kapitány fejéért egy
hidalgó feje szenvedte a kárt. Jól fogalmaztam meg a helyzetet?
– Pontosan.
– Önök kinek a zsákmánylevelével harcolnak?
A harminchat közül csak heten álltak fel azzal, hogy az Admiralitás, a Lordprotector vagy a
király levele van birtokukban.
– A többiek, uraim?...
Kinek francia zsákmánylevele volt, kinek az sem. A lord enyhén megbiccentette fejét.
– Minden tiszteletem Danycan lovagé! – mondta könnyedén. Méltó képviselője a francia király
őfelségének... Csinos kis játékhajójával egyetemben. Szép pecséteket üt a zsákmánylevelek
pergamenjére. De mit tesz önökért, ha a spanyol az erősebb? Harcba száll az önök oldalán?
Fregattocskájával?
Csontváz Kapitány csúfondárosan felnevetett:
– Ugyan! Mi a magunk szakállára élünk, harcolunk, uram! Ezért vagyunk szabadhajósok
mindannyian!
A lord összehúzta szemöldökét.
– És kik azok, akik megtámadnak minden hajót, melyben zsákmányt sejtenek? Azok, akik a
Black Jacket, a fekete zászlót vonják fel, a keresztbe rakott csontokkal és a halálfejjel?
Közben merően fürkészte Csontváz Kapitányt.
– Danycan lovagnak megfizetem az illetéket, különben nem tartozom számadással senkinek! –
válaszolta kihívóan a dán.
Lord Windsor úgy tett, mintha nem hallotta volna.
– Az Admiralitás urai úgy vélekednek újabban, hogy nemcsak szabadhajósok vannak, akadnak
piráták, tengeri rablók is.
– Tisztázzuk ezt, lordom! – kérte higgadtan Mansfelt admirális-főkapitány.
– Tengeri rabló az, aki más hajót támad meg, mint a királyom ellenségét, és aki nem hordja
magával az én zsákmánylevelem.
– Vagyis aki a maga szakállára harcol! – dörmögte kesernyésen az egyik portugál kapitány.
– Így is körülírhatjuk.
Peter kapitány most szólalt meg először.
– Fivéreim – intézte valamennyiükhöz a szót –, súlyos kijelentések ezek. Eddig a magunk

lelkiismerete vezérelt, és nem akadt, aki számon kérje tetteinket. Éltünk-haltunk – a magunk dolga
volt. Ezen a tengeren csupán ketten hajóztunk, a spanyolok és mi. Most pedig...
– Már itt hajózunk mi is!... – válaszolt a félbehagyott mondatra Lord Windsor, – És aki nincs
velünk, az ellenünk!...
– Tehát?!... – folytatta Peter kapitány.
– Nem árulok zsákbamacskát! – jelentette ki a királyi küldött. – Ha én valakinek
zsákmánylevelet adok, mögötte állok ötszáz ágyúval; ha baj éri, utána megyek.
– És ha nem?!...
Csontváz Kapitány volt a közbeszóló. Lord Windsor farkasszemet nézett vele:
– Akkor egy szép napon találkozunk odakünn. – Rövid szünetet tartott. – Higgye el, kiváló
tüzéreim vannak, kapitány!
Csontváz Kapitány hátrarúgta a székét, és köszönés nélkül kicsörtetett.
– Kár érte! – tűnődött a lord. – Ügy gondolom, megértettük egymást, uraim.
A Hosszú Hollandus tanúbizonyságot adott arról, hogy jó kereskedő is egyben:
– És ön, lordom, mit kér a zsákmánylevélért?
– Csupán egy kötelezvényt. Keze írását arról, hogy csak királyom ellenségei, a spanyolok ellen
harcol. Zsákmányát itt, Port Royalban teszi partra, kívánságára én árvereztetem el vagy megőrzőm,
s ezért ön őfelségének százalékot fizet. És százalékot fizet Port Royal felvirágoztatására.
– Mennyit?! Halljuk a lényeget l A lord elmosolyodott:
– Azt hiszem, Danycan lovag tizenöt százalékot kért. A Szent György-keresztes lobogó is ér
annyit, mint XIV. Lajos három lilioma.
Mansfelt admirális-főkapitány bólintott:
– Adja a kezét, lordom! Állom!...
– Mi is!...
Ketten álltak fel egyszerre. John Morris, egy huszonnégy ágyús, kétárbocos tulajdonosa, aki
évenként egyszer indult csupán útra, de akkor teli rakomány zsákmányt hozott, és Angus Jackman
kapitány. Szakálla, haja ezüstfehéren ragyogott. Élete zömében békésen hajózott, mígnem egy
kóborló spanyol gálya legénysége, ott fönn Észak-Skóciában, ahol a háza volt, partra szállt. Mikor a
kapitány hazatért, az üszők alatt családja holttestét sem találta. Azóta pihenés nélkül járta mind a hét
tengert, s nem irgalmazott a spanyoloknak.
Hajnalhasadtára Lord Windsor harmincöt kapitánnyal pecsételte meg a szerződést. Utoljára
Peter kapitány zsákmánylevelét írta alá.
– Melyik nevére óhajtja, Sir? – firtatta, látván, hogy az írnokok üresen hagyták a név helyét.
Melyik névre?... A Kapitányok Testülete felfigyelt. Hát Peter kapitánynak is több neve van?
Mint mindannyiuknak, akik a világnak erre a sarkára vetődtek?
Vezérlő társuk úgy tekintett maga elé, mintha befelé nézne, valahová vissza, a messzi múltba.
– Senki sem tagadhatja meg önmagát! Nincs miért szégyenkeznem! – mondta halkan. – Kérem,
írja kegyelmességed: Lord Peter Vincent of Vincendon, alias Peter O'Rurke, vagyis
mindközönségesen Ördög Péter kapitány.
Lord Windsor felnevetett.
– Ha sokáig önök között élek, magam is megérem, hogy a nevem mérföld hosszúra nyúlik.

Elnyerte mind a harmincöt kapitány jóindulatát.
– Az áldomást az én rumomból isszuk meg, urak! – szólította mindnyájukat pohárhoz Peter
kapitány. – Most még én vagyok itt a házigazda.
Lord Windsor elértette a célzást.
– Ez a ház – emelte koccintásra poharát –, ha gazdát is cserél, mindig nyitva áll önök előtt!...
Most pedig, ha beleegyeznek, megkezdhetnénk a kihajózást!
Még mindenütt tartott az utcai vigalom, amikor a reggeli világosságban a bristoli lövészezred
partra szállt. A három vöröskabátos zászlóalj felsorakozott a rakparton. Fekete csizma, fekete föveg,
makulátlanul tiszta, hófehér vállszíjak. Arcvonalukat mintha vonalzóval húzták volna ki. A
parancsnok éles vezényszavát átvették a tisztek, a napfény megvillant a magasra emelt kardokon, s
a menet oszlopba fordulva, dübörögve megindult. Pörögtek a dobok, recsegtek a kürtök, sikongtak a
fuvolák. A zenekar vezette a menetelést.
A kormányzói palota előtt a zenekar félrekanyarodott, és a három zászlóalj, fövegét lengetve,
hurrázva adta meg a tiszteletet nemcsak Lord Windsornak, de egyben a Kapitányok Testületének is.
Egyetlen csattanó vezényszóra dübörögve megállt az ezred, szemben a zászlórúddal. A
zászlótartó, két lövésszel a sarkában, kioldotta a zsinórt, és lassan levonta Peter kapitány fekete
sólymos lobogóját. Helyette felkúszott a magasba a Szent György-kereszt.
Újra megperrentek a dobok, háromszoros sortűz csattant.
Lord Windsor Anglia nevében átvette a teljhatalmat.
Peter kapitány nem tért pihenőre Jamaica döntő éjszakája után. Holmiját csomagoltatta, hogy
Lord Windsornak átadhassa a palotát.
Így talált rá ifjúsága egykori osztályos társa.
– Látom, ön se hajtotta fejét álomra! – köszöntötte barátját. Jómagam kissé körülsétáltam Port
Royalban – mondta kesztyűjét huzgálva. – Pompás figurákra leltem, Lord Peter. A János-erődből
jövet odatévedtem a Kis-öbölbe, a sójatérre. Szép, karcsú, kétárbocos brigget ácsolnak ott. Ha nem
csalódom, gyors lesz, mint a szélvész. Az, aki a hajót ácsoltatja, istenuccse, holmi vadászó nyestre
emlékeztet. Egyszerre százfelé villan a szeme, s úgy megtáncoltatta a kényelmeskedő ácsokat, hogy
magam sem tehettem volna különben! Őt viszont még különösebb valaki noszogatta. Papnak
néztem volna, mert lila gallér szorította a torkát, és jókora aranykereszt lógott a nyakában. De ha
pap, akkor miért dagasztja a derekát hordóvá két roppant mordály? Az agyuk kilógott kabátja
zsebéből. Ezt a rejtvényt nem tudom megfejteni, barátom!
Peter kapitány mulatott a lord csodálkozásán:
– Pap biz az! És ajánlom, lordom, hogy Heath tiszteletesnek adja meg a kellő tiszteletet! Ilyen
anglikán dékánt nem hordott eddig hátán a világ! Több időt tölt a tengeren, mint amennyit a
szószékre szán! Az a spanyol, aki szembekerül vele, ugyancsak megemlegeti az Istennek ezt a
szerény szolgáját! Akit pedig buzdítgatott, nos, az éppen a főtisztelendő dékán sekrestyése.
A kormányzót is elragadta a jókedv:
– Amilyen a plébános, olyan az egyházfi!
– Az a hasonlat a nyesttel, eredeti! Ezzel telibe talált! – folytatta Peter kapitány. – Azt az embert
hajófenéken hozták ide ötvenötben. Fegyenc volt. Tizenhét éves, zsebtolvaj és hamiskockás.
Magam sem tudom, miért, megakadt rajta a szemem. A hajómra vettem, és megmondtam: vagy
emberré válik, vagy keresztüllövöm!...
– Ne feszítse a kíváncsiságomat, barátom!
– Nem kellett keresztüllőnöm! Velünk verekedett Port Royalért, aztán elment a tengerre a

többiekkel. Egy szép nap engedélyt kért, hogy a parton maradhasson. Felcsapott
dohánykereskedőnek és sekrestyésnek a plébános mellett. Most, amint látja, közösen brigget
építenek. Vadászhajót! Heath tiszteletes lesz rajta a kapitány.
A beszélgetést két tengerésztiszt hallgatta, meghúzódva a kormányzó mögött, némán. Lord
Windsor észbe kapott:
– A tisztjeim. Engedje bemutatnom őket! Byng kapitány, a hajóraj parancsnoka, és a
segédtisztem, White hadnagy.
Peter kapitány rámosolygott:
– Ismertem egy tisztjelöltet... gyerekembert. Az is White volt. Másfél napot szálmaga tartotta a
kormányt, pokoli viharban, hogy megmentse Port Royalt. Figyelmébe ajánlom tehát, kormányzó,
ezt a hadnagyot! Ügy látom, azonos!
Peter kapitány nyugalmas élete künn az ültetvényen alig néhány hetet tartott. Mihamar küldönc
érkezett érte. A kormányzó szobájában hatalmas térkép kifeszítve az asztalon: Kuba és a környező
szigettenger. A térkép fölött nagy tanácskozásban Lord Windsor, Mansfelt admirális-főkapitány,
Byng hajórajparancsnok és Bornemouth, szeplős, vörös skót, a lövészek ezredese.
A térképen Jackman kapitány tologatta mutatóujját. Ezüstősz haja alatt arca komor, sötét volt.
Magyarázott:
– Itt, a Szélfelőli-átjáróban, a zátonyok alatt csíptem el a spanyol naszádot, színültig lőporral.
Santiago de Cubába igyekezett La Habanából. Megcsáklyáztam, gondoltam, kicsit elszórakozom
velük, mielőtt pokolra küldöm a bandát! Szerencse, hogy így tettem!...
Baljóslatú volt, amit elmondott. A lőporos naszád emberei félelmükben szaporán vallottak.
Európából hatalmas hajóraj és ötezer muskétás érkezett Santiagóba. Az alkirály Port Royal ellen
készül. A lőport Port Royalnak szánták.
– Egyetlen lövésre az égig repült! – fejezte be Jackman kapitány. Byng hajórajparancsnok kért
szót elsőül:
– A késedelmeskedés halálos veszedelem! Ha sikerül partra szállniuk, sarokba szoríthatnak
bennünket! Inkább mi fogjuk torkon őket!
A terv egyszerű volt. A sorhajók, a szabadhajós-flotta fedélzetén a lövészezreddel a spanyolok
elé vág. Megrohanja Santiago városát.
A Kapitányok Testülete egyhangúlag a terv mellett döntött. Santiago Nyugat-India egyik
leggazdagabb városa. Ha a rajtaütés sikerül, óriási a préda, de ennél is nagyobb eredmény, hogy
összerombolják a spanyolok egyik fő fészkét.
A megrohanás azonban csak akkor teljes, ha váratlan. Mansfelt admirális-főkapitány a tettek
embere volt.
– Ha egyetlen szó kiszivárog, mire készülünk, csapdába juthatunk! – fejtette ki a teendőket. –
Azonnal le kell zárnunk Port Royal kikötőjét. Halászcsónak se hagyhassa el engedély nélkül a
szigetet, míg mi magunk el nem hajózunk! Holnap, az esti széllel nekivághatunk!
Így történt. Egy óra múlva a legkisebb sajka tulajdonosa is tudta, hogy horgonyon kell maradnia.
Javában folyt az ostromszerek behajózása, a lövészek és a hajóraj tisztjei a végső utasításokon
dolgoztak a kormányzói palotában, amikor a csendes éjszakát éjféltájban a János-erőd
nehézágyúinak dörgése szakította ketté. Alig halt el, a Gallow-Point ütegei rádupláztak. Az
ablakokon bevillogott a lövések lángja. Az öböl közepéről pedig egy hajó ütegsorai villámlottak
vissza, egyre távolodóan.
Mansfelt bőszülten szitkozódott:

– Ki ez az átkozott gazember?!
A János-erődből lóhalálában érkező futár derített világot az érthetetlen eseményre. A Flying
Death, a Repülő Halál,Csontváz kapitány háromárbocosa a gyenge parti szélben hangtalanul
vitorlát bontott, és megpróbált kilopózni az öbölből. A figyelmeztető lövésre ügyet sem vetett, a
második golyóra pedig azonnal sortűzzel felelt, A Gallow-Point ágyúi a megfigyelés szerint telibe
találták a főárbocát.
Lord Windsor Peter kapitányra nézett.
– Ha eljut Santiagóba, egész vállalkozásunkra keresztet vethetünk! – mondta szárazon. –
Márpedig sorhajóink a nyomába se érhetnek!
Vincendon hangosan számolt:
– Három mérföld előnye van eddig. Odakünn várja a hajnali szél. Az árbocot reggelre
helyrehozzák. Ám a Fekete Sólyom, ha felhúzza valamennyi vásznát, és kitart a szél, délre
utolérheti! A viszontlátásra, lordom!...
White hadnagy utána lódult. Futtában kiáltott vissza i
– Engedelmével, mylord!
Mansfelt admirális-főkapitány a kormányzó felé intett:
– Hagyja a hadnagyot! Nem árt neki egy kis harci gyakorlat! És ha állja, tíz az egyhez fogadom,
hogy ez az átkozott dán áruló, ez a fekete lobogós nem éri meg a holnapot!
A délnyugati szél hajnal óta lankadatlanul fújt, jó közepes erővel. Az árbocozat sírt, nyikorgott a
szél nyomása alatt. Az égen terhes esőfelhők futottak versenyt a vitorlással. A tenger puszta volt,
kietlen, holott a Flying Deathnek jó ideje fel kellett volna tűnnie. A terebőrség olykor-olykor
gépiesen kiáltozta:
– A látóhatár üres!...
White hadnagy egyenként végigvizsgálta már az ágyúkat, szót váltott minden tüzérrel, és tudta,
ha kell, elesnek lövegüknél, de tüzelni fognak a végső pillanatig. Olyan volt ez a legénység, akár a
kapitánya. Acélosan hideg. Nem riasztotta őket a veszély. Bármi történjék is velük, akárha
tehetetlenné nyomorodnak, szabadhajós szokás szerint csengő arannyal mérik ki számukra
sebesülésük bérét. Életük végéigsem kerülnek ebek harmincadjára.
A harckészültség teljes volt, így megnyugodva kapaszkodhatott fel a hídra. Lord Vincendon ott
állt a korlátnál, és merően fürkészte az egyhangú messzeséget.
White hadnagy köhintett, hogy magára terelje figyelmét.
A kapitány kérdőn rápillantott.
– Ne haragudjék, nem tudom, hogyan szólítsam, uram.
A soknevű kapitány tovább fürkészte az ég alját.
– Azt hiszem, hadnagy, ezúttal nyugodtan nevezhet Ördög Péternek. Ma igyekszem
megszolgálni ezt a híremet!
Az árbockosárból leüvöltött az őr:
– Vitorla elöl, szél alatt!
Messze-messze, az ég hajlatában három szálka imbolygott. A főárboc rövidebb a rendesnél.
– A Csontváz! – Peter kapitány az iránytűt fürkészte. – A Csontváz. Egyenesen Santiagónak tart!
Figyelte, leste a másik árbocait. Mérte, vastagodnak, növekednek-e.
– Most már nem menekül! – mondta halálos biztonsággal.

Amikor az árbocok alatt feltűnt a teljes hajótest, és körvonalai olyan élessé váltak, mintha késsel
szabták volna ki a felhők szürkeségéből, ledobbant a hídról a kormányos mögé. Kézlegyintéssel
parancsolta félre a keréktől.
A vitorlamesterek az árbocok tövében álltak, le nem vették róla szemüket.
– Hadnagy, tudja a dolgát?! – vetette hátra a szót White-nak.
– Igenis, uram!
– Akkor a helyére!
A Flying Death előnye fél tucat hajóhossznyira csökkent. Hídján megmozdult egy alak, fekete
ruháján ezüstpaszomány csillant. Apró füstfoszlányok lebbentek körülötte. A puskaropogás hangját
elhordta a szél. Peter kapitány mellett a fedélzeten egy fáradt golyó koppant. Meg se rebbent.
Szilárdan tartotta a kormányt. Látta, hogy White hadnagy ott guggol a hajó orrában az első üteg
tüzérei mögött. Látta, hogyan sziporkáznak a kanócok, különben nem moccant semmi.
Tudta, hogy néhány perc, és a Flying Death jobb oldali huszonhat ágyúja közvetlen közelről
megnyitja rá a tüzet. És a huszonhat ágyú biztos célpontra talál a Fekete Sólyomban. Itt pedig
egyetlen tüzér sem nyomja a kanócot a lőporperselybe, míg nem hallja a parancsot.
A Fekete Sólyom orrárboca egy vonalba került a kalózhajó tatjával. A hirtelen széllökés egyetlen
lendülettel, teljes hosszában melléje dobta. Kötélhossznyi sem volt a két háromárbocos közt a
távolság.
A Flying Death hídján Csontváz Kapitány tele torokkal nevetett. Tisztán kirajzolódott ijesztő
arcának minden vonása.
A huszonhat ágyú egyszerre okádott lángot. Baljós sivítással telt meg a levegő. Peter kapitány
talpa alatt, akár egy élő test, megremegett a fedélzet. Sikoly, ordítás szállt feléje, a szétszakadó
palánkok, bordák recsegése. De ő csak az árbocokat figyelte. Ha egyetlenegy megcsonkul, derékba
törik, vége mindennek. A három fenyőtörzs azonban meg se moccant.
Csontváz Kapitány úgy hitte, biztosra megy, ha a fedélzetet söpri végig, és lyukat lövet a
vízvonal alatt. Pedig ezzel veszítette el a küzdelmet!
A hajóderekat érte a legtöbb találat. Három ágyú mellett tüzérei szétroncsolt teste hevert. A
palánkot az üteggel együtt elsodorta a golyók zápora. De White hadnagy sértetlen maradt.
A Fekete Sólyom elhúzott a Flying Death mellett. A lőporfüst mögötte ülte meg a vizet.
Peter kapitány hátrapillantott. A távolságot méregette. Fél tucat hajóhossz – ennyi elég!
Parancsa kurta mondat volt:
– Fordítsd át! – S ugyanakkor iszonyú erővel balra forgatta a kormányt. A Fekete Sólyom úgy
feküdt keresztbe Csontváz Kapitány útvonalára, mint a T keresztvonása a. szárára.
White hadnagy futni kezdett az ütegsor mentén.
– Tűz!... Tűz!... Tűz!...
Az ágyúk olyan pontosan lőttek, mint egy céllövőgyakorlaton. Ahogy a Fekete Sólyom elsuhant
a Flying Death orra előtt, valamennyi ágyúja hosszában söpörte végig golyóival a fedélzetet.
Viszont ebben a helyzetben Csontváz Kapitány egyetlen lövegét sem használhatta. Az előárboc
reccsenve dőlt oldalt, a tatbaloldal tüzéreit és a kormányállást elfújta a középüteg, a főárboc pedig
részeire hullott. A hátsó fedélzet ágyúi már csak a maradékot aratták.
A Fekete Sólyom farát szinte súrolta a végvonaglásában még mindig rohanó kalózhajó.
Ekkor kiáltotta el Peter kapitány a második parancsot:
– Le a vitorlát! – És ugyanakkor egész fordulattal jobbra hajtotta ki a kormányt.

A lapát nyomása alatt a hajótest meredeken oldalra dőlt. A hullámok már-már az alsó ütegsorig
felcsaptak. Ugrásszerűen egyenesedett fel, olyan közel a Flying Deathhez, hogy az ágyúcsövek
majdnem érintették egymást.
És ekkor egyszerre dörrent a Sólyom mindkét jobb oldali ágyúsora.
A harminckét ágyú légnyomása és a becsapódások egyszerűen félretaszították Csontváz
Kapitány hajójának roncsát.
Mert már roncs volt csupán. Ronggyá tépett vitorlák alatt szétszabdalt fahalmaz.
Mire a tüzérek újratölthettek volna, keskeny, éles lángnyelv szaladt fel a főárboc csonkján. A
hajótest szétnyílott, s mielőtt a szörnyű robbanás hangja a fülükbe tépett, látták, hogy hullik a
Flying Death darabokra. Felrobbant a lőszerkamrája.
A forró szél leverte lábáról Peter kapitányt. Körülötte vitorlafák zuhogtak, vászon repedt, kötél
szakadt. A robbanás tornádóként törte össze a Fekete Sólyom árbocozatát.
Szédelegve emelkedett térdre. White hadnagy segítette fel, ruhája tépett volt, arca vérzett. De
azért a jelentésről nem feledkezett meg:
– A parancsot teljesítettem!...
Ott állt azonban már a fedélzetmester is, száján, amennyi ebből a szakáll közül kilátszott, némi
riadtság.
– Süllyedünk, kapitány! Tizenegy lék a vízvonal alatt! Eltömhetetlen!
Peter kapitány egyetlen mondattal vette tudomásul:
– Bárkára!
A Fekete Sólyom lassan bal oldalára dőlt. A jobb oldal ágyúi leszakadtak talapzatukról, zúzva,
rombolva gördültek végig a lejtősödő fedélzeten. Aztán a hajótest megrázkódott, s azzal a zászlóval
a főárboc csúcsán, melyet sohasem húztak le megadás jeléül, a mélybe merült.
Egy lélegzetvételre a bárkák felé úszók is félbehagyták a vízhasítást. Érezték, életük java része
süllyed le a mélységbe.
Peter kapitány szédülve nézte az eltűnt hajó nyomán kavargó örvényt.
– Szép halálod volt! – mondta, mintha élőhöz szólna. – Teljesítetted kötelességedet! Ez a
legszebb halál!...
Az egyik főhajósa gyengéden megérintette vállát.
– Sir, a szél alatt egy egész flotta! Közelednek a mieink... Mansfelt kapitány briggjén nemcsak a
saját zászlója csattogott a szélben. Fölötte Anglia színei kígyóztak. Valóban, a felhágónál Lord
Windsor fogadta a hajótörötteket.
– Ügy látom, nem éppen farsangi táncban vett részt, barátom! – rázta meg Peter kapitány kezét.
– A Fekete Sólyom elvégezte utolsó feladatát! Ne beszéljünk róla többé! Kedves halottait
lelkében gyászolja az ember!... Viszont meg kell mondanom, hogy White hadnagyból kiváló
hajóparancsnok válik, Sir! Rendkívüli bátorságról tett tanúbizonyságot kicsiny ütközetünkben!
Magam sem vezethettem volna jobban az ütegek tüzet. A Flying Death pokolra szállása jórészt neki
köszönhető!
– Tehát sikerült?!...
– Sikerülnie kellett! Ha másként nem, magunkkal vittük volna a halálba!
A tenger színén apály hordta uszadékok lebegtek: sodródó pálmaág, parti szemét, törött
deszkadarabok; mindaz a kacat, amit a kikötők gondatlan népe a fövényen felejt, vagy a vízbe hány.

Mansfelt kapitány leszólt a hídról:
– Uraim, közeledünk a célhoz!
A kajütben a tisztek között horgas orrú, ismeretlen arc. Valiig érő, fekete paróka, torzonborz
macskabajusz és kicsiny szakáll-legyecske az ajka alatt. Bogárszeme hetyke, villogó, sugárzik
belőle a vakmerőség.
Lord Windsor elvégezte a bemutatás szertartását:
– Henry Morgan nemesúr, ültetvényes és kiváló harcos Barbadosról. Akkor kötött ki Port
Royalban, amikor ön felhúzta vitorláit. Amint látja, azonnal velünk tartott. Úgymond, némi kis
elszámolnivalója van Yssasi őkegyelmességével.
– Valamelyes!... – bólintott hófehér farkasfogait mutogatva Morgan. – Egyszer szerencsétlen
módon kézre kerített. Három hónapig húztam az evezőt gályáján. Mindennap becsmérelt!
Peter kapitány érdeklődve hallgatta. Úgy, mintha magában mérlegelné a mondottakat.
– Váltságdíj?! – firtatta Morgant szabadulásának mikéntjéről.
– Ördögöt! – A barbadosi ültetvényes harsányan nevetett. Egy óvatlan pillanat, amikor
lecsatolták rólam a bilincset, két pisztoly az evezős-hajcsár tüszőjéből, és a saját gályájukon
hajóztam vissza Barbadosig! Most szeretném Yssasival végleg kiegyenlíteni a tartozást!
– Azt hiszem, mégis az enyém az elsőbbség, uram! Yssasi egyetlen vágya, hogy velem
harcmezőn találkozzék. Engedje át nagylelkűen nekem az alkalmat.
– Életre-halálra?
– Életre-halálra!
Morgan bókolt:
– Sir, sohasem voltam játékrontó! Az elsőbbség az öné! Az árboc csúcsáról behangzott a
figyelmeztető kiáltás:
– Föld a tatbaloldalon!...
Lord Windsor és Mansfelt véget vetett a barátságos csevegésnek. Kiosztották a szerepeket.
Miközben a flotta tüzével lefogja a Santiagót védő két parti erődöt, az ostromló sereg kettéoszolva,
távol a várostól partra száll, és hátulról rohanja meg a spanyolokat. Mansfelt kapitány feladata a
kikötő és az erődök megszállása, a többi a szárazföldieké. Morgan kapitány kalauzolja a lövészeket,
a másik osztag vezetésére Sir Petert kérnék.
A rajtaütés váratlan volt és sikeres.
Amikor az idegen hajóhad előtűnt a messzeségből, Yssasinak arra sem volt módja, hogy egy
hírvivő naszádot kimenekítsen. Az ellenség félhold alakban terpeszkedett el a kikötő előtt, lezárt
minden kiutat.
– Átkozott angol eretnekek! – volt egyetlen megjegyzése, amikor riadót fúvatott, és félreverette
a harangokat. – No, majd beletörik a fogatok az erődök falaiba!
Hasztalan várta azonban a tenger felől a rohamot.
A két tucat idegen hajó anélkül, hogy tapodtat is közelebb mozdult volna, szakadatlanul a
várbeli ütegekre ontotta tüzet.
Yssasi maga a városháza tornyából hidegen szemlélte az ágyúk párbaját.
– Merő lőporpocsékolás! – mondta közömbösen Santiago hideglelősen reszkető
polgármesterének, aki kezét tördelve állt mellette. – Ha közelebb merészkednek, a tengerbe fojtjuk
valamennyiüket!

A szakadatlan dörgés elnyelte a hátuk mögül felhangzó puskaszót. Csak akkor ocsúdtak a bajra,
amikor egy halálra rémült városi szolga botladozott eléjük.
– Senor alcade, polgármester úr, a kalózok ránk gyújtották a várost!
A külvárosok kunyhósora valóban kormos füstfellegeket pöfékelt az ég felé.
Mire Yssasi magas szárú lovaglócsizmájában lerohant a toronyból, sarkában fegyvereseivel,
saját, félelmében üvöltő, ordító népe torlaszolta el előle az utat. Tajtékozva, kardlappal csépelve az
emberakadályt, próbált ösvényt szántani közöttük.
Verejtékezve, lihegve átverekedte magát a tér széléig, ahonnan a pálmaligeteken keresztül, az
erődök felé vezettek az utak. Sikongó, jajveszékelő áradat ömlött vele szembe. Mögöttük pedig
hangtalanul, lassú, egyenletes léptekkel, ahogy a harci szabályzat előírja, vöröskabátos lövészek
sora közeledett. A csatárlánc élén tisztek kivont karddal. És a fák alól felbukkant a második, majd a
harmadik angol hadoszlop is.
Rimánkodó kezek ragadták meg Yssasi kabátját. Körülötte rémülten hátra-hátratekingetve térdre
omlottak az emberek.
– Kegyelmes úr! A fehér zászlót!... Könyörgünk, ments meg minket! – sírta-rítta egy terebélyes
asszony a fülébe.
Rimánkodását felkapták a többiek, és már százak zsolozsmázták:
– Ments meg minket!
A hármas angol csatársor pedig némán, egyenletesen, akár egy jól olajozott gép, közeledett,
közeledett... Csak a dobok peregtek a muskétások mögött, rohamra pezsdítően, vérforralóan.
Yssasi valahogy kiszabadította karját a rimánkodó ujjak közül. Kiráncigálta övéből pisztolyát, és
lőtt. Több lövés nem is csattant.
Az angolok már elérték a gátként térdeplő tömeg szélét. Megtorpantak. Muskétáik fekete torka
borzadályt keltőén ásított. Yssasi hátán végigfutott a hideg. Ügy érezte, valamennyi fegyver őt vette
célba. Félig bénultan emelte célzásra másik pisztolyát.
Kiáltás akasztotta meg mozdulatát:
– Ne pazarolja fölöslegesen a golyót, kegyelmes uram!
A vöröskabátosok sorai mögül az az istenverte angol kalóz, az az Ördög Péter lépett elő. Kardja
hüvelyében, két pisztolya övében. Nyitott nyakú fehér selyemingét még csak páncél sem takarta.
Yssasin páncélsisak, könnyű acél mellvért, lovagi fegyverzet.
A tengeren szakadatlanul dörögtek az ágyúk, és az erődök minden lövésre lövéssel feleltek. A
várfalakat ellepő ötezer muskétásnak fogalma sem volt, mi történik a hátuk mögött, Santiagóban. A
hangokat saját lármájuk fojtotta el, a kilátást a pálmaerdő takarta.
Yssasi maradék józanságán, megfontoltságán erőt vett a mindent elsöprő indulat. Ó, de régen
várt erre a pillanatra! Amióta megérkezett a tengerentúlról a haderő és őfelsége legkegyelmesebb
parancsa, hogy Port Royalt el kell törölni a föld színéről, kipusztítani a hitehagyott angolok utolsó
írmagját is, erről a pillanatról álmodott minden éjszaka; amikor szemtől szembe állhat ezzel az
Ördöggel. Az álomkép ugyan nem volt teljesen azonos a mostanival, mert abban ez az angol
megalázottan, fegyvertelenül, hátrakötött kézzel várta, hogy kimondja sorsáról a döntést. Ő két
változat között habozott. Az egyikben ez a gőgös-hűvös eretnek az evezőspadhoz láncolva görnyedt
férges rongyokban, elvadultan, örökkön-örökkétig, míg a megváltó halál el nem jön érte. A másik...
a másik még ennél is ingerlőbb kép volt: egy mocskos, korbácstépte rabszolga képe, a szolgák
között is megvetett, társtalan. A pöcegödör-tisztító rabszolga...
Nos, nem így fordult! A leszámolás nem ebben a formában következett el! Sebaj! Csak ez a

magabiztos mosoly tűnjön el, merevedjen fájdalmassá örökre az angol ajkán!
A fehér ing a vöröskabátosok sorfala előtt ragyogó célpontot nyújtott, és Yssasi tudta magáról,
hogy kiváló pisztolylövő.
Villámgyorsan, kapásból sütötte el pisztolya mindkét csövét. Az angol meg se moccant. Bal
vállán piros folt virágzott ki a selymen, és Yssasi féktelen, tomboló diadalt érzett. Aztán nem érzett
soha többé semmit... Azt a golyóütést sem, amely két szeme között érte.
Mert Peter kapitány a falról lelőtte a legyet, és a szemlélők megesküdtek volna, hogy a kezét
mozdulni sem látták.
A térdelő tömeg tűrte, hogy a vöröskabátosok átgázoljanak rajta. A városháza lépcsőjén az
alcade félelmében vacogva, fehér terítőn kínálgatta a város kulcsait.
Lord Windsor megvetően félretolta.
– Hombre, ember, ne remegjen, mint a kocsonya... Mutassa, merre a kincstár!
Bornemouth ezredeshez sebbel-lobbal odatörtetett egy lövésztiszt.
– Sir! – tisztelgett lihegve. – Az arzenálban harmincnégy harmincfontos löveg, és puskapor
annyi, hogy kitelik belőle három hajóteher.
– Ágyúk?! Soha jobbkor! – És a szeplős skót ezredes máris intézkedett. – Vontassanak tizet-tizet
lőállásba az erődök bejárata elé. Most aztán próbáljon kitörni a spanyol! – mondta a körülállóknak.
– Vagdalt hússá lövetem őket!
Az éj homály leple alatt a spanyol muskétások valóban megpróbálkoztak. Alig jutottak túl a
küszöbön. Elesettjeik teteme dombocskává halmozódott a kaputorokban.
– Azt hiszem a sakkban ezt nevezik patt állásnak! – bölcselkedett a vörös hajú skót ezredes,
mikor a spanyol kitörés összeomlását hírül hozták. – ők benn, mi kívül, és nincs tovább!
Lord Windsor könnyedén legyintett:
– Felégetjük a várost, elpusztítjuk a készleteket. A csizmájuk talpát fogják rágni, mire segítségük
érkezik, vagy elvesznek az őserdőben, ha megkísérlik, hogy gyalog érjék el Habanát.
– De a gályáik! Itt horgonyoznak az öbölben! – ellenkezett az ezredes.
Mint a kérdésre a felelet, úgy tört ki az öböl legbelső, védett zugolyában, ahol a spanyol
szállítógályák horgonyoztak, távol a flotta golyózáporától, a százhangú, kétségbeesett üvöltés.
Az öbölzugot hirtelen szinte nappali fény árasztotta el. A hatalmas, több fedélzetes gályák közé
furakodva apró naszádok égtek dús, vörhenyes lánggal. A tűzkígyók felkúsztak a gályák oldalán,
belemartak a kötélzetbe, és máris parazsat fogtak a vitorlák.
– Íme, a válasz! – szólalt meg elégedetten Lord Windsor. – Byng kapitány gyújtónaszádjai
elvégzik feladatukat!

Az egy-egy vakmerő matróz vezette naszádok ellen nem volt mentség. A hajnali szél sebesen a
spanyol hajóraj kellős közepébe repítette őket, s mire a veszedelemre ráébredtek volna, a spanyol
vezérgálya a levegőbe röpült rakományával, embereivel együtt.
A nappali fény kiégett, elszenesedett, a vízvonalig leperzselődött roncsokat világított meg. A
füstfelhők beterítették az egész eget. Amint a zsákmányoló osztagok házról házra járva kiürítették
az utcasorokat, utolsójuk csóvát dugott az ereszek alá.
A zsákmánytiszt alig győzte jegyzékbe foglalni a prédát.

– Micsoda gazdagság! – jegyezte meg írnokának, amikor egy pillanatra megszakadt a
számbavétel. – Legalább száz arany fejenként a hajósinasoknak is! Hiszen egyedül a kincstárban
százezer nyolcas aranyat leltünk. A santiagói muskétások teljes egyévi zsoldját!
Lord Windsor Peter kapitány, White hadnagy és néhány vöröskabátos kíséretében utcáról utcára
sétált.
– No, ez elveszi egy kicsit a spanyolok étvágyát Jamaicától! – fejezte ki véleményét elégedetten.
– Nézzen csak oda, lordom! – mutatott az éppen kigyulladó templom felé. – Mondhatom, nem
utolsó látvány!...
A perzselődő templom kapuján akkor térült ki holmi megpakolt poggyászhordókból álló menet.
Élükön a nyestképű Ephraim Hammersmith. Csodálatos templomi csipkeing fehérlett ösztövér
termetén, két karján súlyos bőriszákot dédelgetett. A menetet a tengerészruhába öltözött, de nyakán
a lila esperesi gallért viselő, aranykeresztes Heath tiszteletes zárta be. Pisztolyai ezúttal nem oldalát
verdestek. Felvont kakassal markában szorongatta mindkettőt.
Megpillantva a tisztek csoportját, harsányan feléjük kiáltott:
– Halleluja! Eddig szegény Szent Pál egyháza, voltunk, de a Seregek Ura kezünkre adta most a
jezsuita sátánok kincseit.
Az egyik fogságból a másikba esett néger rabszolgák remekbe ötvözött arany kegyszerek alatt
görnyedtek. Lord Windsor bólintott:
– Látom, műértőnek született, papom!
– Az ember szemét a szépre irányítja az Úr! – hangzott a kegyes válasz, és csattanós volt a
befejezés: – Az Úr zsákmányából pedig nem jár tized senkinek, kormányzóm!
Lord Windsor kíséretével utolsóul szállt csónakra akkor, amikor már behajóztak mindent, ami
mozdítható és értékes volt. A harmincnégy ágyút is. Még a töméntelen puskaport is elvitték az
utolsó szemig.
. . . Ezer barrel kiváló minőségű lőpor! – írta a listára a zsákmánytiszt elégedetten. – Azaz ha
közönségesen fontban számoljuk, kettőszázharmincezer angliai font. . .
A végső kép, amely Santiagóból útjukra kísérte őket, a máglyaként lobogó város és a
magatehetetlen erődök népének féktelen tombolása volt.
Akkor is szakadatlanul ontották a tüzet, pisztolyból, puskából, valamennyi ágyújukból, amikor a
flotta messze, künn, lőtávolon túl, farát mutatva a partnak, háborítatlanul tovahajózott.
Lord Windsor elismerően rázta meg Byng hajórajparancsnok kezét.
– Példamutatóan vezérelte ezt a rajtaütést. Érdemeit méltóképpen jelentem a királynak. Öné és
Jackman kapitányé az érdem, hogy nem mi húztuk a rövidebbet! Lord Vincendon párharcát pedig a
Flying Deathszel, úgy vélem, feljegyzi a tengerésztörténelem... Nos, miért oly hallgatag, kedves
lordom?
Peter kapitány pillantása a távolba révedt, arrafelé, ahol a Fekete Sólyom vívta meg diadalmas
tusáját.
Yssasi majdnem végzetesen célzott. Tán dühében rebbent meg a keze, és ezért ütött át a golyó
csak sima húst! Ó, volt már ennél nehezebb sebe, de hányszor! Akadhat-e seb azonban, melynél ne
fájna jobban a Fekete Sólyom dicsőséges pusztulása?
Tudta, hogy nincs olyan hajóács, aki megépíthetné a Fekete Sólyom mását, és Yssasi halála
törölte egyetlen fennálló bosszúadósságát. Ügy érezte, most már, hogy a korona és a flotta védi a
szigetet, ő akkor teszi a legtöbbet, ha jó példával elöljár azoknak, akik új életet keresni jöttek
Jamaicára.

– Eltűnődtem a sors forgandóságán! – válaszolt halkan a kormányzónak. – Azt hiszem, most
már megülök az ültetvényen... És most bocsásson meg, lepihennék, lüktet vállamon a seb...
Még mindig gondolataiba merülve, önkéntelen mozdulattal elővette tarsolyából pipáját, és
rácsiholt.
– Ejnye, annyiszor szándékoztam már megkérdezni – mondta Lord Windsor –, honnan szerzik,
lordom, ezt a szerfölött kézhezálló pipát? Sokfelé jártam már a világban, de eddig sehol sem leltem
párját.
– Ezt? – vizsgálta Peter kapitány tűnődve a makulátlanul fehér, kecses formájú füstölő
alkalmatosságot. – Mi sem egyszerűbb! Küldje el szolgáját Hammersmith sekrestyés
őalázatosságához. Az ön számára bizonyára a legszebbekkel szolgál. Valahol az őserdők mélyén
szerzi az indiánoktól. Hogyan?... Ez Ephraim barátunk üzleti titka...

4. A PRESBITER PIPÁJA

Ephraim Hammersmith dohánykereskedő és egyházfi kicsiny boltocskája a High Street, a Fő
utca legelején szerénykedett. A házat terméskőből rakták egykori építői. Az emelet kiugrott a
földszint fölé, jótékony árnyékot vetett a bolt bejáratára és ablakára, úgyhogy odabent állandóan
kellemes félhomály, hűvösség uralkodott.
Az ajtó szemöldökfája felett a friss tengeri szél egy rézből kovácsolt „arany” dohánylevelet
ringatott, s ezért városszerte csak úgy emlegették a jámbor egyházfi boltját és őt magát is: Arany
Dohánylevél.
Ha valamit az ember mindennap lát, észre sem veszi rajta a változást, így maradt észrevétlen a
város lakói előtt az Arany Dohánylevél megújulása. Közömbösen sétáltak el a csillogó fövenyből
kevert friss vakolás előtt, és senkinek sem tűnt szemébe, hogy a napszítta gerendák ragyogó
mélypiros színben tündökölnek.
Benn a boltban nemcsak a préselt dohánykötegek orringerlő illata terjengett, hanem a fahéj,
vanília és bors aromája is. A gerendákról szárított fűszerszám kötegek lógtak, és egy bronztálkából
olykor a tömjén nehéz, kábító párája szállt fel, imigyen hirdetve, hogy Ephraim mester árucikkeivel
az egyházat is ellátja.
A bolt mélyéből keskeny falépcső kanyargott az emeletre, a lakószobákba. Ezen a lépcsőn
Ephraimon kívül halandó lélek még nem szuszakodott fel. A mázsás vasfa ajtót háromszoros zár
védte a hivatlan látogatóktól, és a zárak kulcsai Hammersmith tüszőjének legmélyén rejtőztek.
Nemcsak a jamaicai aranydohányt árusította, ízlése szerint válogathatott a tengerjáró nép a
fekete kubai, a barna mexikói és a szőke floridai dohány között. Ott álltak finomra vágva a
kiszolgálóasztalon, jó illatú cédrusfa bödönökben, s akinek rágni való dohány volt a kedvence, az is
sokfajta között keresgélhetett. Mézzel pácolt, gyömbérrel illatosított, fahéjjal fűszerezett is akadt. A
raktárakban pedig az egyre szaporodó néger rabszolgák öblös famozsárban törték, hajszálból font
szitán szitálták a tubákot, a kellemes, tüsszentésre késztető, spanyolmódi dohányport.
Mindehhez még csak-csak olcsón hozzájuthatott a dohány után áhítozó. De a pipákat, ezeket a
hófehér, lassan-lassan gyönyörűséges borostyánsárgára változó pipákat, aranyért mérte. Némelyik
csiszoltan csillogó darabját soha nem hallott árakon tartotta, mégis gazdára talált mindahány.
És miután Port Royalba a világ minden ismert sarkából kezdett özönleni a nép, jó üzletnek
bizonyult raktáron tartani konyhájuk kedvelt fűszereit. Hammersmith boltjában tehát helyet talált a
drága indiai bors és a méregerős perui paprika egyaránt.
A sarkig tárt ajtón egyik vásárló a másik sarkát tapodta. A futó vásárlókat gyorsan kiszolgálta,
viszont az előkelőségek számára akadt néhány karosszék, amelyekben kényelmesen végig lehetett
kóstolgatni a dohányfajtákat, közben kortyolva valamely különleges italt a szabadhajósok
zsákmányából.
De azért bármennyire is hozzászokott már a jamaicai előkelőségek látogatásához, majdnem
földig hajolt meglepetésében, amikor Lord Windsor fordult be a dohányosboltba.
– Pipát adjon nekem, egyházfi! – tért a kormányzó rögtön a tárgyra. – Olyan szép fehér pipát!
Hammersmith a szekrényből elővett egyet, amilyet még senkinek sem kínált. Odakoppantotta
egy bronztálhoz. Csengett, mint a jó veretű pénz.
– Szent, szertartási pipa, csak híres törzsfőnökök és varázslók használhatják. Boltom egyetlen

ilyen darabja.
A kormányzó meg sem kérdezte az árát, megtömte, rácsiholt.
– Remek pipa! Különleges, éppen úgy, mint maga, egyházfi! Ha már itt tartunk, úgy tudom, nem
volt mindig az erényesség példaképe. Inkább a kockadobó serleget emelgette, semmint a kelyhet az
Űr asztalán.
Hammersmith arca ájtatossá változott. Szemét az égre emelte.
– Heath tiszteletes az üdvösség útjára térített!
A kormányzó harsányan hahotázni kezdett.
– Szemtanúja voltam, amint maguk ketten éppen az üdvösség felé meneteltek, arannyal tömött
iszákokkal. A papja sem a keresztet tartotta magasra. Azzal a két pisztollyal inkább szabadhajósnak
festett.
– Fegyverrel harcolni a római bálvány ellen, Istennek tetsző cselekedet! – válaszolta
Hammersmith szemérmesen. – És ha most kegyelmességed megtekinti templomunkat, láthatja,
miként ékesítettük fel a vérünk hullásával szerzett kegyszerekkel! Illő alázattal tisztogatom őket nap
mint nap!...
A kormányzó vigassága határtalanná fokozódott.
– Papjához méltó egyházfi! – mondta búcsúzóul, mikor Hammersmith hajlongva az utcáig
kísérte. A boltos-egyházfi-kalóz még fel sem ocsúdott a megtiszteltetéstől, mikor újabb vásárlója
érkezett, s a nap tovább tetézte meglepetéseit.
A jövevény elvetette magát az egyik karosszékben. A boltban csak úgy sebtében nézett körül, de
Hammersmitht alaposan szemügyre vette.
– Hogy tudd, kit tisztelj, Morgan a nevem. Morgan kapitánynak nevezhetsz! – mondta
macskabajszát simogatva. – Nekem pedig hiába öltesz ilyen ájtatos templomszolga-képet. Ismerem
a fajtádat csontja velejéig! Zsiványnak születtél, és istened csak egy van: az arany! Láttam, mit
műveltél a santiagói templomban! Mindent elárult rólad az, ahogy a templomi kincstár lakatjait
kinyitottad! Tolvaj voltál te, mielőtt a bélyeget a válladra sütötték, és Anglia költségén, hajófenéken
idezsuppoltak! De hát ezért most már legfeljebb a sátánnak tartozol felelősséggel a pokolban.
Engem ez nem érdekel! Az a brigg azonban, amelyet a Kis-öbölben neked és a papodnak ácsolnak,
annál inkább! Arra a briggre nekem szükségem lesz, veled a fedélzeten! Ráadásul százhúsz olyan
fickóra, mint te vagy! Aki bő zsákmányért kész átharapni a nagyanyja torkát is. De csak a
spanyolokét kell majd harapnotok! Abban is én vezetlek benneteket! No, ennyi lenne hozzád a
mondanivalóm! Ha szólítalak, pattanj nyomban, akár az oltár elől is. Hozhatod magaddal a papod!
Nemsokára olyan prédát kínálok, amilyet sohasem látott eddig szabadhajós! Most pedig adjál egy
bödönnel a legjobb dohányodból!...
Ephraim Hammersmith égő arccal maradt magára. Morgan kapitány bánásmódja gyomra
mélyéig felkavarta. Így azóta sem mert vele beszélni senki! Vele, akit befogadott a szabadhajósok
testvérisége, aki tisztes kereskedője a városnak, aki ott áll az oltárnál az esperes oldalán, talpig
csipkében, aranyhímes átalvetőben és csengőszóval vezényli az ájtatoskodást.
Akit a kormányzó megtisztel azzal, hogy önözi és uramozza. A templom adta tekintélyt tiszteli
benne! Ez a barbadosi jöttment, ez a Morgan pedig úgy merészel vele beszélni, ahogy tette.
Belesápadt az emlékezésbe.
De egy szép napon, amikor majd Ephraim Hammersmith a sekrestyés sorból presbiterré lép elő,
egyházközségi elöljáróvá, netán elnökévé az egész egyházközségnek, akkor ezek a Morgan-félék
megsüvegelik! Meg kell süvegelniük. Ez élete egyetlen törekvése! Az, hogy karosszéke ott álljon a
templom szentélyében, a korláton belül, a kormányzóé mellett, ahogy az egyházközség elnökének
dukál.

Bezárta a boltajtót, a keresztvasakat is felrakta. Nem óhajtott többé aznap vásárlókkal
udvariaskodni, kellemkedni úgy, hogy közben belülről emlékei gyötrik. Hiszen ezek amúgy is
visszajárnak minden éjszaka, bármennyire is megtisztelték nappal, köszöntgettek rá úton-útfélen, és
szólították cimborának, komának, mesternek, sőt úrnak.
Emlékei a londoni dokkokig vitték vissza. Anyja ott mosogatott a Víg Hajóshoz címzett
kocsmában, és ő csontokkal játszott a konyhaasztal alatt. Anyja egyszer elment, be Londonba, és
nem tért vissza többé soha. A kocsma ivóhelyisége roskadozott a vénségtől, a szúette, füstrágta
fekete mestergerendák alatt örök homály és nedvesség tanyázott. Az asztalokat estelente a világ
minden tájáról Londonba csődült hajósnép, csempészek és a kikötőből élők ülték körül. Gyakorta
támadt verekedés, kések villogtak, folyt a vér. Aztán a vérfoltokat felmosták a padlóról. A
kocsmáros és csaposai, mintha mi sem történt volna, hordták az italt, perdült a kocka, és forgott a
kártya.
A kocsmáros megtűrte amolyan háziszolgaként. Elrongyolt ruhákat vetett oda neki,
ételmaradékokat, és alhatott a kandallósutban. A nevét is tőle tudta meg: Ephraim Hammersmith.
Egy nap – tán tizennégy éves lehetett – az egyik törzsvendég, a Horgasujjú, akiről mindenki tudta,
hogy a legveszedelmesebb tolvajbanda vezére, félrevonta a kocsmárost, és reá mutogatva suttogva
tárgyaltak. Ettől fogva Horgasujjúhoz tartozott. Mert vékony volt és fürge, mint a csík, be tudott
kúszni a sűrűre rácsozott ablakon. Sok-sok ablakon mászott be éjnek idején, s nyitott ajtót a
tolvajbandának. Maga sem tudta, hány ablakon, néhány rövid esztendő alatt.
Az ólmozott kocka művészi dobását csak úgy magánszorgalomból tanulta meg. Egyéb sem
kellett hozzá, mint ujjai villámgyors mozgatása és szapora, színes beszéd, mely eltereli a
játszadozók figyelmét. Akkor csöröghet a pohár, koppanhat a kocka! Mindig hatot vet! A lényeg, az
a másik kettő, amivel ki lehet cserélni az ólomtól súlyosakat, ha valaki hamisdobást kiált! Ő
sohasem vesztett rajta az ilyen szemfényvesztő csereberén. Már gyűltek tarsolyában a fontok szép
számmal, amikor szél kerekedett, és kifújta a Víg Hajósból valamennyiüket.
Felhőszakadásos éjszaka volt, a kocsma zsúfolásig tele. Egyszerre kicsapódott az ajtó, a
gyertyalángokat vízszintesre hajlította a befúvó vihar, és mire pislákoló világuk felegyenesedett,
alabárdosokkal, poroszlókkal, nagy botos csípdmeg-fogdmeg törvényszolgákkal telt meg az ivó.
Elálltak minden kijáratot. A kelepcéből nem menekülhetett senki sem. A Víg Hajóst magát is
megbéklyózták és kihajtották őket a vaksötét fergetegbe. Az alabárdok hegye döfködte oldalukat,
amíg kísérték őket a kanyargós, sötét ablakszemekkel alvó utcákon.
A Newgate-börtönhöz vezetett az út. De nemcsak az övék. Fáklyák vörhenyes fényétől
közrefogva, mindenfelől hasonló csoportok bukkantak elő az éjszakából. Odabenn, a ráccsal
elválasztott, bolthajtásos börtöntermekben koldusok, kártyavetők, tolvajok és orgazdák,
mutatványosok és útonállók, mindenki, aki napközben London utcáin csavargott, és abból élt, amit
könnyen szerzett.
A rács mögött a Lordprotector nevét átkozták, akitől a parancs származott, hogy Londonból ki
kell söpörni mindenkit, aki nem tisztességes polgár.
Alig virradt, újra poroszlók jöttek. Azok, akik éjszaka befogták őket. Az út a régi törvényszékig,
az Old Bailey feketére füstölődött épületéig kurta volt. Csupán át kellett kerülni a börtön másik
szárnyára.
Az ítélőterem ketrecéből egyenként rángatták elő az embereket a magas emelvényen ülő bírák
elé. A főbírón hosszú fürtű paróka, talárja vérvörös, akár a hóhéré, fekete gallérján hófehér
nyakkendő.
A jegyző az emelvény alján fakó hangon darálja az adatokat:
– Ephraim Hammersmith... csavargás.
Az egyik poroszló ekkor az asztalhoz lép, és a jegyző elé teszi a vetőpoharat a két kockával. A
tintásujjú férfi szórakozottan darálja tovább:

– ...csavargás és hamis játék!...
Az emelvényen a főbíró összenéz két társával. Koppan a kalapács, és koppan az ítélet:
– Jobb kéz lecsapása és kötéllel a nyakán, halál!
A poroszlók magukkal ragadják, de a következő ítélet így is utoléri:
– Tolvaj!...
– Kötéllel a nyakán, halál!...
Másnap reggel az elítélteket gyalog kihajtják Tyburnbe. Százakat és százakat. Az utcákon ordít
London népe, kövér, pirospozsgás, nagy karimás kalapú polgárok, főkötős, visítozó asszonyok.Hull
rájuk a mocsok, szitok, sár.
A tyburni dombokon emeletes akasztófák erdeje. A vérpadra, ahol a bakó szokta elválasztani a
nyakazásra ítéltek fejét, egy fekete ruhás hivatalnok kapaszkodik. Kegyelmet hirdet messze hangzó
szóval. A kegyelem: megbélyegzés és örökre száműzetés, soha nem hallott, távoli gyarmatra.
A pribékek alig győzik a munkát. Tüzes bélyeg kerül a csupasz lapockákra és vasbéklyó minden
fogoly lábára. Aztán vánszorgás a kikötőbe, és a sok száz rabot elnyeli a hajók feneketlen, bűzös,
sötét gyomra.
Vakhomályos éjszaka, visító patkányok, férges kétszersült és némi víz néha, míg hetek múltán –
ki tudja számon tartani az időt az örök sötétségben, ahonnan csak a víz csobogását és a szél
süvöltését hallani – kitárul fölöttük a hajóhombár ajtaja, és valaki lekiáltja:
– Másszatok ki! Megérkeztünk! Itt lesz majd a sírotok! Jamaica! Ekkor hallották első ízben a
sziget nevét.
A hadihajók éppen a bombák záporát ontották a partra, a napfényben fehérlő városra. Az izzó
zsarátnok ki sem hunyt, amikor végre ismét földre tapodhattak. Nyitott fészerek alá terelték őket.
Körülöttük felporzott puskájú muskétások. Moccanniuk sem szabad, míg a hatóság át nem veszi a
szállítmányt.
És ekkor jön egy tengerészruhás, magas férfi. Félrehárítja az őröket. Kutatva, vizsgálódva
végigsétál az emberkupacok között. Puskaporszag árad felőle, a ruháiból a tenger sós illata. Talán ő
nézett rá esdekelve, a megkínzott kutya tekintetével, vagy valamiért a kapitány pillantása akadt meg
rajta? Ki tudja?... A kapitány csak áll, áll, méregeti őt, Ephraimot, a fegyencet, és egyszerre odainti
az őrt:
– Verd le ennek a suhancnak a bilincseit! Magammal viszem!
A szava mélyebbre vág, mint a londoni ítélőbíróé. Őszintén felelni kell a kérdésére. Beismerni,
hogy tolvaj volt és hamiskockás. Deez most már nem is nehéz. Mi jöhet rosszabb a Newgatebörtönnél és az ítéletnél?
Rosszabb nem! Ellenben a szabadság ígérete.
Marcona tengeri emberek közé kerül, durva hangúak, szakállasak, mozgó fegyverraktár
mindegyik. De őt nem bántja senki. Sem szóval, sem tettel. A kutya sem törődik vele. Semmi más,
csak egy rémült suhanc.
Nagy sokára a kapitány szólítja:
– Velünk jössz! Harcba megyünk! Most majd elválik, mifajta vagy.
De az erdőben sem kell halkabban osonni, mint a londoni lakásokban, ahol a szomszéd
szobában emberek alszanak. A harchoz sem kell nagyobb bátorság, mint a kocsmai verekedésekhez,
ahol hajszálpontosan talál a kés. S az a fiatal indián, Boye, akit sikerült meglepnie, nem a londoni
dokkok garázdáitól tanult birkózni. Honnan is ismerte volna az erőt megbénító ravasz fogásokat?!
Miután a kapitány azt mondta: a fogolynak te viseled gondját – hát a legkönnyebbik végén fogta

meg a dolgot. Lépést sem engedte maga elől. Együtt aludtak, közös tálból ettek. Milyen furcsa,
hogy ez az indián hálás volt ezért, és testvérének nevezte. Magában mulatott akkor, hogy ő, akinek
senkije sem volt eddig, egyszerre testvérre akadt, méghozzá indiánra.
De arra, hogy azon gondolkodjék, mire fordult élete, nem jutott ideje. A napok telezsúfolódtak
eseményekkel. Ez a napfényben fürdő sziget, a harc, az őserdő és különösen az a kevés beszédű
kapitány, aki kiragadta a fegyencek sorából, túlontúl sok élményt jelentett ahhoz, hogy bármi más
egyében töprengjen.
Azután pedig Tortuga szigete következett. A főkapitányok háza a szanaszét heverő kincsekkel.
Mit tagadja, elnyomhatatlanul kigyúlt benne a sóvárgás, hogy utánuk nyúljon, hogy megszerezze
magának, mint ahogy Londonban tette annak idején, tolvajmécs fényénél lopakodva az idegen
lakásokban. Danycan lovag figyelmeztetése az enyveskezűek végéről, hideg zuhanyként érte. A
törvényen kívüliek törvénye, úgy érezte, kegyetlenebb a londoni bírák törvényeinél is. Hiszen ki
tudja elviselni az állandó kísértést, mikor szabadon hever körülötte a vagyonokat jelentő érték. A
kocsmákban szeme előtt zajlott a játék, csattogott a kártya, pergett a kocka, s neki hiába viszketett
az ujja a dobópohár után, hasztalan gondolta, megnyerhetne minden játszmát. Állandóan magán
érezte Peter kapitány nehéz pillantását, és nem mert a mulatozók közé elegyedni, hogy kipróbálja
fogásait...
Azóta kiderült, hogy ezekben a hetekben próbaidejét töltötte. A Fekete Sólyom fedélzetmesterei,
Peter kapitány parancsára, minden lépését számon tartották. Akkor derült erre fény, amikor egy
hirtelen behajózás előtt, mert hír érkezett, hogy a panamai földszoros kincses városából,
Portobellóból hajókaraván indul útnak, a Fekete Sólyom tanácsa elé idézték, s tudomására hozták,
hogy felveszik a hajó testvériségébe.
Az első tengeri harc páni rémülete csupán egy pillanatig szorította bilincsbe. A megcsáklyázás
utáni kézitusa dühöngő forgatagában, ahol védekezni és támadni kellett egyszerre, elmúlott. Amikor
pedig odahaza, Tortugán az osztozásnál eléje számolták a neki jutó részt: a csengő spanyol reálokat
s mindazt, ami a hajóteherből reá jutott, életében először szédült az örömtől. Vagyona támadt, és ezt
már nem vehette el tőle poroszló, sem senki a föld kerekségén, mert harcban szerezte. Most már
mehetett volna a kocsmákba, megsokszorozhatta vagy elveszthette volna az utolsó petákig. Teljes
jogú tagja volt a közösségnek.
Dehogyis tette! Uzsorásként vigyázott minden fillérre. Bár a szabadhajós-élet szerfölött ínyére
volt, állandóan Port Royalt látta maga előtt, és azzal álmodott, hogy ott él kényelemben,
biztonságban. Szolgák lesik parancsait, s az utcán kalapot emelnek előtte a szomszédok. Addigaddig álmodozott, amíg az álomból cél lett.
Az alkalmat az a White-gyerek hozta magával kutterján, a fergeteg szárnyán.
Port Royal megmentéséért úgy verekedett, az utcáról utcára dühöngő tusában és a soknapos,
fortélyos, ezercselű őserdei harcban, az újból feltűnt Boye oldalán, mintha már a saját házát védené.
Miután győztesen megtértek a városba, elég bátorságot gyűjtött ahhoz, hogy Peter kapitány elé
állva, elbocsátását kérhesse.
– A magad ura vagy! – engedte útjára hűvösen a Fekete Sólyom birtokosa. – Menj!
Megszolgáltál szabadságodért. Most már senki sem vethet rád követ. – S tanúsítványt adott neki,
hogy a város szabad polgára, és olyan mesterséget űzhet, amilyet akar.
Ekkor vándorolt el Boyeval az arawakokhoz. Boyeval, akivel egy bokorban aludt éjszakánként a
hadjárat alatt. Együtt lopakodtak a visszavonuló ellenség nyomában, hátukat egymásnak vetve
harcoltak, ha rákerült a sor.
Nos, amikor beköszöntöttek a béke napjai, és Boye hazatérhetett törzséhez, magával hívta, hogy
megpecsételje barátságukat.
Boye törzse messze, benn a hegyek mélyén élt, keserves napi járóföldre Port Royaltól. Az

avatatlan előtt elvesző ösvény szakadékokon, ember nem járta sűrűségeken át kanyargott, de ahova
vezetett, az oázis volt az őserdők mélyén. Boye népe szorgalmasan művelte a földet. Megtermett ott
minden, ami ilyen boldog éghajlat alatt teremhet, de ami érdeklődését felkeltette, az a dohány volt.
A gyermekkéz nagyságú, aranysárga dohánylevél és azok a kecses formájú, hófehér agyagpipák,
amikből az indiánok szívták. Ilyet eddig sohasem látott sem ő, sem más. Ekkor fogamzott meg
benne az ötlet, hogy felcsap dohánykereskedőnek. Ezek a pipák, tudta, a füstöt pöfékelő
tengerésznépet úgy vonzzák majd boltjába, mint a méz a méheket.
No de ehhez sok pipára és sok dohányra lett volna szüksége. Az Öreg Boye, az arawakok
nagyfőnöke szenvtelenül hallgatta végig érvelését. Szívta pipáját, s nem mondott sem igent, sem
nemet. Harmadnapra tért csak vissza a tapogatózásra.
– Furcsa fehér ember vagy te! – mondta. – A szemed éles, mindent kutat, mint az óvatos rókáé.
A nyelved sima, és szép szavakat mond, de a gondolataidat elrejted, ami nekünk nem szokásunk.
Ilyenek voltak a spanyolok is. De a fiam, aki közös tálból evett veled, azt mondja, hozzá olyan
voltál, mint a testvér. A vének úgy döntöttek, hogy annyi dohányt kaphatsz, amennyit a törzs
odaadhat, és hozzál helyette olyasmit, amire a törzsnek szüksége van. De a pipák szent agyagból
készülnek, csak arawak szívhatja belőlük a mennyei füstöt. Ha pipát akarsz, arawakká kell lenned.
Ha pedig sok pipát akarsz, fegyvert kell hoznod érte, hogy erőben növekedjék törzsed!
Az Öreg Boye szavai félreérthetetlenek voltak. Egy pillanat alatt számot vetett önmagával.
– Amit a nagy főnök mondott, végtelen öröm és megtiszteltetés! – S mert már úgy-ahogy
ismerte a törzsi szokásokat, hozzáfűzte: Akkor hát válassza ki nekem asszonyul a törzsegyik
leányát!...
Amikor visszatért Port Royalba, már indián feleséget hagyott az őserdőben, s iszákjában vitte az
első köteg dohányt és egy fél tucat pipát. Olyan finom aromájú, könnyű, kék füstű dohányt, amilyet
nemigen tömött még pipájába európai.
Hát így történt! A dohánynak nagy híre támadt, a pipáknak még inkább. Olykor ugyan napokra,
hetekre zárva maradt a vasalt boltajtó, és szitkozódott, aki éppen dohányt keresett, de hát Port
Royalban mindenki úgy élt, ahogy akart, nem firtatták senkinek jövésmenését. Ilyenkor az
őserdőben járt, és hozta teherhordóival az éjszaka leple alatt a dohányt; vagy künn csatangolt a
tengeren spanyol aranyra vadászva, valamelyik testvériséggel. Odafönn, az örökké zárt lakásban
pedig gyűltek a csengő tallérok, fontok, dublonok, nyolcasok és az öntöttarany rudak a vasládákban.
Ephraim Hammersmith már akkor gazdag ember volt, amikor mindenki szegénynek tartotta.
De az emberek kevés ügyet vetettek rá. Betértek hozzá, vásároltak, s kifordultak a boltból.
Legfeljebb azt mondták: „Jó napot!...”
A várost fürkészve, véletlenül tévedt be a kopár, minden csillogásától megfosztott templomba.
Heath tiszteletes egymagában végezte az istentiszteletet. Hallgatója is alig akadt. Néhány öregedő
asszony bóbiskolt a padokban. Pedig a szava fergeteges volt ennek a papnak. Mulatságnak is
gyönyörűség volt hallgatni, ahogy ostorozta az istentiszteletről távol maradó pernahajdereket,
lumpokat, garázdákat.
Mikor mindenki elhagyta a templomot, a pap után ment a sekrestyébe, ahol az borúsan, fásultan
hámozta le magáról a miseruhát.
– Uram – mondta neki tiszteletteljesen –, úgy hiszem, önnek sürgősen szüksége lenne egy
templomszolgára. És kopár ez a templom, nem vonzza a népet, hát engedje meg, hogy néhány
aranyat felaljánljak felékesítésére... Egyébként kereskedő vagyok.
Az ötlet a dörgedelmes szentbeszéd hatása alatt született meg benne. Ennek a papnak a hangja
akkora, hogy előbb-utóbb végigzúg a városon. Ismerni fogják. És ismerni fogják azt is, aki az oldala
mellé áll. Ez a valaki pedig Ephraim Hammersmith lesz.
Heath tiszteletes ennyit mondott:

– Az Űr aklát őrizni dicsőség! Jövel, atyámfia!...
Kettejük szövetsége gyümölcsözőnek bizonyult. A templom ragyogott az ékességektől, a nép
tódul, ha megszólal a harang, és az esperes úr sem ájtatoskodik mindig, vagy ahogy ő mondja,
nemcsak szent szolgálattal kell munkálkodni az Űr szőlőskertjében!...
Ez az „egyéb munka”: hajsza a tengeren a spanyolok után. Akkor, ha nem viselné állandóan azt
a lila gallért, a szent se sejtené róla, hogy pap.
Nem imádsággal buzdítja harcra a brigg legényeit. Ha azonban elcsendesült a tusa, s mindenki
kiitta a győzelmi poharat, a hídról tévedhetetlenül felharsan a hangja:
– Hé, legények, térdre! Adjunk hálát az Úrnak a zsákmányért, és vezekeljük le a káromkodást!...
Az ő nyájához tartozni, palástja oltalmában hajózni, biztos gyarapodást jelent, mert remekül
lealkudja a kincstárnál a tizedet. Az egyház vagyona nem adóköteles!
Bizony, már annyi a híve a Szent Pál-templomnak, annyian hozzák önkéntes adományaikat,
hogy Heath tiszteletes meg ne feledkezzék róluk, ha tengerre száll, és résztvevőt toboroz valamelyik
útjára, hogy ideje megszervezni az egyházközséget. Úgy megszervezni, ahogy illik: elöljárókkal,
pénztárnokkal és elnökkel, akinek a tiszteletes mellett egyedül döntő a szava. Akit mély tisztelettel
hívnak, és főhelyre ültetnek az esküvői asztalnál, aki az embernyáj minden világi ügyét intézi, aki
őrzi a templom pecsétjét, és alákanyarítja nevét mindenféle okmányra.
Mert aláírását már úgy kicirkalmazza, hogy a kormányzó főírnoka sem különben. Sok-sok
éjszakai óra telt azzal, míg zárt ajtók mögött a betűket görcsösen rajzolva, egymás mellé rakta, és
gyönyörködött az eredményben: Ephraim Hammersmith m. p. – vagyis manu propria, azaz ezt az
aláírást saját kezével Ephraim Hammersmith írta...

Az emlékezés nehéz felhői elsuhantak gondolatairól...
Eh, törődjék Morgan gorombaságaival az, akinek erre ideje van!
A kíváncsiság azonban nem hagyta nyugton, kiűzte az esőbe. Mégis, kicsoda-micsoda ez a
nagyhangú kapitány? Biztosan akad hajósnép valamelyik kikötőbeli ivóházban, aki többet is tud
róla, mint annyit, hogy Barbadosból tévedt ide.
Mire az utcai őrségek éjfélt pergettek dobjaikon, sötét diadallal és elégtétellel tért nyugovóra.
Immár többet tudott Morgan kapitányról, mint bárki más. Egy fekete bőrű barbadosi
naszádkormányos néhány pohár italért bőbeszédűen vallott. Ez a bőbeszédűség nyitja volt Morgan
kapitány magabiztosságának, annak, ahogy rátört a boltban, és szégyenbélyeget, zsiványságot
emlegetett. Morgan kapitány is hasonszőrű volt. A szégyenbélyeg neki is ott barnállik a vállán,
kitörölhetetlenül. Több mint tíz éve, hogy a hóhér ráégette Bristolban. Hétévi száműzetésre ítélték,
mert utcai verekedésben leszúrta vetélytársát. Ezt a hét esztendőt rabszolgaként töltötte el, életük
fogytáig nehéz munkára ítélt gyilkosokkal, gyújtogatókkal egyetemben. Hét év után szabadult, és
azonnal a tengerre ment. Közönséges matrózból verekedte fel magát kapitánnyá.
– Legközelebb, kapitányom, másként tárgyalunk! – mormogta a boltos elalvás előtt.

Morgan mihamar betért újra a boltba. Szívből hahotázva vette tudomásul Hammersmith
kígyósimaságú szavaiból, hogy kiderült a múltja.
– Nem baj, komám, így dupla okunk van arra, hogy összetartsunk! – mondta most már
egyenrangúként társalogva. – Te adod a hajót, hozod a népet, a többit bízd rám!

Mi tagadás, Morgan kapitány valóra váltotta hetvenkedését. Megmutatta, hogy a legvakmerőbb
valamennyi szabadhajós közül.
Egy-két hétig Port Royalban ténfergett, feltűnt mindenütt, ahol a tengerésznép zsinatolt. Olykor
szálmagában üldögélt el az asztalnál, fél füllel hallgatva az amerikai partvidékről megtérők vad
történeteit; de gyakran közéjük telepedett, faggatózott, és térképeket rajzoltatott, ha másként nem,
borba mártott ujjal az asztal lapjára. Azután hirtelen eltűnt. Újabb hetekig senki sem látta. Amikor
éppily váratlanul előkerült, egyenesen Jackman kapitány szállására sietett. Harmadikul John Morris
is csatlakozott a megbeszéléshez. Azok, akiknek egyéb dolguk sem akadt, mint hogy újságra lesve
szájukat tátsák, loholva terjesztették a hírt: valami készül!...
Mire a szóbeszéd szerteterjedt, a három kapitány Lord Windsor előtt aláírta a bajtársi szerződést.
De a célt szokatlan titoktartás burkolta. Nem ütötték dobra, hová tartanak, milyen zsákmányra
törnek. Tán száz embert ha összeválogattak a kikötőben nyüzsgő, sokat próbált, edzett szabadok
közül. Azokat szemelgették, akiknek sebesen pergett ajkáról a spanyol beszéd.
Végezetül Hammersmithhez is betoppant Morgan.
– A Kis-öbölben horgonyoz a Santa Catharina, az a megcsáklyázott egyárbocos spanyol naszád.
Glenn kapitány kétszáz aranyért árulja. Megveszed!
Hammersmith tiltakozni próbált. Morgan letorkolta:
– Megveszed! Akár írást adok róla, hogy a tízszeresét hozza be neked. Mert most eljössz velem!
– És vállrándítva hozzáfűzte: – Hozd a papodat is! Az az ember tetszik nekem.
Olyan lehengerlő, meggyőző erővel beszélt, hogy Ephraim engedelmeskedett.
A négy egyárbocos úgy vitorlázott ki a tengerre, hogy kapitányaikon kívül senki sem tudta,
hova. A kicsiny hajókon, amelyeken a spanyolok legfeljebb a szigetek között közlekedtek, összesen
sem volt több legénység százhúsznál. De ez a kompánia, ahogy egy öreg kormányos megjegyezte,
felért egy ármádiával.
A tizenötödik nap visszatértek. A súlyosan megterhelt naszádok oly mélyre merültek, hogy a hab
minduntalan felcsapott a fedélzetre. És a partra szállóktól az összeszaladók olyasmiket hallottak,
hogy a legedzettebb tengeri betyárokban is meghűlt a vér.
Morgan kapitány és társai, spanyol külsőt öltve, bevitorláztak a nicaraguai San Juan folyó
torkolatába, vakmerőén végigszelték, keresztül úsztak a Nicaragua-tavon, és benn, a hidalgók
birodalmának kellős közepén, százhúszan mindössze, rajtaütöttek Granada városán. Kardélre
hányták a maroknyi őrséget, azt a néhány katonát, aki a kincstárat őrizte gyanútlanul, mert ki tartott
volna itt, a szárazföld szívében ellenségtől, támadástól?!
Nem hoztak egyebet magukkal, csak aranyat, de azt annyit, hogy a naszádok majd elsüllyedtek a
rakomány alatt.
Hammersmith belekábult a maga zsákmányrészébe. Nyolcezer arany érték jutott neki,
ötvenfontos rudakba öntve.
– Látod, gazfickó, így jársz, ha rám hallgatsz! – nevetett rá Morgan. – Pedig mennyire nyüszítve
izzadtad ki azt a vacak kétszázat. Azt sírtad, minek az egyárbocos, amikor ott a te pompás brigged.
Hát hogy a fenébe hajóztál volna fel azzal az alkotmánnyal a sekély San Juanon?! No nem baj,
máskor majd mindjárt hallgatsz az okos szóra. Biz' isten derekabb fickó nálad a papod. Az a
dolgoknak egyenesen a közepébe vág!
A dolgok közepe Granada esetében is a székesegyház volt.
A királyi tized pedig akkora mennyiséget tett ki, hogy Lord Windsor megengedett egy
tiszteletlen megjegyzést:
– Ha így ismétlődik, urunk, őfelsége II. Károly a Port Royal-i tizedből tömheti be száját

valamennyi hitelezőjének! Nem gondolja, lordom?
Peter kapitány, akit lassan már senki sem emlegetett a kikötőben Ördög Péternek, megértőn
hallgatta a kormányzó tréfálkozását. Megvakarta a lába előtt heverésző vadászkutyái fejét, és némán
mosolygott.
– Nem vágyik a szíve vissza a tengerre, ha ilyen elképesztő kalandokról hall? – kérdezte Lord
Windsor.
Peter kapitány a fejét rázta.
– Aki józan, akkor távozik, amikor még nem áldozott le sikere napja. Nekem már nincs
keresnivalóm odakint! Ön tudja a legjobban, hogy százával tódulnak Port Royalba frissek, fiatalok.
Olyanok, akikben buzog a harci hév, és egyszál-magukban nekimennének az alvilágnak is!
– Morgan kapitány?
– Morgan kapitány.
– Mire alapozza véleményét?
Peter kapitány megfontoltan válaszolt:
– Nagy kapitány minden évszázadban egy ha születik! Drake admirális immár száz esztendeje,
hogy sírba szállt. Kell hogy most következzék utána valaki. Figyeljen rám lordságod, Morgan méltó
utódja lesz...
Peter kapitány, a szabadhajósok testvériségének egykori főkapitánya nem tévedett. Ahogy Port
Royal csillaga egyre inkább feljebb emelkedett, vele együtt futott fel a hírnév égboltjának
legmagasabb pontjára Morgan kapitány neve, hogy huszonöt teljes esztendeig le se kerüljön onnan.
Portobello a panamai földszoros keleti partján a spanyol birodalom legféltettebb városa volt. Ide
gyűjtötték Peru, Chile, a dél- és közép-amerikai alkirályságok minden kincsét: aranyat, ezüstöt,
drágakövet, hogy évente kétszer, az esős időszak viharai csendesült-ével a királyi hadihajók
fedélzetére rakják.
Az ágyúk százai, fegyveresek ezrei óvták, védték hosszú útja alatt ezt a flottát. Megtámadni
olyan reménytelen vállalkozás volt, mint csupasz kézzel indulni a mesebeli hétfejű sárkány ellen. A
legvakmerőbb kapitányok sem próbálkoztak mással, csak a Nagy Karaván kerülgetésével, hátha
kiszakad a nyájból véletlenül egy galeon, és rajta lehet csapni, mielőtt a hadihajók újra a nyájba
terelnék.
Morgan kapitány terve olyan vakmerő volt, hogy a szabadhajósok közül is csupán a mindent egy
kockára tévő hazárdjátékosok, az életükkel mit sem törődők vállalták. A számtalanból nyolc
kapitány és ötszáz legény összesen.
Portobello kikötőjét a tenger felől az erődök, várak, bástyák acélgyűrűje kerítette. Messzehordó
ütegeivel szemben bármely kísérlet eleve reménytelen vállalkozás volt. Morgan kapitány úgy vélte,
sőt szentül hitte, hogy sikert ér el, ha megkerüli a várost, és hátulról támad. Ugyan ki várná itt az
ellenség rohamát?!
Azzal az ötszázzal, aki melléje szegődött, valóra váltotta a lehetetlent. Ösvényt vágott az
őserdőn át, megkerülte a várost, és egyetlen szédületes rohammal bevette. Igaz, hogy „istentelen”
cselfogásnak köszönhette a sikert. A város mögött, a papi birtokokon megleptek két kolostort.
Háromszáz jámbor szerzetes és apáca várta reszketve, milyen sorsra ítéli őket az eretnekek hada.
Morgan kapitány egy ujjal sem engedte bántani őket. Az ostromlétrákat cipeltette velük. Ha a
várfalaknak támasztják, éljenek boldogan, menjenek szabadon, amerre a szemük lát!
Szilárdan hitte, hogy nem akad egyetlen spanyol sem, aki ezekre a jámbor életű lényekre
fegyvert emelne. Csak tíz percig habozzanak azon, hogy mit is tegyenek! Tíz perc végtelenül
hosszú idő azoknak a legényeknek, akik üvöltő viharban is pillanatok alatt az árbocok legcsúcsán

teremnek.
És a megzavarodott spanyolok nem lőttek a szerzetesekre.
A vér ugyan patakokban folyt a falakon belül, de Portobello estére Morganék lába előtt hevert,
töméntelen értékével egyetemben.
Lord Windsor gúnyos jóslata valóra vált. II. Károly angol király a portobelói
zsákmányrészesedésből kifizette valamennyi adósságát.
Port Royalról azt kezdték rebesgetni szerte a földön, hogy a világ leggazdagabb városa. A
spanyol templomokban viszont azt prédikálták, hogy Jamaicán a sátán maga ütött tanyát, a város a
világ legbűnösebb városa, latrok, gyilkosok, tengeri haramiák búvóhelye, és imádkozni kell, hogy
pusztítsák el az égi hatalmak kénköves lánggal.
De ez a könyörgés, úgy látszik, süket fülekre talált. Morgan kapitány valamennyi addigi
kalandjára feltette a koronát. Harminchat hajóval és kétezer emberével újból tengerre szállt.
Keresztültört a panamai földszoros őserdején, és a Csendes-óceán partján lerohanta a fővárost,
Panamát. Hétszázötvenezer spanyol nyolcas aranyat vitt vissza Port Royalba.
Diadallal fogadták, aztán az Angliából érkező sorhajó fedélzetéről egy osztag tengerész partra
szállt, és Morgant letartóztatták. Vasra verve vitték Londonba, mert mialatt meghódította Panamát,
békét kötött az angol és a spanyol király.
A béke kurta volt. Éppen két esztendeig tartott. Morgan kapitány a börtönből egyenesen a királyi
palotába vonult. II. Károly azon nyomban lovaggá ütötte. Egyszeriben Sir Henry Morgannak
szólították, és ahonnan rabként elvitték, kormányzóhelyettesként tért vissza Jamaicára. Az újabb
háború nem nélkülözhette Morgan hajósainak vakmerőségét.
Visszajöttének hírére felbolydult Port Royal. A tengerészkocsmákban zengett az ujjongás.
A kapitányok testületének díszlakomáján sorra jártatta tekintetét az egybegyűlteken, élvezte a
rég nem látott, viharvert, elszánt arcokat.
A hatalmas asztal egyik végén Heath tiszteletes elnökölt. Változatlanul szikár volt. Testben
hajszálnyit sem változott, csak tekintélye nőtt toronymagasra. Megsüvegelték a
legádázabbkapitányok is.
Morris kapitány, akinek már éppúgy megfehéredett a haja, mint a boldog emlékezetű Jackman
kapitányé egykor, magyarázattal szolgált:
– Amióta ön elment, részese volt minden vállalkozásnak. Csáklyázta a gályákat a többiekkel
együtt, odaállt az ágyú mellé, ha kellett, de azután felment a szószékre, és világgá kiáltotta, ki
miben vétett. Mert hajózni kell, mondja a pap, és ütni a spanyolt, ahol érjük, de gonosztevőt nem tűr
a nyájban. A nyáj pedig, ha nem tudná, sir, mi, a tengeri nép vagyunk.
– Értem! – bólogatott Morgan. – És az a kövér boltos, az a díszruhás úr, ott az asztalvégen, ha
nem csalódom, Ephraim Hammersmith. Még mindig ő a templomszolga?
Morris kapitány helyreigazította:
– Látszik, hogy Londonban nem hallott hírt Jamaicáról! Ha Hammersmith úrról beszél, kérem,
fűzze hozzá: „nagy tekintélyű” – mondta kissé gúnyosan. – Nemcsak a pocakja terjedelme nőtt
meg, ő maga is. Az egyházközségi elöljárók, a presbitérium elnöke és Port Royal egyik
leggazdagabb polgára.
Sir Henry Morgan csúfondárosan legeltette tekintetét Hammersmith terjedelmes alakján.
– Aztán... most is foglalkozik az Arany Dohánnyal?
– Ó, hová gondol lovagságod?! Valamiféle Morgan kapitány révén annyi aranyra tett szert, meg
is fiaztatta, hogy már nem törődik ilyen alantas üzletekkel – mondta Morris. – Azokat a pompás

pipákat most már kegyként, elismerése jeléül osztogatja. Boldog lehet, aki hozzájut. Ügy is nevezik:
a presbiter pipája.

5. PORT ROYAL MÁSODSZOR
1692

Ephraim Hammersmith őtiszteletreméltósága, az egyházközség elnöke, magas, fazékszerű
kalapját levéve, szuszogva törölgette tar koponyáját.
– Micsoda hőség! – dörmögte. – Majd negyven éve élek ezen a szigeten, de ilyet még nem
tapasztaltam!
A szaporán ügető lovat hajtó néger kisinas helyeslően felelt:
– Yeah, master! Igenis, uram!
Ki lenne olyan merész, hogy ellentmondjon a gazdának? Ha a gazda azt állítja, hogy sohasem
volt ilyen hőség, hát nem volt!
A könnyedén robogó, kétkerekű magas kocsiból, a gigből letekintve, Hammersmithnek úgy
tetszett, hogy a High Street, a Fő utca valamennyi járókelője ólmos fáradtsággal húzza lábát,
miközben eszeveszetten hadonászik. Ennek a hadonászásnak kellemetlen eredője volt. A
szúnyogok, noha természetük szerint eddig napszálltától hajnalig támadtak, most, mintha valami
rejtélyes ok megváltoztatta volna szokásukat, fényes nappal felhőszerű tömegben elárasztották a
várost. Veszekedett hevességgel csíptek-martak. A madarak sem ültek el a hőségben. Megzavarodott
rajaik a háztetők fölött keringtek, majd szárnyalva ellebbentek az erdők sűrűje felé.
A kétkerekű kocsi a paplak elé kanyarodott. Hammersmitht a dékáni hivatalban szorgalmasan
körmölő írnok alázatoskodva fogadta. Ügybuzgón tolta elébe a legkényelmesebb karosszéket, és
figyelmezőn várta, milyen parancs hangzik el a fehér vászongallér és a hármas toka közé süppedt
szájból.
Hammersmith őtiszteletreméltósága azonban, szemét lehunyva, szuszogva élvezte a hűvösséget
és azt, hogy az ablak sűrű szövésű hálóján keresztül nem törhetnek rá az izzó fullánkú apró
ördögök, a moszkitók.
A nagy pohár, rummal megfröcskölt gyümölcslé végre magához térítette.
– No, barátom – mondta kegyes leereszkedéssel –, vedd csak elő a templom krónikáját. Úgy
vélem, ideje befejeznünk a mi kis egyházközségünk és Port Royal történetét.
A keszeg, ványadt írnok, akinek penészfehér bőrét a dúsan zúduló napfény sem tudta barnára
pirítani, felütötte az írópulpituson a súlyos, nagyalakú könyvet, és a lúdtollat a tintába mártva leste a
szavakat.
– Írjad: E szavakat tollba mondta a tiszteletreméltó Ephraim Hammersmith, a Port Royal-i Szent
Pál-templom egyházközségének elnöke, földbirtokos és háztulajdonos, őfelsége III. Vilmos király
dicsőséges uralkodásának negyedik esztendejében és az Úrnak 1692. évében, június hetedikén... – s
türelmetlenül ráförmedt az írnokra: – Olvasd, hol fejezte be legutóbb a dékán őméltósága!
A feleletet hallva bólintott, és átszellemült hangon folytatta mondókáját. Tollba mondta az
elmúlt esztendők történetét.
Nemsokára azután, hogy Sir Henry Morgan 1675-ben a király kegyéből kormányzóhelyettesnek
visszatért Jamaicára, megérkezett őfelsége II. Károly parancsa, mellyel arra szólította fel, hogy
vaskézzel vessen véget a nyugat-indiai vizeken elszaporodott tengeri rablók, azaz fekete lobogós

kalózok mértéktelen harácsolásának. Sir Henry, akinek szíve irgalmassággal telt el régi, de most
már elvetemült társai iránt, közhírré tette, hogy megtérő és bűnüket szánó-bánó kalózok királyi
kegyelemben részesülhetnek. Ha felhagynak istentelen életmódjukkal, és Port Royalba járulnak a
kormányzóhelyettes elé erős esküvést tenni és átvenni kegyelemlevelüket, akkor földbirtokot
kaphatnak, és jámbor polgárként, Istennek tetsző módon fejezhetik be életüket. Nem is kevesen
fogadták el őfelsége kegyelmét, akadtak azonban megátalkodottak, akik nem átallották kigúnyolni
magát Sir Henry Morgant is korholó és intő szavaiért.
Ekkor a kormányzóhelyettes a zsákmányleveles kapitányok flottájával tengerre szállt, megvívott
a fekete lobogós haramiák ármádiájával, és mindazokat, akiknek kegyetlensége addig
jajveszékelésre késztette a tengeren járó népeket, vasba verve Port Royalba hurcolta, és testüket a
Gallow-Point dombján az ég madarainak dobta oda táplálékul.
Sir Henry erélye békességessé tette a hajózást ezeken a vizeken, a jámbor kalmárok hajóit
immár nem fenyegette semmiféle emberi veszedelem. Ennek a dicső tettnek köszönhette Port Royal
oly mértékű felvirágzását, amelyre nem is gondolhatott gyarló emberi elme.
Ezek után minden jótét lélek a dölyfös spanyolok megalázására törekedhetett, őfelsége
kormányzóinak engedelmével és bátorításával.
Miután pedig szerte a világban híre futott annak, milyen töméntelen mennyiségű arany és
drágakő halmozódott fel őfelsége raktárházaiban, a legügyesebb aranyművesmesterek és
drágakőcsiszolók siettek ide, hogy a nemesércekből és kövekből ékszereket formáljanak. Nemcsak
Antwerpen és Rotterdam városának híres csiszolómesterei, de a szír és arab ékszerművesek is
meglelték az utat Jamaica szigetére. Az ültetvények tulajdonosai nem győzték a földet saját
szolgáikkal műveltetni, és ezért az angol nemzetbeli és portugál hajótulajdonosok szabadságot
nyertek arra, hogy Guineából és Afrika egyéb országaiból korlátlan mértékben rabszolgákat
szállítsanak.
A kereskedelem szokásai megkívánták, hogy a kereskedők és a vásárlók közötti tisztességes
üzlet megkötésére megfelelő hely álljon rendelkezésre, ahol hites jegyzők látják el a teendőket.
Ezért Port Royal elöljárói aranytőzsdét és rabszolgapiacot építettek.
A boldog sziget termékei pedig nagy közkedveltségnek örvendtek a távoli óhazában.
Különösen sokat lendített emellett a város gyarapodásán és polgárainak jólétén az, hogy 1685ben francia földről, a zsarnok, katolikus XIV. Lajos kegyetlenkedése elől, több mint hatszáz
protestáns hitet valló, Montpellier-ből származó kereskedő, kézműves, finom ipart űző mesterember
és hajós menekült ide. Buzgalmuk nemcsak a város vagyonát gyarapította, hanem tovább csiszolta
erkölcseit is.
A sziget lakói tevékenységüket és gyümölcsöző munkájukat a legteljesebb biztonságban
folytathatják, élvezhetik. A várost az ellenség még csak meg sem környékezheti. Port Royal déli
részén, a Károly-erőd mellett Sir Henry Morgan, a tengerpart védelmére hatalmas, hosszan húzódó
sáncot emeltetett, és ezt tetézi jelenlegi kormányzónk, Sir John White admirális őkegyelmessége
buzgólkodása révén megépült erődítmény a déli part azon pontján, ahol az óváros összeolvad az
újváros épületeivel...
– No, mára elég! – fejezte be hirtelen Hammersmith, mert meghallotta, hogy a közeli Fűszerpiac bejáratánál tíz órát kongat a felügyelőség kolompja.
– Bizonyára gyülekeznek már az urak Mr. Littleton tavernájában – jegyezte meg hízelkedve az
írnok. – Úgy hallom, mesélték, micsoda kiváló étek az a teknősbékaleves, mellyel
kegyelmességteknek ottan kedveskednek ...
Hammersmith válaszra sem méltatta. Mi köze bárkinek is ahhoz, mivel kedveskedik Littleton
azoknak, akik fogadója fényét-hírét emelik? Oda csak azok tehetik be a lábukat, akiket erre a
vagyon, a tekintély vagy a név feljogosít. A sziget vezetőinek a legjava. Holmi közönséges
kalmárhajósnak, lettlégyen akár tulajdonos kapitány, Littleton már a fogadó küszöbén az útját állja,

különösen ilyenkor, az ebéd előtti pihenésnek szentelt órában.
Miközben felcihelődött, a teknősbékaleves említésére a. nyál is összefutott a szájában. Valóban,
ilyen levest a királyok sem élvezhetnek ott, a távoli Európában! Még a királyok sem!...
– Csapkodd meg a lovat, Jackie! – ösztökélte sebes iramra néger inaskáját. Szemét lehunyta,
átengedte magát a kellemes ábrándozásnak. Előre élvezte azt a szertartást, amellyel Littleton
vendégei jelenlétében elkészíti a levest, és azért hajszoltatta a lovat, nehogy elmulasszon ebből akár
egy pillanatot is.
– Hajts ki a King's Streetre, a rakpartra – utasította kocsisát, amikor a legközelebbi
keresztutcához értek. Remélte, hogy künn a parton, ahol a házak nem fogják fel, némi kis szellő
lengedezik a tenger felől, s lehűti majd verejtékező testét. Hiába, az elmúlt évtizedek elnehezítették.
Hol volt már a régi, fürge, sovány Ephraim Hammersmith, aki egykor a legkeskenyebb ablakrácson
is befért! A jólét hájba fullasztotta, lélegzete megkurtult, s izzadt, verejtékezett szakadatlanul.
A tenger azonban úgy ragyogott, mint egy kifényesített érctükör. A legapróbb szellő sem
borzolta síkját. Csak a parton kikristályosodott só és a fövényre vetett rothadó halak szaga ütötte
meg orrát. A révparthoz kötve a kétágyúsoros Swan, őfelsége Hattyú nevű fregattja pihent felcsavart
vitorlákkal, békésen. Elégedetten legeltette az öblön pillantását. A szigetközi forgalmat lebonyolító
egyárbocos jamaicai naszádok pettyezték tele a vizet, s az előző nap az angol szigetekről érkezett
kétárbocos mellé éppen akkor vontattak oda egy tekintélyes háromárbocost. A tizenkét kapus királyi
raktárház révpartján hemzsegtek a rakodómunkások, várva, hogy nekiláthassanak a kereskedőhajók
kirakodásához. A Dwarf, a kereskedők testülete jegyzőjének megrakott briggje pedig kifutásra
készülődött. Legénysége szorgosan serénykedett a fedélzeten, hogy az esti szélre csak vitorlát
kelljen bontaniuk. A szapora nyüzsgésnek, a készülődésnek ez a látványa elégedettséggel töltötte el.
Hiszen nem akadt olyan, bármifajta nagyobbacska üzlet, amelyből ő ne részesedett volna. Okos
ember – vélte – mindig tudja, kihez kell társulnia. A hajórakományok részvényeit áruba bocsátják a
tőzsdén, s aki jól értesült, idejében meg tud egyezni a vállalkozókkal. Márpedig egy-egy
szállítmány, legyen az rabszolga, szövet vagy akár ital, megsokszorozza a befektetett összeget.
Mégis leginkább, bár már számtalanszor látta, maga a rakpart gyönyörködtette. Amikor itt partra
tette lábát, csupa földszintes ház szegélyezte, most pedig két-három emeletes épületek tornyosodtak
rajta, akár a londoni kikötőben. Kereskedőházak, raktárak, fényes üzletek s olyan kiváló polgárok
hajlékai, akárcsak ő maga. Itt drágábban mérték a telkeket, mint London szívében, a Cityben, ahol
pedig állítólag aranyért cserél gazdát minden egyes négyzetlábnyi terület.
Littleton kétemeletes, vörösre égetett téglából épült lakóháza egymagában is vagyont ért, még
akkor is, ha nem számolták hozzá a fogadó épületét.
Nos, ennek már a külseje is szívet-szemet gyönyörködtető volt. Littleton tudta, hogy mit tesz,
amikor az angliai fogadók módjára építtette. A terméskőből rakott földszintet gerendavázas emelet
koronázta. Kékre festett falai az égbolt derűjével vonzották a vendégeket. A kiváltságos vendégeket!
Mielőtt belépett volna a hűvös, félhomályos ebédlőcsarnokba, szórakozottan figyelte pár
pillanatig a közeli János-erődben gyakorlatozó vöröskabátosokat. A bástya hatalmas, messze hordó
ágyúi mellett sürögtek-forogtak mintegybiztosítékául annak, hogy éberek, hogy nem törhet rá
semmiféle veszedelem Port Royalra.
– Derék fickók a mi katonáink! – bókolt a kormányzó felé, mihelyt megszokta szeme a helyiség
félhomályát. Most is ott izzadnak az ágyúk mellett, ebben az ernyesztő hőségben.
Sir John White, a jamaicai flotta admirálisa, aki a korán és váratlanul elhunyt William O'Brian
székébe ült, mert hát vezető nélkül, ugyebár, a sziget egy pillanatig sem maradhat, bármily
sajnálatos is, hogy elődje, e derék úr és nemes katona, szinte abban a pillanatban eltávozott az élők
sorából, mihelyt lábát a partra tette, nem felelt a kedveskedésre. Sokkal fontosabb dolog foglalta el.
Littleton, a vendéglős éppen akkor látott hozzá a teknősbékaleves elkészítésének szertartásához.
Hófehér kötényében maga térdelt oda az izzó parázzsal teli kandalló elé. A rácson fényesre

csiszolt, hatalmas rézfazék csillogott. Zubogott benne a húsleves.
– Hozzátok! – kiáltott hátra, és két tagbaszakadt néger szolga egy terebélyes kosárban cipelte a
hizlalóból frissen kifogott teknőcöket az urak elé.
A kormányzó kecskeszakállas fejét kíváncsian odafordította, majd kesztyűs kezével előzékenyen
a karosszékben pihenő, lila öves, ősz hajú, sovány pap felé intett:
– Heath tiszteletes, azt hiszem, ma ön a soros!
A Szent Pál-templom dékánja műértően vizsgálgatta a zöldesszürke teknőcöket, aztán rábökött a
két leginkább kívánatosnak tetszőre.
Littleton mester elismerően bólintott. A dékán őnagytisztelendősége a legkiválóbbakat
választotta ki.
A parázs közül óvatosan előhúzott egy tüzesre forrósodott vaslapot, ráhelyezte az első teknőst, s
amikor fájdalmában kidugta teknőjéből fejét, bárddal a nyakát szegte, felfogva vérét egy szilkébe.
Mert így az igazi! A leveshez a jószágnak vérét kell venni, bozzáelegyíteni a pompás, hízott
marhahús zubogó levéhez, majd a húst a páncélból kikockázva utánaküldeni, melléje rakva egy
kövér jércét. Ha már mindez megtörtént, kellő módon bezöldségelni, sokféle fűszerszámmal
ízesíteni és végezetül madeiraborral és fehér rummal feltölteni.
Littleton mester úgy adagolta a fazékba a hozzávalókat, hogy nemcsak a tűzfény, hanem az
elégedettség is beragyogta arcát. Ilyen levest és így sehol másutt nem főznek ezen a földkerekségen!
Ephraim Hammersmith sem merte többé megtörni a levesfőzés ihletett csendjét. Ült a kandalló
előtt kialakított körben, tisztes távolban a forróságot lehelő parázstól, és pillantása elégedetten
lebbent sorra a társaság tagjain. Hát bizony hosszú volt az az út, amelyen Ephraim Hammersmith
ide elérkezett. Ide: a legelőkelőbbek közé. Csak hát az a baj, nincs kinek elkérkednie vele, hogy Sir
Johnt, a kormányzót szinte gyermekkora óta ismeri. Istenem, mintha ma történt volna, hogy ez a
nemes úriember, aki magát a királyt képviseli, először partra lépett itt, három híján negyven
esztendeje. Micsoda gyerekképű, szeplős arcú kis tisztjelölt volt. Most pedig éles vonású, deresedő
hajú, szíjas-szikár férfi, akinek bátorságáról legendákat regélnek. Hűvös és előkelő, hatalmas kegy,
ha valakit társaságával megtisztel; és íme, Hammersmitht, az egyházközség tanácsának elnökét,
bizony megtiszteli.
Mondhatni, sorstársak! Aminthogy Heath tiszteletes, a Szent Pál-templom dékánja, akié talán a
világ leggazdagabb plébániája, meg egyenesen osztályos társa. Együtt emelkedtek fel...
Heath tiszteletes viszont pillantásra se méltatta egykori sekrestyését. Figyelte, hogy buzog a
rézfazékban a leves, és szippantgatta a belőle áradó illatokat. Mellén lila és zöld sziporkákat vetett a
granadai érsek csodálatos keresztje. Arcán látszott, hogy gondolatai valahol messze révedeznek.
Karcsú volt ma is, majdnem olyan, mint távoli fiatalkorában.
A kormányzó oldalán, talpig fekete selyembe öltözve, hófehér csipkékkel kézelőjén, komor,
szigorú vonású, sasorrú férfi ült, drágaköves markolatú tőrével játszadozva. Mindennapos vendég
Littleton tavernájában, különben pedig fogoly a kormányzói palota egyik lakosztályában. Neve
hosszabb egy kiadós lélegzetvételnél: Martin Nunez de Miranda y Guadalajara. II. Károly spanyol
király admirálisa és Portobello városának, valamint Panamának kinevezett alkirálya, aki sohasem
érkezett oda székhelyére. Nem, mert ez az angol, a kormányzó, aki olyan békésen üldögél mellette,
legyűrte párharcban a tengeren, és fogolyként hozta ide, holott ő esküdött meg a sevillai Szent Szűz
előtt, hogy kézre keríti ezt az embert. ..
A spanyollal szemközt egy simára borotvált fejű, arcú öregember, aki ugyan nem selyembe,
hanem gyászos fekete posztóba öltözött, óvatosan megköszörülte torkát. Püffedt képéből csupán fél
szem világlott ki, a másik helyén csúnya forradás. Hájas kezén mély tűzű ékköves gyűrűk
szivárványa villogott, mestersége címeréül. Jonathan West volt a neve, Port Royal leghíresebb
aranyművese, uzsorása, a városi elöljárók legöregebbje. Kettős jogcíme volt arra, hogy jelen legyen,

lévén Littleton mester feleségének, Rebeccának az apja.
Hammersmith megsokallotta a csendet. A kandalló párkányáról leemelte a pipaállványt, és sorra
kínálta, mindenkinek a magáét. Gondolatai valahová elkószáltak, mert megállt West előtt is. Az
aranyműves ráförmedt:
– Vidd innen ezt az ördög szerszámát. Tudod, hogy hitem tiltja a dohányzást!
Heath tiszteletes egyetlen mondattal elhallgattatta:
– Ugyan, West uram, az írás a kamatszedést is tilalmazza!
Jonathan West, akit elevenében ért a találat, keskenyre zárta száját.
Jan van Cuypert, az öles termetű, lomha holland rabszolga hajós, a tálaló oldalát támogatva
tűnődött el a kandalló tüzében. Egyedül ő és White kormányzó viselte a gyarmatok könnyű
öltözékét, a nyitott nyakú fehér selyeminget és a szellős vászonnadrágot.
Zsebéből remekmívű aranyórát húzott elő, és felpattantotta fedelét.
– Uraim, rögvest fél tizenegy!... A levest nemsokára tálalják, holott ketten még hiányoznak.
Barátaink ma kissé pontatlanok! – mondta idegenül tagolva az angol szavakat.
A kormányzó kiverte pipáját a kandallórácson.
– Picard kapitány nem is érkezik meg, kedves barátom! Még tegnap este vitorlát bontott.
– Hová?
– Át, Honduras felé. Ámbár ki ismeri Pierre le Picard útjait?
A hollandus döcögősen nevetett.
– Igazat szólt, kormányzó! Ahogy én sejtem, pontosan az ellenkező irányba ment. Ha
Hondurasnak indult, a Yucatán-szorosba tart!
Heath tiszteletes megmozdult végre karosszéke mélyén. A mozdulattól ismét felsziporkáztak
remekmívű keresztjének drágakövei.
– Tegyük fel, Picard pápistákra vadászik, de veje, a mi nemes doktorunk és filozófusunk, vajon
merre jár? Eddig ő maga volt a megtestesült pontosság.
Cuypert kapitány közbeszólt:
– Ha megengedik, a doktor még nem késett el! Van néhány perce szokott érkezéséig. A
pontosság különben csupán egy jó óra dolga. Ennek híján egyszer magam is csúnyán
rajtavesztettem. Ügy gondoltam, minek vesztegessem a drága pénzt, kinn a tengeren nem számít az
idő, egy olcsóbb szerkezet is megfelel, így hát alaposan elkéstem egy találkozót odahaza,
Hollandiában, Texel szigeténél. Egy kóbor naszád előttem ért oda, és elvitte a zsákmányt az orrom
elől. Sok ezer forintom bánta. Amikor ismét hazavitorláztam, és horgonyt vetettem, első utam
Amszterdam legjobb órásához vezetett. Paul Blondel a neve. Amit készít, annak megkéri az árát
alaposan, de meg ám! Viszont azóta egy perccel sem mulasztottam el egyetlen találkát.
Sir John lustán kinyújtotta kezét.
– Nos, mutassa, kedvesem, ezt a csodaszerszámát.
Kedvtelve nézegette a szépen vésett számlapot, hallgatta a finom művű gépezet halk ketyegését.
A két mutató fél tizenegyet jelzett ekkor.
Cuypert kapitány tovább beszélt:
– Higgyék meg, uraim, az óra maga az élet. Amióta a tulajdonom, számolni tudok az idővel, és
minden tervem sikerül. Holott annak előtte...

6. CUYPERT KAPITÁNY ÓRÁJA

Az óra közben körbejárt. Jonathan West sokáig szorongatta tenyerében, és vonakodva adta
vissza Cuypert kapitánynak.
– Az idő pénz! – károgta. – Aki nem tud takarékoskodni vele, vagyonát pazarolja, vagy sohasem
vergődik zöld ágra!
Jan van Cuypert helyeslőén bólogatott. White kormányzó gúnyosan és kissé megvetően
méregette Littleton uzsorás apósát.
– Aki pénzzel méri az időt, önmagát veszejti el! – mondta hangsúlyozva. – Az életet nem lehet
pénzzel mérni! No de mi történnék, ha éppen azért, hogy teljék az idő, Cuypert kapitány bővebben
elmesélné kalandját?!
A hollandus rabszolgakalmár hajlott a szóra.
– Amint az óra bizonyítja, hiszen benne van az évszám, mikor készítette Blondel mester, a
história 1685-ben esett meg velem. Uralkodónk, III. Vilmos születésnapját ünnepelte az
amszterdami nép. Jómagam egyik üzlettársamnál vendégeskedtem a város környékén. Egy holland
udvarház, amint tudják, uraim, nagyon kellemetes hely, különösen bőséges estebéd után. Volt min
szemlélődni! A barátom szerette a művészetet és a művészeket. Néhány híres festő is ott ült az
asztalnál, képeik szertelógtak a falakon. A könyvnyomtató-műhelyek legfrissebb újdonságai és a
hírlapok is rendelkezésre álltak, nem szólva a kitűnő italokról. Csodálatos holdfényes este volt,
gyorsan múlott az idő. Nekem nem volt okom sietségre. Első tisztemnek jókor kiadtam az utasítást,
hogy az éjféli apállyal kifutunk. Tudtam, minden rendben lesz, elég, ha csak percekkel a
horgonyhúzás előtt érkezem a fedélzetre. A kikötőig egy rövid mérföld utam volt, és az órámon még
alig múlt tíz... És ekkor hirtelen éjfélt kongattak az amszterdami tornyokban! Az órám megcsalt,
lassabban járt a mutatója, így késtem teljes fél napot a találkozón, és ezzel kútba esett minden!...
Hammersmith közbedünnyögött:
– A tenger kiszámíthatatlan!
– Olykor a tenger is az! Ebben az esetben a tenger közrejátszott ellenem! Texel környékén
ellepett a köd. Úgy tapogatóztunk a nyúlós, szürke pépben, mint vak a szobában, pedig tudtam,
hogy jó helyen járunk! Valahonnan messziről ágyúdörgés hallatszott. Ráismertem portugál barátom
ütegeinek éles csaholására. Harcban állt valakivel! És én nem siethettem segítségére, mire a köd
felszakadt, az ágyúszó régen elhallgatott. Aztán kihalásztunk egy törött árbocrúdon lovagoló
matrózt, ö mondta el, hogy miközben reánk várakoztak, rajtuk ütött egy spanyol galeon. Túlerőben
voltak, odaveszett minden, az én részesedésem is. Mindez csupán azért, mert az órám rosszul járt.
így hát amikor visszaértünk Amszterdamba, azonnal Blondel mesterhez siettem. Hallatlan ősszeget
kért, de biztosított, hogy a dupláját fizeti vissza, ha megcsalna készítménye. Ha valaki, amint a
szólásmondás tartja, nem aranykanállal a szájában születik, az megbecsüli a garast. Nálunk pedig
gyerekkoromban a garas is ritka volt. Aztán én mégis habozás nélkül megfizettem az óra árát.
Elmondhatom, nem kellett Blondel mestert szaván fognom. Amint látják, órám kifogástalanul
szolgál mindmáig!...
Miközben visszakattantotta a remekmívű vésett aranyfedelet órájára, visszaemlékezve látta
gyerek önmagát.

Lihegve fut a ritkás hajnali ködben, kézen fogva kisebb testvéreit, a tengerparti dűnék között, az
oltalmat ígérő sűrű borókabokros felé. Mögöttük a gáton suhogva kelepel a szélmalom vitorlája, és
szapora lövések dörögnek. A legédesebb álmukból rázta fel őket apjuk, a molnár és lisztkereskedő.
– Fussatok!... Itt a spanyol!...
Egy kóborló spanyol gálya zsoldosai ütöttek rajta a kicsiny falun. Mire felvirradt a nap,
üszökbe-hamuba fúlt minden, leégett a malom is. Nekik szerencséjük volt, a puszta életük
megmaradt. Elvándoroltak Amszterdamba, a nagyváros biztonságába, azzal a néhány ezüsttel,
amelyet apja kiásott rejtekhelyéről. Most negyvenesztendős, tehát pontosan harminc éve, hogy ez
megesett vele.
Amszterdamban, a bőségnek és jó életnek e csodálatos városában, ahová a hajók százai ontották
a kelet-indiai szigetek minden drágaságát, kincsét, fűszerszámát, a szegény embernek keserves volt
a sorsa. A néhány ezüstből csak arra tellett, hogy egy kis, homályos helyiséget béreljen apja, kinn a
kikötőben, ahol a tengerészélet mindennapjához szükséges olcsó holmikat árulta. Szakadatlan
munka töltötte ki napjaikat pirkadattól éjszakáig. Munka és fohászkodás! Apjuk bibliás ember volt,
szájából csak úgy patakzottak az ótestamentum dörgő igéi. Kálvin szigorú, megreformált hitét
vallotta, és mindenkinek serénykednie kellett ereje fogytáig, hogy az üdvösséget kiérdemelje.
Iszonyatosak voltak a vacogtató téli hidegben, az egy szál pendelyben, térden állva töltött
imaórák, melyekkel elkezdődött a nap. Ezek a végtelen órák és az a silány eledel, amelyet apjuk az
asztalra engedett tenni, vitték a szökés „bűnére”, arra, hogy megszegje a szülők iránti feltétlen
engedelmesség bibliai parancsát.
A boltban hallotta egy villogó fogú, torzonborz, fülében aranykarikát viselő tengerésztől, hogy a
háromárbocos Maharadzsa az esti dagállyal horgonyt von, és elindul Szumátra felé. A tengerésznek
tömérdek pénze volt, csak úgy csörgette bőrzacskójában a tallérokat, és káprázatos életről mesélt,
ott lenn, az Indiákon.
Tudta, hogy a Maharadzsa hol himbálódzik kötelein a révparton. Egy óvatlan pillanatban
kirohant a boltból, s addig leselkedett a rakparti ládahalmazok között, míg fellopózhatott
fedélzetére.
Künn a nyílt tengeren, amikor már homályba veszett a holland part, remegve ugyan, de odaállt a
köpcös, körszakállas, kürtőkalapos kapitány, Mynheer van Tromp elé.
– Hajósinas szeretnék lenni! – mondta reménykedve és félve egyben, vajon mi történik vele.
Van Tromp – ma is emlékezik! – mogorván vakargatta szakállát, és dohánytól fekete fogait
mutogatva vicsorgott rá. A híd alól kíváncsian lesegetett föl a hajósnép.
A Maharadzsa gazdája váratlan mozdulattal végigtapogatta, mint a vásárlók az eladó lovat,
karja erejét vizsgálta, szemügyre vette lábikráját, aztán nagyot lódított rajta.
– Mars, a többi mihaszna közé! – dörögte félelmetesen. – Ha szólítanak, ugorj!... Aztán egyik
kezed a rúdon, másik a vitorlán, különben elvisz az ördög! – ennyi volt a tengerészavatója...
White kormányzó hangja térítette a való világra:
– Ábrándozik, Mynheer van Cuypert?
A kormányzó rabszolgája éppen italt töltögetett az urak poharába. Ki kellett üríteni, csak azután
felelhetett:
– Emlékei néha messzire viszik az embert!...
A teknőcleves kellemes illatokat árasztva bugyborékolt a rézfazékban, a pipákból bodorodott az
aromás kék füst. A doktor még mindig nem érkezett meg. A tűnő percek lassan úsztak tova. A csend
visszaragadta emlékei közé.
Szumátra, Jáva, Bali. Borneo vad szigete, ahol a fejvadász dayakok puskáért és lőporért

cserépköcsögökben a folyók homokjából mosott aranyport hoznak. Nagyvárosok kikötői az indiai
partokon, Afrika és Ázsia valamennyi emberfajtája itt nyüzsög. Magas süvegű, tűzimádó parszik,
festett szakállú perzsák, zöld turbános, pohos mór kereskedők, ragadozó sasképű, aranybarna maláj
kalózok, copfos, örökké mosolygó kínai kalmárok. Ármányos hindu boltosok, irtózatos terheket
cipelő, mezítelen kulik és selyemruhás, gyémántokkal teleaggatott nagyurak.
Két évig tartott az út, és amikor színültig megrakodva drága teherrel, diadalmasan megtértek
Amszterdamba, nem mert partra szállni. Gyötörte a vágy, hogy lássa anyját és testvéreit, de még
erősebben a félelem attól, hogy apja, a családfő jogán súlyos, csontos kezével vállon ragadja,
visszakényszeríti az ima és a végtelen robot taposómalmába. Mit tehetett volna egy tizennégy éves
fiú apjával szemben, akit a biblia és a szokás támogat? Az a megszentelt szokás, hogy az atyák urak
gyermekeik sorsa fölött.
Nappal mutatkozni sem mert a fedélzeten, nehogy valaki felismerje, és hírül vigye apjának. Ám
este, amikor az arcokat eltakaró homály leszállt, a fedélzeti korláthoz támaszkodva nézte sóvárogva
a partot, ahol az esti sétán örvénylett Amszterdam minden rendű és rangú lakója. A város tanácsurai
pompázatos bársonyba öltözve, dámák suhogó selyemszoknyákban, az egyetemek fekete ruhás,
fehér vászongalléros diákjai felszabadultan nevetgélve, hogy kikerültek a könyvek világából a
szabad levegőre. Pipázó rakodómunkások a rakpart lépcsőin és hejehujázó tengerészek, amint egyik
kocsmából a másikba özönlenek. Lobogó fáklyák, megvilágított boltcégérek, a lakások ablakaiban
pislákoló gyertyafény. Mindebből neki nem jutott, pedig majd elepedt, úgy sóvárgott egy kis
csónakázásra a várost keresztül-kasul szelő csatornákon. Bujócskázásra a mohos kőfalakhoz kötött
uszályok, vén bárkák és halászcsónakok között, amiben azelőtt néha-néha része volt!
Elhajózásuk előtti utolsó este vágyakozása legyűrte óvatosságát. Holmijából egy kis
csomagocskát magához véve, kalapját mélyen homlokába húzva, partra merészkedett. A
raktárházak árnyékába húzódva leste-figyelte a járókelők tömkelegét. Reménye teljesült. A sok,
közömbös idegen között egyszerre felfedezte ritka szabad pillanatai játszótársát, a szomszédos
gyertyamártó fiát.
– Hé, Hendryk! – kiáltott rá lázasan hadarva. – Add ezt a csomagot anyámnak, és mondd meg,
hogy élek! – Aztán, mielőtt meglepett pajtása akár csak szólhatott is volna, elkeveredett a kikötő
emberáradatában.
Az anyjának küldött csomag egy finom indiai muszlinsálat rejtegetett. Édesanyja biztosan
megérti ebből, hogy szereti őt, és nem feledte el.
Mire ismét Európába került, újabb öt esztendőt mostak el az óceán hullámai. Ebből három évet a
calicuti maharadzsa hadseregében töltött. Mynheer van Tromp egyezséget kötött a maharadzsával,
és átengedte neki húsz kipróbált tengerészét, hogy megtanítsák katonáit az európai módi
hadakozásra. Mindannyian jól jártak. Tromp kapitány a szerződésért szabad kereskedési jogot
kapott, ők pedig aranyak százait rejtő, pergamenbe csavart tekercseket.
Van Tromp elégedetten bólogatva fogadta őket, amikor a poggyászaik alatt görnyedő
teherhordóik élén a fedélzetre léptek:
– Számoljátok majd ki a kapitánynak járó tizedet! Ráértek már most, a vacsora előtt is! –
dörzsölte össze kapzsi két kezét.
Amikor ő lepengette a kapitányi asztalra a cifra veretű indiai rúpiákat, van Tromp
összehunyorította hideg, kék szemét:
– Pieter kormányost a Malabaroknál elvitte a láz! – vetette oda kurtán. – Te lépsz a helyére!
Nos, ha valaki a Maharadzsa kormányosa, és birtokosa van Tromp kapitány jóindulatának,
ezenfelül annyi forinttal a zsákjában térhet meg, amennyit együtt a Cuypert-házban sohasem láttak,
az bátran apja színe elé állhat!
Az öreg Cuypert, amikor megpillantotta, úgy emelte kezét az ég felé, mintha átokra készülődne.

Az aranykupac azonban egyszeriben megmásította szándékát. De azért a bibliát idézte:
– Tékozló fiú hazatérésekor atyja borjút vágatott örömében! mondta kenetteljesen, mert hiszen a
nagy tanító, Kálvin szavai szerint, akit Isten mennyei boldogságra választott ki, annak ebben a földi
életben vagyonnal adja tanújelét. Márpedig ez a kupac arany valóságos vagyon! Ilyenformán az ő
Jan fia kiválasztott, tehát atyjának örvendenie kell harag helyett!
Borjút ugyan nem vágtak tiszteletére, de hasonló bőséges lakomát keveset tálaltak a Cuypert
család konyhájában.
Van Tromp kapitány pedig nemsokára döntő tanácskozásba vonta be első tisztjét és
kormányosát.
– Ide hallgassatok! – tért a tárgyra, amikor a Batávia virága cégérű matrózkocsmában eléjük
tették a borókapálinkát. – A Társaság tanácsurai ugyancsak kecsegtető ajánlatot tettek. Rabszolgákra
lenne szükségük. Sokra és sürgősen! Odaát Suriname-ban – ntett el valahova Amerika felé. – Az
ültetvényeken nem győzik a munkát, éppen most, amikor Európában a kakaónak, dohánynak és
vaníliának lassan-lassan az égig szökik az ára. Az angoloktól nem tudnak vásárolni, mert
önmagukat sem győzik, a portugálok pedig oly szemérmetlen összegeket követelnek, hogy
tisztességes kereskedő szóba sem ereszkedhet velük. Tehát a fekete szolgák ügyét magunknak kell
kezünkbe vennünk, szóltak a Társaság urai.
Így mondta röviden: Társaság, mert hát ki ne tudná, hogy emögött a Holland Keletindiai
Társaság rejlik, állam az államban, sok száz kereskedelmi és hadihajóval, katonasággal künn a
gyarmatokon Indiában, Afrikában, Amerikában. Korlátlan uralkodó ott, ahová betette lábát. A
Társaság tanácsurai pedig királyok polgári ruhában is!
Az első tiszt ábrákat húzogatott az asztal italpocsolyáiban.
– Ha ők mondják, így van! – bökte ki véleményét lomhán. Kik vagyunk mi, hogy ujjat
húzhatnánk velük?! Engedélyük nélkül közelébe se szagolhatunk az Indiáknak... És mennyit hozna
ez a fekete elefántcsont a konyhára? – tért a kérdés lényegére.
– Egy guldenra ötvenet!... És ha Suriname-ban megrakodunk fűszerrel, kakaóval, s úgy térünk
haza, százat!
A kapitány hagyta, hogy két tisztje magában kiszámíthassa, mennyit tehet ki részesedésük egyegy ilyen útnál, mert hiszen nem bért kaptak, hanem a hajó jövedelméből részesedtek. Kajánul
fürkészte töprengő arcukat, majd egyetlen legyintéssel végét szakította fejtörésüknek.
– Hagyjátok az egyszeregyet!... Mi lenne, ha harmados tulajdonosként szerződnénk?
Élvezte tisztjei hatalmas megrökönyödését az ajánlaton. Alkalmazottból tulajdonossá
léphetnének elő, elérhetnék valamennyi holland hajós álmát. Ez nem is lehet igaz!
Szavai nyomatékául öklével ütögette az asztallapot.
– Se kutyám, se macskám, tudjátok! Eddig a saját gyönyörűségemre hajóztam, enyém volt a
konc egészen. Hűséggel szolgáltatok, most már jusson nektek is.
Ismét az első tiszt tette le a garast:
– Mennyit kérsz, kapitány, a harmadért?!
– Ötszáz aranyforint – mondta van Tromp. – Alku nincs, ismerhettek!
Az első tiszt már ezreket gyűjtött össze a két évtizedes kalandozás alatt, ez nyílt titok volt. Neki
magának hatszáz gulden jelentette a tengeren és Indiában töltött esztendők jutalmát. Az első tisztet
előzve csapott mégis a kapitány markába.
– Köszönöm, főnök!
A kocsmából egyenesen a közjegyzőhöz mentek, írásba foglalni megállapodásukat. Az írnok

buzgón lekörmölte a végső passzust:
„...Ezen megállapodás aláírói pedig, amennyiben az Úr akaratából, vállalkozásuk tartama alatt
elhaláloznának, saját részüket tulajdonostársaikra hagyják, azzal a kikötéssel, hogy a befizetett
összeg téríttessék meg családjuknak...”
Gondolkodás nélkül aláírta. Egyedül neki volt családja. A kapitány és az első tiszt egyedül állt a
világban. Ha tehát rajtaveszít, szülei és testvérei így is hozzájutnak újra az ötszáz aranyforinthoz.
No de miért veszítene rajta?!...
Apja reszkető ujjakkal számolta vissza az ötszáz aranyguldent. De amikor meghallotta, hogy a
pénzzel fia magának váltja a Maharadzsa egyharmadát, elégedettség töltötte el. Kevés embernek
adatott meg, hogy tizenkilenc éves korában harmados tulajdonosává válhasson egy ekkora
vitorlásnak, még kevésbé, hogy van Tromp kapitány társának!
Éppen hogy annyi időt töltöttek az amszterdami révgátnál, amennyire a vitorlás
rendbehozatalára és a készletek berakására szükség volt. A Társaság jegyzője, kellő fontoskodással,
egy lepecsételt borítékot adott át búcsúzáskor van Trompnak, azzal az utasítással, hogy csak akkor
bonthatják fel, ha a holland partokat szem elől vesztették.
A borítékban egy portugál eredetű térkép volt. Pontosan belerajzolva a Maharadzsa útvonala,
Afrika nyugati partjai mentén. A végcél, háromnapi hajózó út a Zöld-foktól, attól a ponttól, ahol a
partvidék délkeleti irányba fordul.
A Zöld-fokig háborítatlanul eljutottak. Ettől kezdve kövér esők omlottak rájuk, pára fátyolozta
el a partot, ahonnan a mocsarakból a rothadás fojtogató, sűrű szaga áramlott feléjük. Harmadnap
hajnaltól dupla őrség ügyelte az egyhangú, őserdővel borított tájat. Egy csupasz dombot keresett
valamennyi pillantás, s a domb tetején egy kőkeresztet, régi, portugál partraszállás helyét. A kereszt
feltüntekor – a Társaság utasítása szerint – öt ágyúlövéssel kell jelezni érkezésüket. A dörrenésekre
előbb vagy utóbb majd hírnök érkezik. Addig semmi esetre sem mozdulhatnak.
Nem sokáig kellett várakozniuk. A lövések moraja még halkulóan görgött a rengeteg fái között,
amikor egy rejtett öbölből vagy folyótorkolatból egyárbocos, háromszögű vitorlájú, arab felukka
tűnt elő. Odasimult a Maharadzsa oldalához. A hágcsón egy kordovánbarna, turbános arab kúszott
fel. Arcát rézsút szörnyűséges kardcsapás szelte keresztbe, vonásait alattomossá, rosszindulatúvá
torzítva. Tüszőjében egész fegyverraktár.
Két tenyerét kifordítva emelte magasba, a béke jeléül:
– Szídi Abu ben Ibrahim – nevezte meg önmagát furcsa, éneklő portugál nyelven.
Van Tromp kapitány elégedetten üdvözölte. A név egyezett a titkos utasításban feljegyzettel, a
személyleírás is.
– Fáradj a fülkémbe, nemes barátom. Mindenem a tiéd! – biztosította jóindulatáról a jövevényt,
túlzó keleti udvariassággal.
A mór rabszolgakereskedő mézesmázos bókok után, nagysokára a tárgyra tért.
– Sejtem, elefántcsontra van szükségtek, uram! Csak az a kérdés, feketére-e vagy fehérre.
– Akár mind a kettőre – felelt közösségük nevében van Tromp. – Attól függ, mennyire tartod! –
Hallván az árat, legyintett: – Tán a kalifa bolondjainak nézel minket, nemes sejk?!...
Ismerte a játékszabályokat, állta a heves és hosszan tartó alkudozást, mígnem Abu ben Ibrahim
méltányos összegeket mondott.
Háromszáz erőteljes férfirabszolgára volt szükségük. A mór most már gyorsan tárgyalt:
– Százat nyomban idehajthatnak embereim... A többit Allah tudja, mikor, kivéve, ha segítséget
nyújtasz nekem, kapitány!

A segítség egy erősen védett néger falu megtámadásához szükséges, mert fegyveresei java
zsákmánykörúton jár az ország belsejében. Ezúttal van Tromp kapitány szabott árat a segítség
fejében. Tíz fegyveres holland matróz, ő maga és az első tiszt, de a rabszolgák egyharmaddal
olcsóbbak az eredeti összegnél.
Szídi Abu ben Ibrahim gyanús gyorsasággal egyezett bele az ajánlatba. Rendben, alkonyatkor
evezzenek ki, a parton várja őket embereivel. Mielőtt bárkájára szállott volna, alaposan szemügyre
vett mindent a Maharadzsa fedélzetén, homlokvédő kendője alól. Búcsút intve a felukkából, az
ádáz mohóság tüze ferdítette még csúnyábbra vonásait.
Van Tromp kapitány, szokása szerint szakállát vakargatva, gondterhelten fordult hozzá:
– Jan fiam, az éjjel egy pillanatra se hunyd le a szemed. Lehet, hogy jó kereskedő, de feltétlenül
gazember ez a mór!
Aztán esteledéskor elindult az első tiszttel és tíz matrózzal. Jóval éjfél után távoli, szapora
puskalövések hangja szállt a fedélzetig, gyengén, elhalóan. Valahol az őserdő mélyén megkezdődött
a rabszolgavadászat.
A pirkadat előtti órában, amikor a csillagok sorra kihunynak, és legmélyebb a sötétség, a lusta
parti szél halk suhogást hozott a szárnyán. Klaas, a fedélzetmester, akivel együtt figyelték a trópusi
éjszaka ezer neszét, a füléhez hajolt:
– Te kormányos, ennek a mórnak a felukkái jönnek!... Valóban, hangtalanul, jelzés nélkül
siklottak mind közelebb a Maharadzsához. Sehol egyetlen fény a fedélzetükön, nem hangzik az
ismertetőjel, holott van Tromp kapitány nyomatékosan, többször is elmondta, hogy a Maharadzsa
nevének háromszori kiáltásával jelzik azonosságukat.
Hirtelen eszébe jutottak az „öreg” szavai a mór kereskedő alattomosságáról, s mert a felukkák
már veszedelmes közelben voltak, odaugrott az egyik oldalágyúhoz, és rácsiholt a
gyújtóserpenyőre. A lövés ugyan a levegőbe zúgott, ám hatása váratlan volt. A felukkákról
kézifegyverek tüze zúdult a vitorlásra, és sokhangú kórus ordította Allah nevét.
A Maharadzsa legényei azonban talpon voltak, és most már pontosan céloztak az ágyúkkal. A
sötétségben recsegés-ropogás támadt, dőlő árboc csikorgása, féktelen dühordítás, s a vitorlák szürke
foltja távolodni kezdett. Ha a nap első sugarai nem világítanak meg a habokon hánykolódó törött
deszkadarabokat, káprázatnak vélhették volna az éjszakai csetepatét.
Reggelizés idején, mintha mi sem történt volna, feléjük húzott Szídi Abu ben Ibrahim naszádja.
Újból a békesség jelével lépett a fedélzetre, hogy súlyos szemrehányások özönével kezdje a
beszélgetést.
– Uram, meggyilkoltatok tíz igazhitűt, akik nektek hozták a rabszolgákat.
– Lopakodtak, mint a tengeri rablók – felelte ő hidegen, holott belülről lángolt az izgalomtól. –
Nem adták a barátság jelét s ilyenkor, akinek kedves az élete, lövet! Én így tettem!
Abu ben Ibrahim méltatlankodva folytatta volna, kártérítésről, vérdíjról szónokolt, de ő
udvariatlanul félbeszakította:
– Hol a kapitány és a többi fehér fegyveres? A mór rabszolgakalmár lesütötte szemét.
– Szídi; Allah akarata ellen a halandó nem tehet semmit! kántálta megjátszott szomorúsággal. –
A nemes kapitány és dicső társai elpusztultak a küzdelemben. Nagy volt és heves!
– Mind?!
– Mind!... Nyugodj bele a végzetbe!
Kétség nem fért többé hozzá, hogy Szídi Abu ben Ibrahim a legsötétebb lelkű gazfickó, aki sok
legyet akart ütni egy csapásra. A boldogult van Tromp kapitány segítségével megszerezni a

négereket és közben meglepni a Maharadzsát. Meglepni és kézre keríteni. Nos, ez az utóbbi nem
sikerült!
Egy röpke pillanatig arra gondolt, hogy azon nyomban keresztüllövi az álnok, törött arcú
rabszolgakalmárt, bosszút állva társai haláláért. Aztán – vágyán felülkerekedett a józan hollandus
kereskedőész:
– Háromszáz rabszolgára állapodtunk meg! – vetette oda Abu ben Ibrahimnak.
– Ha úgy óhajtod, estére a vitorlásodon lesznek, uram, mind egy szálig – válaszolta a mór. –
Üzlet, az üzlet!
– Ha cselt vetsz, magad pusztulsz bele! – figyelmeztette nyomatékosan. – Láthattátok, ágyúink
telibe találnak!
A fehér burnuszos sötét alak némán meghajolt. Most már nem vádolt, és nem is védekezett.
Immár nem volt kétséges, hogy Tromp kapitányék vére az ő kezén szárad, de hát a tengereket
járni egymagában is veszélyes. Van, akit az árbocrúd üt le szélcsendes napon, vagy kettészakít a
legördülő horgony kötele. Azért az életben maradottaknak a szerződést teljesíteniük kell, különösen
ha azt a mindenható Társasággal kötötték...
Talpig fegyverben várták a „fekete elefántcsont” szállítmányokat. Az ágyúkhoz a legkiválóbb
tüzéreit állította. A csövekben kartács, apró ólomgolyók tömege, mely közelről szörnyű hatású. A
gyújtóserpenyők felporozva, a kanóc sziporkázik a parázstartókban. Egyetlen fehér burnuszos sem
léphetett többé a Mahoradzsára. A megbilincselt rabszolgákat tízesével eregették a fedélzetre.
Azután a tíz vasbilincset és a tíz rab árát egy bőrzacskóban ledobták a felukkára.
– Máskor is jöjj, Szídi kapitány!... – kiáltotta a búcsúszót Abu ben Ibrahim az „üzlet”
lebonyolítása után, távolodóban.
Mire a nap lebukott az óceánban, a veszélyes guineai parttól biztos távolban hasították a
hullámokat.
Ekkor végre hozzáláthatott, hogy kapitánya és hajóstársai szomorú vesztét megörökítse a
Maharadzsa naplójában, írás közben döbbent rá, hogy szentséges ég, szerződésük utolsó szakasza
szerint mindkét tiszttársa részét ő örökli. Egy csapásra korlátlan tulajdonosává vált ennek a pompás
háromárbocosnak és teljes rakományának. Néhány nap múlva lesz csak húszesztendős, és a sors
kifürkészhetetlen játékából egyszerre dúsgazdag hajótulajdonos.
Kabinjába hívta Klaast, a fedélzetmestert és Wilhelmust, a vitorlamestert, írják alá a hajónaplót.
– Klaas, e perctől fogva te vagy az első tiszt és Wilhelmus a kormányos! – közölte velük
előlépésüket a tengerészrangsorban. – Mostantól fogva tiszti részesedés jár nektek.
– Igenis, kapitány! – adták meg neki életében először ezek az idős, sokat próbált tengerészek a
legnagyobb címet, amely egy kereskedelmi hajó vezetőjének kijár.
A balsors most már, hogy megszerezte áldozatul van Tromp kapitányt és tizenegy társát,
eltávolodott tőlük. A megfogyatkozott legénységgel is baj nélkül szelték át az óceánt. A rakomány is
kis híján épségben maradt. Csupán harminc halottat kellett a hullámok közé vetniük, ami kicsiny
szám ahhoz mérten, hogy egyes rabszolgahajók olykor az „áru” harmadát-felét is elvesztették. A
betegség, éhség, vízhiány távol maradt a Maharadzsától.
Groningenben vetették ki a horgonyt. Ez a város cseppet sem hasonlított az igazi, hollandiai
Groningenhez. A magas tetejű, fényesre súrolt téglafalú házakat fatörzsekből ácsolt, szellős lakok
helyettesítették, pálmalevél fedéllel. Az óhazára egyedül a magas árbocon, szellő híján lankadtan
lógó, piros-fehér-kék lobogó emlékeztetett. Viszont a raktárak tömve voltak mindazzal, amiért
Amszterdamban versengtek a kereskedők, és a rabszolgapiacon egymásra licitáltak az
ültetvényesek, folyton magasabb összeget kínálva a négerekért.

Egy teljes esztendő telt el, mire újra fedélzetükre vehették az amszterdami révkalauzt. Első útja
a Társasághoz vezetett. Átadta a suriname-i főmegbízott levelét a jegyzőnek, s türelmesen
várakozott, mígnem a tanács urak maguk elé szólították.
– Fogadd mindannyiunk köszönetét, kapitány! – üdvözölte a bársonyterítővel borított, hosszú
tanácskozóasztal mögött ülő tizenegy vezérember közül a legöregebb, akinek majdhogy kötél
vastag aranylánc lógott ösztövér mellére. – A suriname-i helytartó magasztalóan szólott rólad. Ügy
véljük, derék módra cselekedtél, amikor a megboldogult van Tromp kapitány helyére álltál, és
teljesítetted a Társasággal kötött szerződést. A magunk kapitányának ismerünk el téged.
Majdnem megszédült az örömtől, mert a tanács urak döntése annyit jelentett, hogy befogadják,
ellátják minden szükségessel, a világ bármely pontján, ahol a Társaságnak kikötője van. És a
Társaságnak mindenütt volt kikötője, Afrika mentén Indiáig, a Fűszer-szigetek világában, a messze
távoli Japánig.
Hófehérré őszült apja, a százforintos picinyke jóléttől gömbölyűre hízott édesanyja rebbenő
boldogsággal fogadta. A rakpart minden ismerőse összeszaladt köszöntésére, hiszen a kikötőben
villámsebesen terjedt híre, hogy Jan van Cuypert, aki ifjú kormányosként hajózott el legutóbb,
kapitányként és a Maharadzsa gazdájaként tért meg.
Vacsora után apjával magukra zárták a „szépszoba” ajtaját. Maguk elé teregették az elszámolás
árkuspapirosait, és mire reggeledéstájt végeztek a számvetéssel, kiosztva a legénység és az
elpusztultak hátramaradottjainak járó részt, 57 ezer gulden mutatkozott tiszta nyereségként. Több
mint százszorosa annak az ötszáz forintnak, amelyet az öreg Cuypert oly fájó szívvel adott vissza
neki az Indiában szerzett vagyonkából.
– Most már mi, Cuypertek sem vagyunk utolsók az Úr nyájában! – mondta a felindulástól
rekedten apja.
No de a pénznek nem szabad a ládafiában hevernie. A Suriname-ból hozott fűszerek akkor
hajtják a legnagyobb hasznot, ha kellő időben kerülnek piacra, ha kivárják a legkedvezőbb
pillanatot. Ügy döntöttek, hogy ez az édesapja dolga, ő pedig hajózik tovább, mert így kívánják a
Társaság urai, mert rabszolgákra odaát Amerikában egyre nagyobb szükség van, és mert hajózni jó,
a legfőbb jó ebben az életben!...
...White kormányzó inasa másodszor járt körbe a rumosüveggel.
– Nagyon elszótlanodott, kapitányom! Mire gondolt?
– Arra, hogy idestova húsz esztendeje vitorlázom a két part és itt, a szigetek között.

A két part Európa és Amerika partja. Közöttük a végtelen sós víz, olykor napsütötten sima,
derűs, olykor vad vihar szántotta, szürke és rettenetes. Most, néhány hónapig, míg a Maharadzsa
meg nem tér az amszterdami hajójavítóból, nyugalma lesz. Másik két hajóját elvezérlik öccsei, a
suriname-i ültetvényt és az üzletházat sógorai. Apja, bár a kor már meghajlította hátát, kiválóan
intézi a dolgokat odahaza. Nincs tehát miért aggódnia. Ráadásul éppen elég oka van arra, hogy kissé
kinyújtóztassa tagjait szárazföldön. Ez a legutóbbi út, amelynek nyomán haza kellett küldenie a
Maharadzsái Európába, hogy megjavítsák fenékdeszkáit, és kicseréljék árbocait! Ez már-már a
legvégsőnek tűnt. Először kéthetes szélcsend az óceán közepén. A hőségben megromlott az
ennivaló, bűzös lett a víz, aztán fellázadtak a rabszolgák. Vagy két tucat a fedélzetre is kitört, ott
kellett megküzdeni velük. Tíz tengerésze vérzett el a deszkákon, mire leverték a lázadást, és a
halottak a hajóűrben meg a fedélzeten hevertek még, amikor a szélcsendet hatnapos orkán váltotta
fel. Hat álló nap és éjszaka tévelyegtek tépett vitorlákkal, törött előárboccal az orkán szorításában.
Hajszál híján múlt, hogy fel nem nyársalódtak a brazil parti zátonyokon.

Józan ember nem hívja ki maga ellen a sorsot. Ő értett az intésből, nem indul addig hosszú útra,
míg újra a Maharadzsa parancsnoki hídjára nem állhat. És ha már itt maradt Amerikában, akkor
miért töltse napjait Groningenben vagy a suriname-i Új-Amszterdamban?
Itt, Port Royalban, a tengerjárók mind közül legszabadabb városában együtt találja az ember,
amit a jó öreg Európa és ez a csodálatos Újvilág nyújtani tud.
Vajon Amszterdamban, Rotterdamban, Londonban vagy akár a Fűszer-szigetek pagodákkal
ékes, sok földi gyönyörrel kecsegtető helyein megtalálhatja-e valaki azt, amit itt? Kellemes
éghajlatot, lenyűgöző társaságot, fogadót, amelynél otthon sem akad különb, játékot, szórakozást és
azt, hogy a nevét mindenütt ismerik, ahová a lábát beteszi.

Littleton mester egy mély ezüst merőkanállal kóstolót vett a levesből, és a Szent Pál-templom
dékánjához vitte.
Heath tiszteletes szakértő módon szürcsölte.
– Egy fél pohárka rumot bele, és mire délre szól a harang, tökéletes lesz!.. .
Littleton teljesítette az utasítást. Éppen a rumot csorgatta óvatosan, szinte cseppenként a
fazékba, hogy jól elkeveredjék, mikor az egyik barna bőrű szolgáló hozzá somfordált, sugdosva
valamit.
A vendéglősmester kisietett a teremből. Kisvártatva kellemetlen, rikácsoló asszonyhang tört a
várakozás csendjébe. Jonathan West a hang hallatára mogorván magasra húzta bal szemöldökét, és
elnézésért biccentve a többiek felé, szintén kisietett.
Jan van Cuypert a halkan rotyogó teknősbékalevest ügyelte.
– Nem, sok helyütt jártam már, de ilyen levest nem tálalnak sehol sem!
A kormányzó helybenhagyólag rámosolygott, és szórakozottan a hátsó konyhában kitörő
hangzavarra figyelt.
A hollandus ismét felkattintotta órája fedelét. A mutatók háromnegyed tizenegyet jeleztek.

7. LITTLETON HÁROM EZÜSTTÁLA

Jonathan Westet úgy vonzotta az ebédlőterembe behangzó perpatvar zaja, mint acélt a mágnes.
Szerfölött nagy élvezetet talált mindenfajta veszekedésben, akár két haragosan rikácsoló papagáj
tépte egymást kalitkájában, akár ha szomszédasszonyok perlekedtek össze a nyílt utcán egymás
boglyas hajának esve. Légióként azonban mostohalánya, Rebecca iszonyatos bőbeszédűségű,
kígyóméreggel telített házastársi veszekedéseit élvezte Littletonnal.
Kifelé haladtában, mint már annyiszor, elkívánó pillantást vetett a kandalló párkányán díszelgő
három remek vésetű ezüsttálra, melyeken, hogy tévedés ne essék, az ezüstműves megörökítette
John Littleton nevét.
A tágas konyhában, a két tűzhely között, ahol lassan forgó nyársakon pulykák és marhagerincek
pirultak, zsíros levet izzadva ki magukból, állt a bál. Rebecca asszony óriási pecsenyeforgató
villával hadonászva ontotta mocskolódó szavai árját Littletonra. Hegyes, mészfehér orra, a tövén
éktelenkedő szőrös szemölccsel, kifényesedett izgalmában, szeme szúrósabb volt a pecsenyevillánál
is. A sarokban, az ajtó mellett egy félvér néger legényke lapult az ijedelemtől szürkén.
– Te átkozott kocsmacégér, te latrok utolsója! – köpködött Rebecca asszony. – Én itt fövök kora
hajnaltól késő éjszakáig a konyha gőzében, hogy a vendégek minden kívánsága teljesüljön! Te
pedig ott növeszted pohos hasadat az urak között, az ebédlőben, akár egy gróf! A kisujjad sem
mozdítod, ebadta, amíg én megszakadok. Bezzeg ha jő egy kupcihér – mutogatott az ijedt néger
süvölvény felé –, ha üzenet érkezik valamelyik rumot nyakaló, pokolra való cimborádtól, akkor
szeded a lábad! Azt a keserves pénzt, amit én, én kaparok össze, más kocsmájába hordod, ott
dorbézolod el!
– Hallgass, asszony! – csikorgatta fogát Littleton, birkózva dühével.
Jonathan West méltóságteljesen emelte fel gyűrűkkel ékes kezét.
– Miért hallgasson, ha az igazság szól belőle?! Beszélj csak, lányom!
Biztatása olaj volt Rebecca asszony gerjedelmének tüzére.
– Nélkülem az útszéli árokban rothadtál volna el, vagy a hóhér szorítja meg a gégédet az
akasztófán! Ami itt van, az én pénzemből támadt!
Jonathan West helyesbítően közbeszólt:
– Nono, kedvesem, nem a tiédből, az enyémből, egyedül az enyémből! – s Littletonhoz fordult
fensőbbségesen. – Ha meggondolom, nem bizonyultál méltónak arra a három ezüsttányérra. Mikor
lemondtam erről a kincsről, és lányom hozományához csatoltam, azt hittem, nem feledkezel meg,
soha nem feledkezel meg arról, milyen jót cselekedtem veled! Ha önző módon megtartottam volna
magam ezeket a csodálatos olasz remekműveket, most annyiért adnám a londoni nagyuraknak,
amennyit én kérek érte. De én önzetlen voltam, és csupán a ti boldog jövendőtökre gondoltam. Arra,
hogy majdan, ha nagyúri fogadótok lészen, legyen, ami a kandallótok párkányát ékesítse, és én
elgyönyörködhessem lányom boldogságában. Ennyiért derekabb vő is kerülközött volna! De én
megszívleltem az írás igéjét, azt, hogy felelősek vagyunk atyánkfiai sorsáért, és a te boldogulásodat
akartam elősegíteni!

Littleton felhörrent:
– Az én boldogulásomat?!... Tudta, hogy nyakamon a hurok, és azt kell tennem, amit maga akar!
És tíz fontért meg ezért a három tányérért rám lőcsölte Rebeccát, ezt a világcsúfját! Tíz fontért,
mondom, és azért a három ezüst vacakért! Ez volt az a nagy hozomány, amivel kecsegtetett! Arra
sem volt elég, hogy egy közönséges pálinkamérést nyissak belőle a rakparton. Ki kellett mennem a
tengerre, életemet kockáztatnom újra meg újra, hogy megvethessük itt a lábunkat!
West méltatlankodva mintegy az egeket hívta tanúságul:
– Hazudsz, gazfickó! Egész vagyonom rátok száll, ha elszólít az Űr!
– Fütyülök a vagyonára! A pokolban is különb sors várt volna rám, mint a maga drágalátos
Rebeccájának az oldalán!
– Csak veszett kutya mar jótevőjének a kezébe! – Jonathan úr már hörgött dühében. – Elfeleded,
hogy micsoda mocsokból emeltelek ki, hogy a bakótól mentettelek meg? Hogy fedeztem égbekiáltó
bűnödet, és hagytam, hogy az én fejemre hulljék vissza a kiontott vér?! A sarkadban voltak már a
londoni seriff poroszlói, amikor védően kitártam előttedházam kapuját!
Mindkettőjükbe beleégett ennek az éjszakának emléke, holott több mint harminc esztendeje
múlott.

...Süvöltő szelek lóbálták a londoni City utcáin a cégéreket, és a tenger felől tavaszi
felhőszakadás zúdult a városra, ítéletidő volt. A West-házban, a Goldsmith Lane-n, az
Aranyművesek utcájában a feje tetején állt minden. A kapucsarnok alatt ládahegyek és
zsákhalmazok tornyosodtak, a szobákban a bútorok már a szállítómunkásokat várták, és Rebecca
szaporán járta a házat pincétől a padlásig, bekémlelve a pókháló szőtte zugokba is, nem felejtődik-e
ott valami, bármily csekélyke holmi.
Ő maga, West éppen jegyzékbe foglalt gondosan minden egyes tételt, két példányban, nehogy
Archibald Ward, a hajósgazda, aki elszállítja őket az ígéret földjére, Jamaica szigetére, netántán
letagadhasson akár egyetlen lyukas zsákot is. Nem vérmes remények, józan számítások indították
erre a távoli útra. A hajósok a kávéházakban legendákat regéltek Port Royal gazdagságáról. Ward
kapitány mindezt megerősítette, sőt még hozzá is tódított. Egyetlen aranyművese sincs Port
Royalnak, holott a királyi raktárházakban hegyekbe tornyosodik a nyers, veretlen arany, s az
ékszerek a szabadhajósok kezéről a kocsmák ivóiban cserélnek gazdát. Ott fontot fiadzik minden
egyes shilling. Talán ez még nem késztette volna arra, hogy elhagyja elhalt feleségétől örökölt
kényelmes citybeli házát, magával cipelve mindent, amit eddig szerencsével sikerült szereznie.
Hanem hát II. Károly elfoglalta a boldog emlékezetű Lordprotector, Cromwell helyét, felült a
trónra, és ott folytatta, ahol a lefejezett I. Károly abbahagyta. Kölcsönért fordult a londoni
kereskedőcéhhez és az aranyművesek egyesületéhez. Mindenki tudta, hogy egy király kölcsönkér
ugyan, ám vissza annál kevésbé adja. Ha viszont a céhek öregei megszavazzák a kölcsönt, akkor
mindenkire kivetik a megfelelő hányadot, és fizetni kell. Ez elől indult, inkább menekült ő Port
Royalba. Aki nincs jelen, attól pénzt kérni lehetetlen!
Mogorva volt ezen az éjszakán, mérges-harapósan felelt, valahányszor Rebecca elöntötte
szóáradatával. Ha nincs ez a lány, ez a mázsás teher a vállán, akkor fütyülve int búcsút Londonnak.
De a néhai aranyműves, akinek legénye volt, nemcsak özvegyet hagyott maga után, hanem ezt a
csúfságos teremtést is, akit most lányának kénytelen nevezni. Nincs öröm üröm nélkül. Az özvegy
mesterné kezével, az aranyműves műhellyel és a vagyonnal ez a lány is járt, aki alig volt valamivel
fiatalabb, mint ő maga. Bármennyire is igyekezett túladni rajta, nem akadt mégoly elszánt kérő, aki
látván boszorkánykülsejét, vissza ne riadt volna a lánytól, bármily ígéretesnek tetszett is a
hozomány.

És ekkor döngette meg valaki a kiskaput. A szél zúgásán, az eső csobogásán is áthallatszott a
kiáltás:
– Bátyámuram... bátyámuram!...
A kiáltozás késztette arra, hogy felkattintsa a zárat, mert különben Londonban, éjnek évadján,
nem tár kaput holmi dörömbölésre józan emberfia.
A bezuhanó csatakos, sáros, tépett ruhájú legényben alig-alig ismerte fel húga legidősebb fiát,
John Littletont. A legény lihegve bereteszelte a kaput, és hátát nekivetve, fuldokolva kapkodott
levegő után. Kifele fülelt.
Odakünn nehéz, futó léptek dobogtak, s egy rekedt hang ordibált:
– Hej, őrség, utánam! . .. Erre futott!
– Téged kergetnek?
Unokaöccse kétségbeesetten intett igent.
– Miért?...
– Egy városi őr nekem támadt, bíró elé akart hurcolni! Birkóztunk... A nyakát szegte!
Nem sokáig tanácstalankodott ott a kapualjban, mitévő legyen. A poroszlók kezére adja-e, vagy
űzze ki az utcára, fusson tovább a nyomorult. Miért veszélyeztesse Jonathan West, egy alig látott,
majdhogy elfeledett rokon miatt saját biztonságát? Rebecca lekárogott az emeletről:
– Hallod-e, miért nem felelsz?! Ki dörömbölt a kapun?! Ki az?!
Az eszme ebben a pillanatban született agyában. Most megszabadulhat Rebeccától, s egyben
örök hálára kötelezheti ezt a kölyköt, olyan örök hálára, hogy neki szolgál, amíg él.
– Gyere beljebb! – mordult a legényre.
Rebecca kicsiny disznószeme kerekre tárult a jövevény láttán, de hiába követelt magyarázatot, ő
kizárta a folyosóra. Nem volt szüksége tanúra ahhoz, amit mondani akart.
– Soha rosszabbkor nem érkezhettél! – mondta unokaöccsének. – Reggel jönnek a teherhordók
és délben én már messze hajózom Angliától. Bármi bajod is van, nem érek rá veled törődni,
beláthatod! Azaz nem törődnék veled, ha idegen volnál. De a vér szava szent! Íme, az útilevelem,
lásd, ez áll benne: Jonathan West és családja. Csak akkor menthetlek meg, ha valóban családomhoz
tartozol. Tudod, hitem tiltja a hazugságot! De megtaláltam menekvésed útját! Még most az éjszaka
feleségül adom hozzád mostohalányomat. Akkor már nyugodtan megesküdhetem, hogy tagja vagy
családomnak. Gyönyörű hozományt kapsz vele, te szerencsefia!...

– Kitártad azt a kaput – mormogta Littleton gyűlölettel –, bár ne tetted volna! Kitártad, és
azonnal tömlöcbe zártál örökre!... S odakiáltott a küszöb mellett meghúzódó szolgagyereknek:
Mondd meg a gazdának, hogy megyek!...
A „gazda” Olaf Olafson volt, a medvetermetű norvég, azoknak a vikingeknek az unokája, akik
igába hajtották valamikor régenAngliát. Olaf Olafson is akkor érezte magát elemében, ha a
legvadabb viharral száguldott együtt kétárbocosán, és a hídról belenevethetett a szélvészbe. Ennek
köszönhette sikereit is. Mindig a vihar szárnyán csapott le zsákmányára, olyankor, amikor az óvatos
spanyol kapitányok behúzták úgyszólván valamennyi vitorlájukat. És erre az üzenetre ő már régen
várt! Mert ez nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy ez a viking megtalálta a módját, miként lehet
egy gályát kiszakítani a Habanából útra kelő kincstári flottából.
A gyerek egy hirtelen mozdulattal kisiklott a szabadba, Rebecca azonban az ajtó elé pattant,
széttárta karját, úgy sikoltozta:

– Nem mégy, sehova sem mégy!... Csak a testemen keresztül mehetsz!... Nem dorbézolod el
idegen kocsmában az én garasaimat! ...
...Igen, azon az éjszakán, bár úgyszólván nem is tudta, mit tesz, feleségül kellett vennie
Rebeccát. A kopaszra nyírt fejű puritán lelkészt maga Jonathan West kerítette elő sebtiben. Pillantást
is alig vethetett előzőleg Rebecca arcára árnyékot vető főkötője alá, s hangját is csak addig hallotta,
amíg kimondotta a házasságkötéskor az örömteli igent.
Ward kapitány briggje a Csatornán birkózott a hullámokon, mikor annyira magához tért, hogy
feleségét alaposan szemügyre vehette. Elborzadt csúnyaságától! Azt pedig nem is sejtette, hogy
csúnyaságánál is elrettentőbb ördögi természete, mocskolódó szája, mérhetetlen kapzsisága.
A hatalmas hozomány pedig Port Royalba érve, tíz vékonyra kopott aranyfonttá és három
ezüsttányérrá soványodott. Az ebédlőterem kandallóján levő három ezüsttányérrá. Aztán a
gyehennabeli évtizedek következtek...
– Lódulj az útból! – kiáltott rá Rebeccára, és fenyegető mozdulatot tett.
Jonathan West odafurakodott közéjük. Tekintélyes, kövér termete gátként feszült Littleton elé.
– Kezet ne emelj a lányomra, te gyilkos bitang! – S közben gúnyosan, kárörvendve leste,
hogyan hátrál meg, mint eddig mindig, ez a nagy darab férfi őelőtte.
Ezúttal csalódott várakozásában.
– Ha én embert öltem, önvédelemből tettem! – hörrent egyenesen hájas képébe Littleton. –
Gazember azonban nem voltam soha! Te pedig örök életedben más sem voltál! – És most
egyszeriben kiöntötte mindazt a keserűséget, haragot, ami évtizedek óta felgyülemlett benne. –
Amióta ismerlek, mást sem tettél, mint loptál, csaltál, hazudtál! Rebecca beteg, öreg anyját azért
vetted feleségül, mert másként nem juthattál vagyonához. Hitedet azért hagytad el és váltál
puritánná, mert aranyművesed özvegye csak puritánt volt hajlandó házába fogadni. Adósaid bőrét
lenyúztad, betevő falatjaiktól is megfosztottad őket. Tolvaj is vagy! Elloptad azt, amit hozományul
ígértél, és azért a tíz nyomorúságos fontért, amit nekem adtál, azt akartad, hogy egész életedre a
szolgád legyek. Azt a három tányért emlegeted? Azt se te adtad! Rebecca az anyjától örökölte. Hol
van Rebecca egyéb öröksége? Erre felelj!
– Az életedet köszönheted nekem! – bugyborékolta a méregtől fuldokolva West.
– Ez volt a legkifizetődőbb uzsoraüzleted! Mindmáig ezt az adósságot törlesztem. Amit
szereztem, annak java hozzád vándorolt!
– Börtönbe juttatlak!
– Te fenyegetsz engem?! Nyisd ki a füled: tudom, hogy titokban te veszed át mindazt a rablott
holmit, amit a fekete lobogósok rejtett öblökben partra raknak. És ezért, Jonathan West, fejvesztés
jár! Az én fejemre bűnt itt Port Royalban nem kiálthat senki. Engem nem fenyegethet Jonathan
West!
Nem várt mozdulattal félrelökte Rebeccát, és ügyet sem vetve az utánaömlő rikácsolásra, vette
útját az Ezüst Delfin felé, találkozójára Olaf Olafsonnal.
Az urakat az ebédlőteremben hadd szolgálja ki a teknőclevessel Rebecca vagy akárki más. John
Littleton szabad ember, és azt tesz, amit akar!
Most Olaf Olafsonnal akar találkozni! Ha az a találkozó azt hozza, amit vár, akkor – ha
Rebeccát elemészti is a méreg – kifut Olaffal és hallgatag északi legényeivel a floridai áramlat
meleg, kék vizére. Elsuhannak bókoló pálmás, zöld szigetecskék mellett, melyek fövényére tán
ember se tette a lábát; behúzódnak titkos zugokba, ahonnan nyugodtan, láthatatlanul lehet lesni a
spanyolt; aztán amikor eljő az adott pillanat, teljes vitorlázattal, a legkisebb tenyérnyi vásznat is
kifeszítve, rá a gályákra! Micsoda élvezet lesz átlendülni egy szál kötélen a megcsáklyázott gálya
fedélzetére, verekedni pisztollyal és karddal, feledve, hogy az ember ötvenesztendős, és hogy

Rebecca Westhez láncolja a törvény.
Ha egyszer – mily régen is volt – nem lövi ki azt a nyílvesszőt az uraság őzére, akkor ma
bizonyára nem siet az Ezüst Delfinbe. Apját leterítette a betegség, és sírt négy kicsiny testvére.
Tehát kilopakodott az uraság erdejébe, hogy becserkésszen egyet Sir Warwick Gladstone, a földesúr
őzei közül.. .
Már nem emlékszik, mennyire, de kínzóan éhesnek kellett lennie, és otthon is rettenetes volt a
nyomorúság, hogy erre vetemedett. A földesúr vadaskertjében akár egyetlen nyulat is elejteni –
halállal járt. ö mégis megnyilazta az őzbakot. Haza is vitte. El sem fogyaszthatták, már jött a
szomszéd a riasztó hírrel, a grófsági seriff Tonbridge-ben, kicsiny szülőfalujában viskóról viskóra
jár csatlósaival. Kopókkal szagoltatja a lenyilazott őz és az orvvadász nyomát.
Ügy fordult ki a kunyhó küszöbén, hogy búcsút se vett családjától. Négy álló napig futott
London felé, kerülve az utakat, sűrűben, mezőségeken át, alkonyattól hajnalig. A nappalokat
bokrok, bozótok rejtekébe húzódva böjtölte át. Jonathan Westhez, anyja bátyjához igyekezett.
Nagybátyjához, akit a jó szerencse kiemelt abból a nyomorúságból, amelyben őket hagyta. Gazdag
ember, hírből sem ismeri az éhséget, módjában áll menedéket adni, s ha ő is úgy akarja, London
töméntelen lakója között ugyan ki találná meg az elbujdokolt jobbágylegényt? A grófsági seriffnek
ide nem terjed ki a hatalma.
Ereje fogytával érkezett el London határába. Erdei gyümölcsön, bogyókon élt, abból is kevés
akadt. Tántorogva rótta a külvárosi utcákat, igyekezett beljebb, a Goldsmith Lane felé, ahol egyszer
édesanyjával járt. Az egyik kihalt, sötétbe borult terecske sarkán két lesben álló poroszló
megragadta.
– Lépre futottál, ebadta csavargója! – nevetett az egyik azon igyekezve, hogy karját
hátracsavarja. – A bíró éppen terád vár!
Maga sem tudta, mit tesz, de kétségbeesetten küzdött szabadságáért. Állón vágta a poroszlót
úgy, hogy hallotta, belereccsen a nyaka.
Futtában érte el a második poroszló ordítozása:
– Fogják meg! Gyilkos!... Gyilkos!...
A városra rátörő szélvész és a felhőszakadás vette oltalmába. Sarkában az utcáról utcára
szaporodó fogdmegekkel, sikerült elérnie a vakhomályba borult Goldsmith Lane-ra. Megdöngette a
kaput.
– Bátyámuram!... Bátyámuram!..
Régen volt, nagyon régen!

Az Ezüst Delfin sarokasztala mellől Olaf Olafson, a szőke norvég türelmetlenül kiáltott rá:
– Gyere, komám, megpenészedem a várakozásban!
– Megyünk a spanyolra?
– De megyünk ám! Erre iszunk most! Mert ugyan ebben a kocsmában nincs három ezüsttál a
kandallón, de mérnek olyan jó rumot, mint nálad! Hörpintsük ki a poharat, mert nemsokára delet
kongatnak!

8. A KORMÁNYZÓ RUMOSÜVEGE

A teknősbékaleves a kandalló rostélyán csendesen buzogott. Már elvetette habját, és aranyos
zsírkarikák úszkáltak a színén, ingerlő illatot árasztva. Valamennyien a kondért ügyelték, élvezték a
tálalás előtti végső percek izgalmát, amely majd akkor oldódik fel, amikor az elkészült levest az
asztalra emelik, és a kormányzó az öblös ezüst merőkanállal porciózni kezdi.
Sir John White rumospoharán keresztül nézegette a parázs villogását. A belefőzött fűszeres
füvektől, vaníliától, ananásztól enyhén zöldessárga ital soha nem látott színűvé festette a tüzet.
Elmerültségéből a visszacsörtető Jonathan West mézesmázos szabadkozása zökkentette ki:
– Elnézést kegyelmességtektől ezért a kis kellemetlenségért! Az asszonynépnek nehéz csomót
kötni a nyelvére! – célzott a konyhában még mindig szakadatlanul tartó rikácsolásra. – Rebecca
lányom maga a földre szállt angyal, a vejemuram azonban olykor-olykor a szentek béketűrését is
próbára tenné.
Mentegetőzése nem vert visszhangot.
A kormányzó most már őt méregette némán, miközben szája sarkát kissé utálkozóan félrehúzta.
„Ez az ember az utóbbi időben már túl sokat enged meg magának! – gondolta. – Azt hiszi, mert
töméntelen a pénze, és a legfőbb hangadók egyike a Kereskedő Testületben, hát sérthetetlen. Tán
úgy véli, mert ájtatos képpel bonyolítja sötét üzelmeit, mindezt a titok sűrű homálya fedi? Hogy
senki sem tud a Morant-öbölben vagy a Rio Bueno torkolatában a holdtalan éjszakákon kikötő
naszádokról és azokról a rejtélyes portékákról, amelyeket partra raknak, hogy azután elsüllyedjenek
a West-üzletház raktáraiban? Nos, ha ez a pohos, vén félkéz-kalmár abban a hitben él, hogy számára
nincs törvény, alaposan téved! Őfelsége Mária királynő és ugyancsak felséges hitvese, Orániai
Vilmos Németalföld és egyben az angol szigetek uralkodójának azok a hadihajói, melyek arra
hivatottak, hogy kisöpörjék a szemetet az amerikai partok előtti vizekről, javában úsznak Jamaica
felé. Ha megérkeznek, üt a végórájuk azoknak a minden emberi becsülettől elrugaszkodott, hitvány
alja népeknek, akik nem átallják magukat fennen kalóznak nevezni, holott csupán aljas útonállók,
kapcabetyárok, tengeri haramiák, piráták. Nincs kegyelem számukra, és majd ha fenékbe lövik az
utolsó halálfejes, fekete lobogós bárkát, visszaáll a kalóz név becsülete. Azoké a veszedelmet nem
ismerő, derék férfiaké, akik királyuk és maguk lobogója alatt vívnak meg Angolhon ellenségeivel...
Abban a pillanatban, amikor a poroszlók a Gallow-Point vesztőhelyére kísérik az elfogott tengeri
rablókat, Jonathan West is a bírák elé áll, mint a piráták legfőbb orgazdája... Addig – addig csak
hadd ringatózzék vélt biztonsága nyugalmában; csak higgye, hogy a végzettel kockázva mindig ő
nyer! A bírák pedig, ahogy a törvény előírja, majd kimondják vagyona elkobzását őfelségéék
kincstára javára. Ez a vagyon pedig akkora, hogy Jamaica kormányzója számára – gondolt Sir John
White önmagára harmadik személyben – a királynői kegy újabb megnyilvánulását hozza meg.”
– Lőrévé melegedik poharában a rum, kormányzóm! – figyelmeztette Heath tiszteletes.
A kormányzó kihörpintette az öblös üvegkelyhet. Jólesett rápillantania az ezüstösre őszült,
szikár papra, aki oly békésen üldögélt karosszékében, csodálatos aranykeresztjével játszadozva,
mint a jámborság és a szelídség megtestesülése. Holott nem akadt és nem akad harciasabb szolgája
az anglikán egyháznak! Ki tudná megszámlálni, hányszor vezényelte vad csatákban, ágyúdörgés
közepette fregattja hídjáról az eszeveszett küzdelmet a spanyol ellen! Aki nem látta saját szemével,
el sem hinné, hogy ez a pap, aki a leggazdagabb angliai püspökkel sem cserélne, és az a kapitány

azonos személy! Talán azért is kedveli annyira, mert életútjuk oly azonos.
Heath tiszteletes két kezével, vagy még inkább két pisztolyával, a maga emberségéből emelte
önmagát a világ egyik leggazdagabb egyházközsége fejévé.
No de hát ő talán magasabbról indult?!...
És a múlt ködképei, mint már annyiszor a békés villásreggelizés óráiban, kavarogni kezdtek
előtte.
A Dwarf, Freeman uram briggje, az esti széllel útra kel Európa felé, a kapitány vasládikójában
magával viszi az Angol Bankra címzett, ezer fontról szóló utalványt Lord Aylesbury nevére. Ha jól
számolja, immár hetvennégy vagy hetvenöt éves az öregúr, de még most sem tud megülni egy
helyben. A fél évvel ezelőtti utolsó levele szerint most valahol a Németföld apró hercegi és királyi
udvaraiban csillogtatja az angol lovagi erényeket – gondolt tűnődő mosollyal apjára. – Néhány
esztendővel ezelőtt, 1686-ban ott vitézkedett az angol önkéntesek között, valahol messze, majdnem
Európa határán, az egykori magyar főváros, Buda visszavívásáért, szemben a törökkel. De az
emberi kor véges, egy napon elkerülhetetlenül megtér az Aylesburyek ősei közé, és nyughatatlan
lelke akkor talán megpihen. De addig ne szenvedjen többé szükséget! Ezek a félévenként elinduló
utalványok megaranyozzák utolsó esztendeit. Mert korai esztendeikben ugyancsak szűkében voltak
nemcsak az aranynak, de még a füstjének is.
I. Károly, Anglia királya, akit a parlament a hóhér bárdja alá küldött, nem volt éppen a
legszelídebb uralkodó. Aki ma barátja volt, az holnap arra ébredhetett, hogy a király csatlósai
hurcolják a Towerba, Onnan pedig ritkán vezetett másüvé az út, mint a vesztőhelyre, Lord
Aylesbury pedig, amikor még nagyon ifjú volt, fölényes és vakmerő, csúnyán összekülönbözött
felséges urával. Kártya, ital, asszonyszemély?... Erre sohasem derült fény! Annyi azonban bizonyos,
hogy apja tisztában volt azzal, mi fenyegeti magatartásáért. A White Hallból, a királyi palotából
kifordultában meg sem állt Doverig, és a reggel már francia földön köszöntötte. 1639-ben történt.
XIII. Lajos kegyesen befogadott minden száműzött angol nemest. A Louvre szobarengetegében
Lord Aylesbury is kapott egy kétszobás lakosztályt, mint megannyi sorstársa, és évnegyedenként
néhány aranyat a francia kincstárból. Egy szolgát is a töméntelen lakáj közül, és ennivalót a „király
asztalánál”. Nemsokára egy francia grófkisasszonyt is feleségül, aki bár a királyasszony
palotahölgye volt, szegény, mint a templom egere. És egy évvel később megszületett ő.
Mire a palota süvölvényeinek iskolájába került, ötesztendős korában, ahol a jó modorra és a
latin nyelvre oktatták őket, mindegy volt neki, franciául szólogatják-e, angolul vagy tán
éppenséggel spanyolul. Ausztriai Anna, a spanyol származású királyné körül tucatjával hemzsegett
hazulról hozott szolgálattevő személyzete. Udvarhölgyek, komornak, szobalányok, lakájok.
Gyerekeik pedig a nemesi csemetékkel együtt, bandákba verődve száguldoztak a kanyargó
lépcsőházakban, a pincék labirintusától a padlástér útvesztőjéig. Mind a három nyelv úgy ragadt rá
a palota zegzugos folyosóin, a játszótérül használt, üres, porlepte, pókhálós termekben, mint a kutya
szőrére a bogáncs.
A kormányzó hintaszékében lengedezve elmosolyodott. Az önmagába roskadt, komoran
üldögélő spanyol admirálishoz fordult.
– Kegyelmességed a napokban volt szíves méltatni spanyol nyelvtudásomat – mondta valódi
madridi udvari dagállyal. – Akkor elfelejtettem titkát felfedni. Nos, hát a legkiválóbb nyelvtanítóim
voltak! Ausztriai Anna komornáinak csemetéi, Tőrőlmetszett madridi kis csibészek! Életem
legemlékezetesebb perceit éppenséggel nekik köszönhetem!..,
A fogoly spanyol nagyúr kissé epésen válaszolt:
– Tehetséges tanítványnak bizonyult, excellenciás uram! Olykor a legalja utcanyelvet használja!
Most már legalább tudom, miért!
A kormányzó visszabókolt:

– Nem vitatom, igaza van! Az önök csodálatos nyelvén lehet a legocsmányabbul káromkodni.

Azok a bizonyos „legemlékezetesebb percek” a Louvre éléskamrái körül vívott csaták voltak.
XIII. Lajos, aki a maga módján fejedelmien gondoskodott az udvarába sereglő soknemzetiségű
száműzöttekről, még valamikor 1643-ban örökre lehunyta szemét. Főminisztere, Richelieu bíboros
már előbb távozott az élők sorából, és utóda Mazarin, Ausztriai Anna legfőbb tanácsadója nemcsak
összehúzta, hanem be is kötötte a királyi pénzes zsákok nyakát. Annyira bekötötte, hogy a
forradalom elől rokona oltalmába menekedő angol királyné, Henrietta számára sem jutott tüzelő
télvíz idején. Mazarin „jóvoltából” dideregve fagyoskodhatott hálószobájában. Az új főminiszter az
élelmezést is beszüntette. A kereskedők pedig többé nem hiteleztek a száműzötteknek. Ekkor
következett el a királyi éléskamra ostroma. A palota gyerekserege, melyet egyaránt csikart az éhség
és a hideg, bandákba szerveződve megrohanta a konyhákat, kamrákat. A kamaszok csatáztak a
fütykössel, tűzifadarabokkal hadakozó konyhalegényekkel, míg ők, a kicsinyek, mint szapora
egéráradat, visítozva, kiáltozva kaparintották meg a kamrapolcokról, ami a kezük ügyébe akadt:
kenyeret, húst, sajtot, befőtteket, hogy azután a végtelen padlástér valamelyik homályos zugában
óriási lakomát csapjanak.
Akkor, a palotaszolgák szájáról tanulta meg a válogatott szitkozódások özönét a legkülönbözőbb
nyelveken.
És bizony, ezek a viszontagságos idők több mint fél tucat esztendőn át tartottak. Egészen I.
Károly haláláig, tehát 1649-ig – mélázott el a felejthetetlen emlékeken. Mert 1649 nyarán, jó fél
évvel I. Károly lefejezése után végre meglátta Angliát, mely hivatalosan a hazája volt, bár messze
partjaitól, a Louvre egyik kis szobájában látta meg a napvilágot. Ámde mielőtt még ez elkövetkezett
volna, az a gyereksereg, amelyik a nap minden órájában – legyen az éjszaka vagy nappal –
megszállva tartotta a palota folyosóit, véghezvitte legparádésabb csínytevését. „Fellázadt” Párizs
népével együtt. Ha jól számítja, egy évvel hazautazásuk előtt történt.
Mazarin, ez a nagy tehetségű és erélyes államférfi olykor rossz tanácsadója volt a királynénak,
és egy szép napon elfogatta a párizsi nép halványát, a nyolcvan esztendős Broussel parlamenti
tanácsost. Elfogatta, és a királyné aláírását viselő „pecsétes” levéllel börtönbe záratta. Akit pedig
ilyen pecsétes papirossal vetettek fogságra, arról többé hírt sem hallott senki. Ám egy kis
kereskedőinas véletlenül tanúja volt a tanácsos éjszakai elhurcolásának. Loholva, lélekszakadva
hordta szerte a hírt, mi történt a „nép atyjával”. A vak, süket éjszakában félreverték a Notre-Dame
székesegyház harangjait, és reggelre kelve már barikádok torlaszolták el a Louvre és az új királyi
palota, a Palais Royal körül az utcákat. A fegyveres nép éltette XIV. Lajost, a gyerekkirályt, szidta a
királynét, és fejét követelte Mazarinnak.
Iszonyatos, felejthetetlen cirkusz volt. A palotákban rémülten szaladgáltak a felnőttek, s a
gyereksereg, melyet nem tartott többé szemmel senki, gáttalanul kitódulhatott a szabadba. A Palais
Royal udvaráról éppen akkor indult valóságos földrengető léptekkel, előreszegezett lándzsákkal
„megrendszabályozni” a lázadókat a svájci testőrgárda.
Csupa-csupa ismerős, a dobosoktól Guitautig, a gárda kapitányáig. Visítozva, rikoltozva
szegődtek a gárda nyomába. Soha ilyen népünnepélyt! Párizs lakói, apraja-nagyja ott hömpölygött
az utcán, és szidta, gúnyolta a gárdistákat. De baj nem történt egészen a Szajna-partig. A Pont
Neufön, az Űj Hídon akart a gárda áttörni a túlpartra. A torlasz nem engedte. Amikor pedig
kapitányuk parancsára rohamra lódultak, irtózatos kőzápor fogadta őket. Ökölnyi kődarabok
zuhogtak a parittyákból, döntöttek le lovat, embert egyaránt.
A gárda újból és újból rohamozni próbált, aztán véres, betört fejjel, lépésről lépésre hátrálni
kezdett. Ekkor kapott fel egy lehullott követ valamelyik palotabeli kamasz, és hajította rá a
katonákra. A következő pillanatban valamennyi gyerek, a palota lakója mindahány, betyár élvezettel

hajigálta „saját” testőrségét, a gárdát.
Ö maga, hét esztendeje minden lelkesedésével utánozta a nagyobbakat. Ordibált, ahogy a torkán
kifért, és hajigálta a katonákra mindazt, ami a keze ügyébe esett. Látni úgyszólván nem látott
semmit, mert sapkáját egyik társa az orráig rántotta. A nagyobbak lába között bujkált, hogy
közelebb jusson a célhoz, hogy az első sorból élvezhesse ezt a páratlan parádét, amikor a svájci
gárdával büntetlenül „incselkedni” lehet.
Éppen egy kődarabért hajolt le, amikor valaki megragadta kabátja gallérját, és ellenállhatatlan
erővel a magasba emelte. Egy ijedten horkoló ló patái kapálóztak az orra előtt. Csak sokkal később
eszmélt rá, ha az a kéz nem ragadja fel, a ló halálra taposhatja. De az a kéz magasba ragadta,
keresztbe dobta egy nyergen, és szerfelett ismerős hang recsegett rá:
– Ó, ti átkozott, kamrafosztogató csibészek! Majd én elrántom a nótádat, Johnny, te himpellér!
A gárdakapitány volt, Guitaut, apja legjobb barátja.
Sohasem tudott visszaemlékezni, hányat húzott fenekére a kapitány, amíg sikeresen
visszahátráltak a palotáig. De még ma is rémlik, vajmi nehezen emelte a lábát, amikor a földre
került, és Guitaut apja gondjaira bízta. Aztán – ifjú tengerészkadét korában – a legkeményebb
markú hajóprofosztói sem kapott soha olyan verést, amilyet Lord Aylesburytől, saját jó édesapjától
a Pont Neuf-i parittyázásért.
No de egyszer minden véget ér, mindennek vége szakad, így szakadt vége a párizsi „szép
napoknak” is.
Egy nyári reggel, amikor már a kártya sem hozott hetek óta semmit a konyhára, mert ahogy apja
mondotta volt; olykor rossz a lapjárás, Aylesbury lordja kirázta ágyából.
– Elegem volt Franciaországból! Hazamegyünk, fiatalúr!
Nem sok készülnivalójuk akadt. Két-két nyeregtarsoly, megtömve a személyes testi holmival,
egyéb semmi. A Saint Germain-i kapun hagyták el a várost. Büszkén feszített a nyeregben, úgy
érezte, felnőtté vált, mert életében először kard lógott az oldalán, amint hosszú útra induló ifjú
nemesuraknak dukál. De aztán, mielőtt végképp ködbe veszett volna a távolban a város, apja
visszafogta ügető paripáját, és hosszan, sokáig, szomorúan nézte a párizsi tornyokat.
Hirtelen rádöbbent, mire gondol, miért vált ily szomorúvá egyszerre apjaura. És abban a
pillanatban, bár küzdött ellene, nem akarta – csorogni kezdett a könnye, ő is anyjára gondolt, szép,
fiatal, csupa mosoly édesanyjára, akit elvitt egy téli betegség.
A Csatornán holmi csempészbárkán keltek át. Apja sokáig alkudozott a calais-i kikötő egyik
füstös, homályos, borszagú csapszékében egy rengeteg fehér fogú, pergő beszédű hajóssal, aki
fülében aranykarikát hordott, és a feje búbján félrecsapott égővörös sapkát. A francia
méltatlankodva dobálta kezét az égnek, a fejét ingatta, a szemét forgatta, majd egyszerre kinyújtotta
a tenyerét, és apja belerázta pénzes zacskójából azt a néhány aranyat, ami benne rejlett, és ráadásul
megtetézte eddig féltve őrzött, drágakővel kirakott órájával is.
A bárka piszkos volt, nyirkos és undorítóan halszagú. Fülkéjében patkányok visítoztak,
verekedve az ételmaradékokon. Az éjszaka a fedélzeten viszont, a sziporkázó csillagfénnyel és a
hátuk mögött fújó friss széllel, mely öblösre dagasztotta a vitorlát, és fütyült a kötélzeten, miközben
a bárka orra csobogva szelte a vizet, magához nyűgözte. Azt kívánta, bár mindig így élhetne,
hintázó fedélzettel a talpa alatt, figyelve az egymásra gördülő hullámsorokat.
Dover külső kikötőjében szálltak partra, ott, ahol egymás mellett horgonyoztak a távoli
tengerekről megtérő kereskedőhajók és a hadiflotta óriásai. Valósággal földbe gyökerezett a lába
láttukon. Milyen csodálatos lehet ezeken hajózni – rögződött belé a meggyőződés egyszer s
mindörökre –, ha már ezen a kicsiny francia bárkán oly gyönyörűséges volt legyőzni a tengert.
Apja alig tudta nyeregbe szállásra késztetni, amikor nagy nehezen partra cibálták az átkeléstől

megriadt lovakat.
Néhány napba beletellett, míg Aylesbury felújított kapcsolatai révén elérte, hogy Cromwell, a
fővezér színe elé jussanak.
A Parlament egyik termében fogadta őket. Fekete karosszékben ült, fekete volt a ruhája is, csak
húsos, nehéz fejét övezte fehér gallér. Két titkára is fekete öltönyt hordott. Egyedül az ajtót őrző
alabárdosok mellvértje csillogott világosan.
Emlékezik, a párizsi királyi udvar színpompás, csupa selyem, csupa bársony öltözékei után úgy
hatott rá ez a komor feketeség, mintha halottasházba lépett volna.
Anglia nagyura szúró, sötét pillantását le nem vette apjáról, míg az be nem fejezte mondókáját.
– Tudunk önről, mylord – mondta végezetül fakó hangon, nehézkesen. Ügy használta a „királyi”
többes számot, olyan nemtörődömséggel, akár a francia udvar főhercegei. – Már utánanézettünk,
udvarházát nem foglalta el senki. A kincstár visszaadja lordságodnak. Éljen benne az Űr dicsőségére
és Angolhon üdvére!
Az udvarház, a kastély Aylesbury mellett, nem messze Oxfordtól – ahol átlovagoltukban
őszintén megcsodálta a taláros, furcsa, lapos föveges diákokat, akik hónuk alatt vastag könyvekkel,
vitatkozva sétálgattak a folyóparton –, porlepte volt, komor és elhagyatott. Az ajtókon,
ablaktáblákon zsinegen lógó ökölnyi nagy pecsét, melyekhez nem nyúlt senki immár egy évtizede,
mert a pecséttörés fejvesztéssel jár.
Odabenn megáporodott levegő, foszlott szőnyegek és korhadt bútorok.
– Őseink kísértettanyája! – nevetett keserűen apja. – Isten tudja, miért, de úgy érzem,
megváltozott itt minden, nem lesz jó ismét ezekben a szobákban élni.
Sötét este érkeztek meg. Mécsesfénynél kóborolták össze az embert rég nem látott zegzugokat,
és jobb híján az előcsarnokban vackolódtak le éjszakára. Párnájuk a nyereg, takarójuk a lópokróc.
Reggel a nyitott ajtók, ablakok láttán előverődött néhány egykori béres és a faluból parasztok is.
Tiblábolva, laposakat pislantva vették tudomásul, hogy a földesúr visszatért. Egy csomóba
tömörülve, mogorván és ijedten ügyelték a kastélyból ki-kitörő zajokat. Egyikük sem bátorodott fel
annyira, hogy meghágja a széles tornácra vezető lépcsőket és bekukkantson az előcsarnok ajtaján.
Vártak, várakoztak.
Lord Aylesbury kipillantott egyszer-kétszer, aztán tovább kefélte-tisztogatta ruházatáról a hosszú
lovaglóút porát.
– Nézd, hogy szoronganak a fickók! – dörmögte oda neki. Bizonyára az jár furfangos eszükben,
mennyivel tartoznak nekünk a föld bére fejében, és hogyan sírhatnák le a tartozást! No de, adós –
fizess! Ezt már a rómaiak is törvénybe foglalták! Hát csak főjenek még egy kicsit saját levükben,
mielőtt szóba állanánk velük! Minél jobban vacognak, annál könnyebben fizetnek majd. Fizetnek
csengő, kemény fontokban! Úgy érzem, fiamuram, vége a szűk napoknak! – fejezte be elégedetten.
– Valljuk be, éppen ideje már!
A bozontos hajú, szakállú vagy éppenséggel golyósimára borotvált fejek, arcok egyre
szaporodtak. Mikor a szájról szájra járó suttogás zsongássá erősödött, apja nekikészülően
elmosolyodott.
– No, gyerünk, fiatalúr! Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Felcsapta piros strucctollal ékes kalapját, összepengette sarkantyúit, és kardját könyökhajlatába
szorítva, szinte kirobbant a tornácra.
– Jó reggelt, uraim! Régen nem köszöntöttük egymást, ugyebár?! De jobb későn találkozni, mint
soha! – És mert az idők távolából is felismerte egyik-másik bérlőjét, kezdte őket nevükön
szólítgatni: – No lám, örülök, hogy ilyen kiváló egészségnek örvend, Jones gazda... Lépjen

közelebb, Preston koma. Azt gondolnám, mielőtt tovább fűznénk a szót, bejárhatnánk együtt a
birtokot! – És már fordult is a kastély mögé, egykori dédelgetett vadaskertjébe. A parasztok nehezen
mozdultak utána...
Sir John White a hosszú vasfa asztalt nézte, melyre Littleton szolgálói éppen akkor terítették fel
a hófehér damasztabroszt. Nézte, de nem látta. Az Aylesbury-vadaskertben járt.
...A parasztoknak volt okuk a vonakodásra. Apja abban a pillanatban, mihelyt feltárult előtte a
vadaskert sűrűje, mintha földbe gyökerezett volna, megtorpant előrehajolva, és bugyborékolt ajkán
a sűrűvérű szitkozódás.
A kerítés romokban hevert, a valamikor gondosan ápolt gyepet mélyre taposott ösvények
szántották keresztül-kasul, mindent felvert a gaz, a gyom, és frissen lecsonkolt fatönkök
tanúskodtak a jogtalan erdőirtásról.
Ráadásul a bokrok között feltűnt egy nyugodtan ballagó falusi, hóna alatt szorongatva a
nyílpuskát, a számszeríjat. Hátáról egy őzbak még vérző teteme lógott.
Apja ordított, tombolva, emberölő dühvel. Idegen, vadorzó az ő szentséges vadaskertjében!
– A fejedet veszem!... Állj meg, te átkozott gazember!
A suhanc hátranézett – mert suhanc volt az illető, még most is látja ijedten kimeredő szemét –,
aztán ledobta hátáról az őzet, és egyetlen szökkenéssel a sűrűben termett. A parasztok, pedig apja
mögött szótlanul még inkább összetömörültek, akár egy tanácstalan birkanyáj.
– Hol a békebíró?! – Ilyen feldúltnak, haragtól reszketőnek addig sohasem látta apját.
Az az ember felelt, aki Preston névre hallgatott:
– Otthon, a faluban, mylord!
Tisztes külsejű, simára borotvált öreg állt eléjük, amikor Aylesbury a futástól zihálva, ordítva
maga elé szólította:
– Hogy őrződ a törvényt, öreg?! Fényes nappal őzet oroznak az én kertemben?! Tudod, mi jár
ezért? Tudod, hogy te felelsz itt mindenért?! Így óvod te urad vagyonát?!
A békebíró a kezét tördelte.
– Kegyelem, mylord! Ön elment, és azóta sokszor változott a törvény! Hát melyikért feleljek,
azt mondja meg?!...
... A szolgálólányok az asztalra már a tányérokat rakták fel. Szép, kínai porcelán tányérokat,
melyeket Littleton egy spanyol kereskedőkaravelláról szerzett nem is olyan régen.
Cuypert kapitány irigykedően dörmögött:
– Rátarti vendéglősünk van, kormányzóm! Tudja, gyűjtöm a szép porcelánokat, és ez a
sárkányos minta még hiányzik. Tisztességes árat ajánlottam érte, de Littleton elutasította. Azt
mondja, nem eladó, bennünket akar megbecsülni vele.
Sir John White közömbösen bólogatott, és Cuypert kapitány képtelen volt eldönteni, vajon neki
ad-e igazat, vagy Littletonnak. De a kormányzónak egészen más valami járt az eszében.
...A törvénybírónak a maga módján igaza volt. Kezdetben volt I. Károly és a földbirtokosok
törvénye. Aki az ő jogukat sértette, halállal lakolt. Aztán a parlament törvénye következett. I.
Károlyt lefejezték. A parlamenti nemesurak és a polgárok, no meg a puritán „kerekfejűek” a maguk
hasznára huzakodtak, de a köznépnek azért csurrant-cseppent valami. Persze csupán ideig-óráig. A
parlament és az államtanács ugyanúgy osztogatta-kobozta, ajándékozta a birtokokat, akár az
egykori király. És ekkor egyesek a nép között más igazságot és törvényt kezdtek hirdetni. A
földosztás és az egyenlőség törvényét. Azt, hogy a parasztnak jogában áll elfoglalni az elhagyott
földeket. A paraszt, aki csak bérlője volt a földnek, mint apái vagy nagyapái, örömmel fogadta az új

igét. Földet hasított ki magának a nemesi birtokból. Szántott és vetett, de aratni helyette Cromwell
fővezér dragonyosai arattak. Nehéz lovaikon sötét felhőként zúdultak le mindenüvé, ahol a paraszt
földet kapart magának, és karddal verték a mezsgyekitűzők fejébe az „igazságot”: a föld azé, akinek
a hatalom adja.
Nos, a hatalom Lord Aylesburynek adta vissza!
Apjaurának kemény volt az ökle. Meghasadt ütése nyomán a békebíró tölgyfa asztala. Aki így
beszél, aki a kardját is kivonja, a mögött erő áll és a parancsolás joga.
A bérlők évek óta nem fizettek. A földesúr távol volt, és a kincstárnak, mely a messzi
Londonban élt, egyéb gondja is akadt az aylesbury-i veszendő birtoknál. A falu joggal hihette, hogy
a maga gazdájává vált.
És most apja kamatos kamattal követelte az elmúlt esztendők minden járandóságát. Hasztalan az
alázatoskodás, könyörgés, hogy rossz volt a termés, hogy a kenyér ritka csemege és még rézpénz
sem akad a ládafiában.
– Adós, fizess! – válaszolt apja. – Amíg Párizsban koplaltam, az én búzámon híztatok.
Másnap reggel a bérlők már robotban építették újjá a vadaskert falát, az asszonyok-lányok pedig
némán sürögve-forogva a kastélyt rakták rendbe. Füstöt pöffentett a konyhakémény, és a falu
baromfiának legjava került az asztalra.
Naponta kilovagoltak, járták a határt, erdőt, pagonyt, mezőséget. A réteken töméntelen birka
rágta a füvet, a falusi jómód alapja. A gyapjúért a nagyvárosokból idezarándokoltak a kereskedők,
és ezüsttel mérték fel a súlyát.
Apja mind elégedettebben bólogatott. Mikor már mindent szemügyre vettek, bevágtatott
Oxfordba. A grófsági békebírótól nagy pecsétes írást hozott: a birkalegelő a földesúré. Ügy
rendelkezik vele, ahogy neki tetszik! – ez állt az írásban.
Összehívatta a faluközösséget.
– Ingyen nem eszi többé a ti birkátok az én füvemet! – jelentette be tömören új jogát. – Aki
legeltetni akar, fizetni tartozik! Ez törvény! Itt róla az írás! – és felmutatta a nagy pecsétes árkust.
A tömeg néma maradt. Szájukat szorosra zárták, de farkasszemet néztek apjával – látta, hiszen
ott állt a faluháza tornácán a könyökénél! –, és szemükben a gyűlölet, a dac és az elkeseredés
lobogott.
A városból napszámosok érkeztek. Rongyos ruhájú, kiéhezett férfiak, asszonyok számtalan
gyerekkel. Nagy kondérokban főzték az udvaron számukra a sűrű birkalevest, s mihelyt puffadásig
jóllaktak, kurjongatva verték le a legelő köré a kerítéskarókat.
A parasztok messziről, elkeseredetten figyelték, hogyan kisebbedik napról napra a rét, ahol
nyájaik eddig szabadon téphették a füvet.
A napszámosok akkor vonultak el, amikor nem akadt többé egyetlen szabad pást sem, ahová
karó kívánkozott volna.
Lord Aylesbury elégedetten nézett az elporoszkáló munkások után.
– Holnaptól a majorosgazdánk zsákkal szedi a shillinget. A paraszt inkább éhen hal, semhogy
felforduljanak a birkái.
Ő ebből akkor egyedül annyit értett, hogy apja pénzes zacskója duzzadni fog a kövérségtől, s
nem lesznek többé gondjaik.
Hajnalban apja kiáltozására ébredt:
– A gazemberek!... Jerome, a lovamat! – kiáltozott a lovász után, aki egyben az inas szerepét is
betöltötte.

Mert a parasztok egyetlen shillinget sem fizettek a majorosgazdának, ellenben mindenütt
ledöntötték a kerítéseket, s a birkák fizetség nélkül ott legeltek, ahol azelőtt.
Mikor apja végigszáguldott a határon, a nyájak őrzői csoportokba futottak össze, markukban
fegyver villogott: lándzsa, balta, számszeríj.
– Gyalázatos lázadók! – tombolt a lord, dolgavégezetlen. – No majd!...
Ez a „no majd” nemsokára egy osztag dragonyost jelentett. Egy hadnaggyal és a grófsági seriffel
az élükön beporoszkáltak a faluba, egyenesen a békebíró háza elé. A katonák mellén vaspáncél
fénylett. Nyeregkápájukban pisztoly, oldalukon nehéz, kétélű pallos. Közrefogták az ijedt
öregembert, kényszerítették, hogy megnevezze, kik voltak a kerítésrombolók. Egyenként felverték a
kicsiny házakat. Az istállókból elhajtották az állatokat, a baromfit ott az udvaron öldösték le. Három
napig gyötörték a falut. Negyednapra elfogyott a fosztogatnivaló, s ekkor a grófsági seriff kihirdette
a tanulságot:
– Így járnak azok, akik megszegik a törvényt! A törvény azt mondja, hogy a legelő a földesúré!
Aki okos, ennyiből is ért! Az értetleneknek meg majd megkötjük a nyakán a kötelet! – károgta a
nyeregből, mielőtt a zsákmányt a földesúri portára hajtotta volna.
– Gyarapodunk, fiam, gyarapodunk! – mondta elégedetten apjaura, megszemlélve a karámba
terelt sok jószágot. – A zsírjukat is kiizzadják, mire kiváltják ezt a zálogot, de végre megtanulják,
hol a helyük és mivel tartoznak nekünk!
A parasztok azonban nem siettek a váltságdíjjal és a legelőpénzzel. Mintha kihalt volna a
község, alig mutatkozott ember az utcán, a kertekben.
– Ülnek a suton, és az öklüket rágják dühükben! – számolt be lovászuk derülten felderítése
eredményéről. Városi legény volt, lenézte a falu népét, és mulatott azon, hogy a parasztok
rajtavesztettek ellenállásukon.
Egy hét múltán Aylesbury türelmét vesztette. Tőzsérekért küldött, mert mindenáron pénzt akart
látni. A közel-távoli környékről odasereglettek az állatkereskedők, kupecek, baromcsiszárok.
Vitatkoztak, veszekedtek, majdnem ölre mentek licitálás közben. Zajongásuktól visszhangzóit a
kastély nagyterme.
Apja nyugodtan állt a zajgás közepette, ínség volt Anglia-szerte, és a lábas jószág vagyont ért.
Hagyta, hogy a tőzsérek magasra verjék az árat, és akkor intett igent, ha látta, hogy többet a
kínáltnál nem érhet el.
Mire az utolsó nyájmaradék is tulajdonosra lelt, a mázsás vas pénzesládában egymásra
halmozódtak a csengő fontokkal, ezüstshillingekkel telt bőrzacskók.
– Most már megint van mit a tejbe aprítanunk! – adta tudtára megvagyonosodásukat apja
vacsora közben. – És tanulja meg, fiamuram, most, idejekorán, hogy a paraszt olyan, mint a birkája.
Mennél jobban nyírják a gyapját, annál sűrűbben nő rajta az új! Amit tettünk, ahhoz jogunk volt!
Isten és a parlament adta jogunk! Ha másként cselekszünk, ha engedünk a siránkozásnak,
jajgatásnak, magunk alatt vágjuk a fát. Akkor maholnap se bérletpénz, se föld. Mert ezek csak akkor
fizetnek, ha a hüvelykujjukat csavargatják! Most csikorgatják a fogukat, de jövő tavaszra, meglátja,
ismét jószágtól hemzseg a házuk tája. Megjuhászodnak, és a jövőben békésen megadják
tartozásukat! Így volt ez mindig, így lesz ezután is!...

A kormányzó Jonathan West torokköszörülésére kirezzent elmélázásából. A szolgálólányok
éppen a boroskupákat rakták a terítékek mellé, hamarosan felszolgálják a levest. No, akkor ideje
még egy korty rumnak! Intett tehát szolgájának, töltsön újra.
A tűz lassan kihamvadt a leveseskondér alatt a kandallóban.

...Ők ketten az este szintén csak akkor tértek nyugovóra, mikora kandallóban hamuba fúlt az
utolsó parázsszemecske is.
Sokat vacsorázhatott, mert nyomasztó, nyugtalan volt az álma. Folyton azok a komor, égő
pillantású arcok tűntek eléje, melyeket akkor látott, mikor apja kihirdette, hogy a legeltetésért
fizetni kell. Arcok, sok-sok arc egymás után. Mind-mind fenyegető! És mögöttük láthatatlanul
bőgtek, bégettek, nyerítettek a jószágok, lovak, hajszoltan, ijedten, ahogy tették, amikor a
dragonyosok a karámok gerendái közé űzték csordáikat, kiáltozva, szitkozódva.
Az ordítás oly elevenen érte álmában, hogy felneszelt. De a sokhangú üvöltés nem álom –
valóság volt! Küntről, a falak alól tört be. És az ajtó is hirtelen felpattant. Apja úgy rúgta be, mert
fél kezében fáklyát, a másikban pisztolyt tartott.
– Talpra! Hozzon kardot! – kiáltott rá. – De gyorsan, mert különben itthagyjuk a fogunkat!
Ha az ember éppen csak kilencéves, kissé megzavarodik, amikor álmából ilyesmivel keltik fel.
Kapkodva keresgélte ruháját, s mert a zaj hasonlított ahhoz, amilyet a forrongó Párizs népe csapott,
amikor Brousselt elfogták, ámultan kérdezte:
– Mi ez, apám? Forradalom?... Hát Párizsban vagyunk?
– Aylesburyben... És a parasztok! – felelte szaggatottan apja. – A kardját, fiam, ne a zekéjét
keresse!... Fogja! – És egy másik pisztolyt nyújtott feléje. – Aztán ha embert lát, lőjön, vágjon,
szúrjon!...
Apján nyoma sem érződött pániknak, rémületnek. Miközben utasításait sorolta, gondosan
átrakta a pénzes zacskókat a vasládából egy dupla nyeregtáskába. Jerome, a lovász, teleaggatva
fegyverrel, fehérre sápadtan figyelte a bejáratra zuhogó, dörgő ütéseket. Az ablakokat fedő
vastáblákat is feszegették. Csak ők hárman tartózkodtak a kastélyban. A szolgák, a fehércselédek a
majorban tanyáztak. Jerome dolga volt, hogy reggelente beengedje őket.
Apját nem zavarták az idegesítő hangok.
– Hidegvér! – szólt hátra a válla fölött kettejükre. – Az Aylesbury-ősök ostromra számítva
ácsoltatták azt az ajtót! Faltörő kossal sem ütik be.
Jerome szürcsölve, hangosan szimatolt a levegőbe.
– Az lehet, uram! De füstszag van!
Apja könnyedén vállat rándított.
– Ránk gyújtották a tetőt! Most már mindegy!
Az istállók a kastély földszintjén voltak. Az előcsarnokból csigalépcső vezetett, egyenesen a
nyergelőbe. Odalenn csend volt, homály, a lovak ismerős szaga, örömteli nyihogás. Az ostrom zaja,
a falakon megszűrődve, szinte távolról hangzott. Apja csak a végső felszerszámozásnál segített.
Megigazította a nyerget, beljebb húzta a hevedert. Aztán Star – Csillag – hátára emelte. Ügy dobta
oda neki a vezényszavakat, mintha egy katonát utasítana a harcmezőn:
– Kantárt a foga közé! Kard a jobb kézben, ballal a pisztolyt! Ha azt kiáltom: most! – sarkantyút
ennek a dögnek, és neki! A sűrűjének! Az élet azé, aki előbb lő! Értette?!
– Igen, uram! – válaszolta ő akkor, mert a parancs az parancs, erre réges-régen megtanították a
Louvre-ban, a nemesifjak akadémiáján. – Balba a pisztoly, és lőni!
De remélte, hogy nem kerül sor erre, mert borzongatta a hideg, és félt, mint még soha. Félt attól,
ami következik.
Az istállóajtót úgy szerkesztették meg mesterei, hogy lóhátról is, egyetlen nyomásra nyílott. A

boltíves kapuhajlaton besugárzott a csillagfény. Sehol senki! Az ostromlók, úgy tetszett,
megfeledkeztek erről a kijáratról.
– Most! – kiáltott apja.
Sarkantyúját Star véknyába vágta, aztán térdével megszorította a lovat. A mén egyetlen ugrással
a szabadban termett. A férfiak kétoldalt száguldottak mellette.
A támadók azonban mégsem feledkeztek el az istállóról. A fűből, a bokrok mögül egyszerre
fekete alakok emelkedtek fel üvöltve, ordítva, lövés fénye is villant. Forró szél csapta arcul, valami
vijjogva elsüvített a füle mellett. Ö is kilőtte pisztolyát, bele a sötétbe. Körülötte dörgött és
villámlott, nyerítettek a lovak, valaki sikoltozott, és apja hangja harsogott:
– Szent György és Anglia! Utánam, fiúk!
És ő – mintha ma történt volna, emlékezik! – átvette apjától az ősi csatakiáltást: „Szent György
és Anglia!”
A Star áttiport valakin, robogás, sötétség, magukhoz öleli őket kétoldalról az erdő.
Megmenekültek!
Érezte apját az oldala mellett. Lihegett. Fújtattak a lovak is, ámbár most már csöndesedett
vágtájuk.
– Épségben maradt?
– Minden rendben, mylord! – felelte udvariasan, ahogy tanították, nevelték, mert a jó szokás úgy
kívánja, hogy az ember az apjának is megadja címeit.
– Korán átesett a tűzkeresztségen! Én tizenkét éves voltam, amikor erre került a sor! – érezte
térdén apja kezét. – De hát ilyen a katonáskodó nemesember élete.
Jerome közbekiáltott:
– Mylord, lángol a kastély!
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Apja nem fordult hátra.
– Most már porig éghet! – mondta nemtörődömül. – Amíg élünk, újat építhetünk.
Útközben Oxfordban megálltak a grófsági seriffnél. A rend legfőbb őre vastag bajuszát tépkedte
mérgében.
– Tehetetlen vagyok, mylord! Mi ez a száz dragonyos és ötven poroszló?! Most is kinn
nyargalnak valahol a vak éjszakában. Az utakon csavargók, koldusok százai, a pagonyok alatt
zsiványok, az erdőben vadorzók. A tömlöc dugig tele mindenféle kóbor néppel. Aztán valami
gyülevész obsitos had ütött tanyát a harmadik határban. Felosztják egymás között a nemesi
földeket, és fegyverrel állnak ellen. Ha visszatér néhány dragonyosom, kinyargalok önökhöz!
Apja legyintett:
– Ne tegye, seriff! Veszett fejsze nyele! Éppen csak a rend kedvéért szóltam be önhöz, hogy
tudja, mivé lettünk. Mi magunk Londonba megyünk...

...Belekortyolt a rumba, élvezte a vanília aromáját, az ananász ízét. Ilyen finom italt Londonban
nem lehetett kapni...
Ha jól számolja, majdnem öt esztendeig tartott a derűs londoni élet. Szép lakás a White Hall
közelében. Jerome, a lovász, és egy szakácsnő, no meg egy oxfordi „baccalaureatus”, a tudományok

borostyánosa, aki verejtékezve és latin közmondásokat idézve töltögeti a tudományt az ő fejébe.
Földrajz és mértan, természettan és a csillagok... Amikor a pénz végére járt, apja eladta a birtokot
egy gazdag bankárnak. Miután pedig Cromwell, a fővezér háborúra készült Írország ellen, sok
tisztre volt szüksége. Lord Aylesbury felcsapott huszárnak, és a londoni könnyűlovasok
kapitányaként intett búcsút neki, mikor az ezred elügetett Liverpool felé, hogy hajóra szálljon.
A hadjárat egy tarsoly ékszert jövedelmezett; és bár a puritán lelkészek tiltották, s ha rajtakapták
a vétkeseket, szigorú büntetéssel sújtották, titkos helyeken kártyázni is lehetett, apja jókedve és
pénze nem csökkent.
Telt-múlt az idő. A fővezér Lordprotector néven az állam legfőbb hatalmasságává emelkedett.
Apjaura ragyogott, mert Cromwell értékelte szolgálatait.
Aztán... idestova negyven esztendeje, egy hajnalban a lord felverte legédesebb álmából.
– Beszédem van önnel. Kevés az időm, azért háborgatom ilyen korán. Az éjszaka egy úri
társaságban az utolsó garasunkat is elvesztettem. Rossz volt a lapjárás. Ha nem tudná, már régen
nyakig úszunk a kölcsönökben. Ma füstbe ment az a reményem is, hogy megnyerem, amire
szükségünk van. Ha itt maradok, holnap az adósok börtönébe visznek, és sejtheti, hogy a
Lordprotector sem ismer irgalmat. A kártyázás a gyilkosságnál is alávalóbb előtte. Semmi kedvem
megismerkedni akár a haragjával, akár az adósok börtönének bolháival. Tehát én most elmegyek.
– Hová? – kérdezte ő a meglepetéstől majdnem bénán. Lord Aylesbury kesztyűjével a levegőbe
intett.
– Át, a szárazföldre. Odaát mindig háborúznak valahol! Majd csak gazdára talál a kardom!
– És én?...
Apja tűnődőén rátekintett.
– Az ön korában én már zászlós voltam a király seregében, önnek nincs mit tartania a
Protectortól, jelentkezzék nála. Most pedig szorítsunk kezet! Sajnos, egyéb örökséget nem tudok
magára hagyni!
Lovastiszt módján összeütötte sarkantyúját, és elment. Az ajtóból nem fordult vissza...
...– Uraim, a leves elkészült! – hallotta Jonathan West kellemetlen kappanhangját. Az
aranyműves, a piráták orgazdája az ezüst merőkanalat éppen Heath tiszteletes felé nyújtotta végső
kóstolóra. Cuypert kapitány fészkelődni kezdett.
– A doktor még mindig hiányzik! A kormányzó csatlakozott hozzá:
– A levesnek nem árt, ha csillapodik heve. Várjunk néhány percet!

...Ha az ember előtt egyetlen ösvény nyílik, nem tétovázhat, merre tartson. Délidőtájt
kihallgatást kért Anglia legfőbb uránál, aki korona nélkül is király volt. Színe elé engedte.
Amikor beszélnie kellett, hirtelen gyerekes kétségbeesés fogta el, és majdnem sírva mondotta
végig, mi késztette oda.
A Lordprotector, pillantását le nem véve róla, végighallgatta.
– Az őszinteség a legfőbb emberi erény! – mondta tűnődve, mikor ő már réges-rég elhallgatott,
és remegve várta, mit határoznak felőle. – Az apák vétkéért ne bűnhődjenek a gyermekek! Pátenst
adok önnek, választhat, melyik ezredbe küldjem! Nem maga lesz a legfiatalabb tisztjelölt!
– Ezredbe?! – Hirtelen a rozoga francia halászbárka ringását érezte talpa alatt, és látta a doveri
kikötőben horgonyzó, ágyúsoraikkal ásító, gyönyörűséges fregattokat, mint egykor, angliai
partraszállásakor.

– Ha lehetne, a flottához, lordságod!
A Lordprotector válasza rövid volt:
– Nekem mindegy!
Egy órával később, kezében a tisztjelölti pátenssel, melyen ott díszelgett Cromwell aláírása,
szédelegve ment az Admiralitás épülete felé a behajózási parancsért. A Lordprotector aláírása kulcs
volt minden ajtóhoz. Még véget sem ért a nap, vitte a postakocsi Portsmouth kikötőjébe. Zsebében a
kinevezés mellett az admiralitás levele Jeremiah Smith kapitányhoz, a 96 ágyús Triumph sorhajó
parancsnokához, melyben figyelmébe ajánlják az ifjú John White nemesurat, Aylesbury
várományosát, akit a Lordprotector méltónak talált a pátens kiadására.
A Triumph távol a parttól, a portsmouthi öböl vízén horgonyzott. A révész, aki néhány pennyért
vállalkozott arra, hogy kievez vele, kiérdemesült tengerész volt.
– Irigylem magát, ifiúr! – tartotta szóval utasát, mialatt a bárka pók módjára lassan vánszorgott
előre. A Triumph egyre nőtt, magasodott, három óriási árbocával oly nyomasztóan emelkedett a
révész kicsiny lélekvesztője fölé, hogy már-már félelmet keltett.
– Nem mondom, kutya kemény élet a tengerész élete. A fedélzetről mindig a szárazföldre
kívánkozik, de ha partra tették, örökkön-örökkétig a fedélzet után sóvárog. Mert akármilyen komisz
élet is, annál szebb nincs. Majd megtapasztalja! Én már soha! Kirokkantam a flotta szolgálatából,
kapok néhány ezüstöt az Admiralitástól és itt tengődöm, sóvárogva a tengerek után.
Csáklyáját beleakasztotta a fedélzeti feljáró lépcsőfokába, és tenyere öblébe kiáltott:
– Őrség, ahoy! – Mert hiszen egy hadihajóra bejelentetlenül nem érkezhetik senki sem.
Így kezdődött.
A folytatás?
Smith kapitány jelentkezésekor undorral méregette tetőtől talpig.
– Megint egy elkényeztetett városi ficsúr! – mondta leplezetlen elégedetlenséggel. – No, ne tátsa
itt a száját! Keresse meg Mr. Burton harmadik tisztet, ő a kadétok nevelője.
Mr. Burton, a nevelőtiszt valóságos isten ostora volt. Elve: aki parancsol, annak tudnia kell, mit
tesz! Kadétjainak, míg bele nem törtek a fegyelembe és a tengerészéletbe, rosszabb dolguk volt a
legutolsó hajósinasnál. Nemcsak a kemény matrózszolgálat nehezedett rájuk, fedélzetsúrolás,
kúszás az árbocokon, rémületes hintázás künn a rudakon, hanem a tanórák is minden áldott délután.
Ha valaki eltévesztette egyetlen jelentéktelen kötél nevét, Mr. Burton pálcája nyomban csattogott a
hátán. No meg a gyötrődések gyötrődése a többiek számára: matematika és csillagászat. Most
áldotta az oxfordi baccalaureatusnak az emlékét is. Mert ebben a két tárgyban jeleskedett.
Tán hat hete, hogy a Triumph fedélzetére szűkült körülötte a világ. Éppen hogy megtanulta kellő
módon viselni a csinos kadétegyenruhát, a fehér nadrágot és a kék zekét. Már egyetlen lendülettel el
tudott helyezkedni a hajóorr sötét zugában kifeszített függőágyban úgy, hogy ne huppanjon ki
belőle a másik oldalon, mikor hirtelen vége szakadt Mr. Burton lankadatlan iskolamesteri
tevékenységének.
Az öbölben napok óta szokatlan nyüzsgés uralkodott. Sejtették, hogy valamire készül a flotta,
mert a szállítóbárkák szakadatlanul hordták a sorhajókra és fregattokra az élelmet és lövőszert. A
pohos szállítóhajók pedig egyre-másra nyelték magukba a vöröskabátos lövészek századait.
Az egyik délután pedig az őrség sípjának rikoltása fegyverbe szólította a díszszakaszt. Sir
William Penn, a hajóraj admirálisa kapaszkodott fel a hágcsón.
Hajnalban kihajóztak a nyílt vízre. A reggeli parancskiadáskor tudták meg, hogy a messzi
Amerika a cél. Az ellenség a spanyol...

...Nem fordította oldalt a fejét, hogy szemügyre vegye előkelő foglyát, a kimondhatatlan hosszú
nevű grandot, Miranda őkegyelmességét, a legkeresztényibb király II. Carlos nagyadmirálisát és
Portobello főkormányzóját. Kis híján négy évtizede, hogy először hallotta: ellenség a spanyol, és
olykor-olykor, néhány rövidke hónap fegyvernyugvás kivételével, még mindig az. Élete eddig azzal
telt el, hogy teljesítette az örök parancsot: üsd a spanyolt! Nos hát nem lehet elégedetlen
önmagával. Ütötte, ahol érte!...Érdekes! Ha jól meggondolja, pályafutása minden jelentős
mozzanata Port Royalhoz fűződik, Jamaicához! Első csatája a város megvívása volt... És első önálló
tengerészcselekedete is... Az a másfélnapos eszeveszett száguldás a vihartól hajszolt kutteren
Tortuga felé, amikor a flotta elvonult, és őt Penn admirális parancsa Ördög Péter kapitányért küldte.
Ma is érthetetlen előtte, miért éppen őt, a gyerekkorból ki se került tisztjelöltet választotta az
admirális, s nem valamelyik hétpróbás tisztjét. Nos, jó, hogy így történt, ettől fogva kanyarodott
felfelé az útja, mindmáig töretlenül...

...Blackburyt, öreg kormányosmatrózát egyetlen legyintéssel tengerbe vágta az előjel nélkül,
váratlanul rájuk törő fekete vihar. Mentésre nem is gondolhattak, A vitorlát már-már lemarcangolta
a szélvész az árbocról, mindhárom legénye a rémület sietségével dolgozott a kötélzeten. Háta mögül
sikolyt hallott, s mire visszanézett, szabadon lengett a kormányrúd, Blackbury nem volt sehol. A
kutter máris félrevágódott. Valósággal rádobta magát a kormányrúdra, hogy lökése erejével
lefékezhesse, kézbe kaparinthassa, úrrá legyen rajta. Hiszen ha viharban, akár egyetlen pillanatra is
gazdátlanul marad a kormány, a vitorlás máris a holt tengerészek birodalmába száguld!
Később a megdőlt fedélzeten, valahonnan az üvöltő fergeteg kellős közepéből, előkúszott egyik
matróza, és odakötözte őt a kormánypadhoz. Ezt a csomót azután már csak Tortuga szigetén
oldották ki. Addig szélfütyülésből, villámfényből és a vihar harsogásából állt a világ.
No de a fődolog, hogy Ördög Péter kapitány, azaz Lord Vincendon a tortugai szabadhajósokkal
Port Royalért haladéktalanul tengerre szállt.
Mert amit Penn admirális elkezdett vele, azt Peter kapitány folytatta. Nem engedte el többé
maga mellől. Miután pedig Yssasi csapatait sikerült kiverniük Jamaicáról, és ismét rendes
kerékvágásba zökkent az élet, vele küldte el a jelentést a Port Royal-i állapotokról az óhazába.
Egyenesen Penn admirálishoz.
Az admirális nem elégedett meg Peter kapitány írott beszámolójával, hanem maga elé rendelte
őt, s órák hosszat faggatta. Élőszóval akart hallani mindent.
Penn néha nevetgélt, néha a kezét dörzsölte, vagy pedig ellenkezőleg – az asztalt verdeste
öklével.
Mikor elfogyott mondanivalója, a flottaparancsnok helybenhagyólag bólogatott:
– Derekasan megszolgált zsoldjáért, zászlós! – fejezte ki elégedettségét.
Akkor azt hitte, rosszul hall, az admirális eltévesztette rangját, ám másnap parancskiadásra
hívták, és kihirdették előtte, hogy zászlósként sorolják az új ranglistába.
Miközben beosztás nélkül élvezte szabadságát, fél füllel hallotta a mendemondát, hogyan
hárította el Penn admirális a hazazsuppolt kincstári megbízott árulkodásait.
Jamaica eltűnt a távoli nyugat messzeségében. Egy őrnaszádra került első tisztként, és ködben,
napsütésben egyaránt végeszakadatlanul leste a spanyolokat, hollandokat, franciákat a Csatornán,
ahogy éppen a váltakozó háborúk és a váltakozó ellenség követelte.

Azt hitte, soha életében nem pillantja meg ismét a kék tenger fölé feszülő, kék jamaicai égboltot
szikrázóan fehér bárányfelhőivel. A cherbourgi kikötő előtt végzett őrjáratról tért vissza
jelentéstételre és élelemért Portsmouthba, fáradtan a semmittevéstől, mert háromhetes útjuk oly
egyhangú volt, mint a taposómalom. A zászlóshajón a szolgálattevő tiszt közömbösen elkönyvelte
jelentését, és ugyanilyen közömbösen adta át a parancsot, hogy azonnal jelentkezzék az
Admiralitáson.
Távoztában azonban a kapitány jóakaratúan utána mordult:
– Csomagoltassa össze a holmiját, és vigye magával! Ügy vélem, áthelyezik, Mr. White. Sir
Edward Montagu tengernagy, az Admiralitás lordja titkárságán jelentkezzék. – Egy pillanatig
elhallgatott, mintha mérlegelne magában valamit, majd halkabbra fogva hangját, bizalmaskodva
folytatta: – Ha én a maga helyén lennék, zászlós, vinnék valami kis ajándékot Mr. Samuel Pepys, az
admirális titoknoka számára. Ügy rebesgetik – mosolyodott el a kapitány sokat tudóan –, Pepys
uram szereti, ha barátságát kézzelfogható földi javakkal erősítik. Márpedig egy nagyúr titkára sokat
javíthat vagy ronthat egy zászlós pályafutásán.
A nem várt fordulattól alig tudott válaszolni:
– Megértettem, Sir! Nagyon köszönöm!
– Ne köszönje! Inkább szánjon rá tíz fontot, holmi csinos selyemerszényben. Az ajándéknál a
csomagolás is fontos!
A tanács szerint cselekedett. Tisztelgett Sir Edward előszobájában Mr. Pepysnél, a rókaképű,
keszeg kis titkárnál.
Mr. Pepys nyájasan bólogatott, az admirális túlzott elfoglaltságát emlegette, majd elbocsátotta,
mondván, értesíti a fogadás időpontjáról. Távoztakor a szép selyemerszényt, csengő tartalmával
együtt, Mr. Pepys íróasztalának sarkán felejtette, az istenek gondjába ajánlván a továbbiakat.
Az aranyáldozat, úgy látszik, kegyes fogadtatásra talált, mert délután bekopogott szállásán az
Admiralitás egyik küldönce, az esti órákra kérve megjelenését.
Pepys íróasztala mögül előbukkanva, kezét dörzsölve, mézédes mosollyal fogadta.
– Minden a legnagyobb rendben, kedves zászlós uram! – lelkendezett. – Utólagos engedelmével
felhívtam őlordsága figyelmét arra a sajnálatos tényre, hogy mily soká felejtették önt a zászlósok
listáján.
Azzal feltárta az ajtót, és emelt hangon tolmácsolta érkezését:
– Lordságod parancsára, John White tengerész zászlós! .. .
Az angol flotta korlátlan hatalmú ura szemét összehúzva végigmérte, majd mint aki elégedett
vizsgálódása eredményével, az egyik karosszékben trónoló, szemmel láthatólag magas rangú
vendégéhez fordult:
– Kedves Lord Windsor, íme, bemutatom segédtisztjét. Ön olyan szolgálattevőt kívánt, aki
ismeri Jamaicán a helyi viszonyokat. Penn admirális tanácsát kértük, s ő a zászlóst ajánlotta.
Az elragadtatástól földbe gyökerezve hallgatta Montagu tengernagy szavait. Arra, hogy ismét
Jamaicára vezénylik, legmerészebb álmaiban sem gondolt. Valami köszönésfélét rebegett. Sir
Edward legyintve elhallgattatta.
– E perctől Windsor őlordsága rendelkezésére áll! Engedelmével, most már távozhat. Egyébként
Mr. Pepys ugyancsakméltatta az ön érdemeit és azt a némi méltánytalanságot, amely érte. Majd
igyekszünk rajta segíteni, zászlós!...

...A teknősbékaleves felszínén már nem keringtek az aranyos zsírkarikák. Megülepedtek,
töményen árasztották ingerlő illatukat. Lehetetlenségvolt tovább halogatni az étel elfogyasztását.
Sir John White gyengéden megérintette a szunnyadozni tetsző dékán karját.
– Nos, tiszteletes, úgy látszik, valami rendkívüli történt! Nemes és tudós doktorunk még mindig
nincs itt. A teknőcleves hamar aromájátveszíti. Ha nincs ellenvetése, kérném, intézkedjék!
Heath tiszteletes megrázta a keze ügyébe eső, dallamos hangú ezüstcsengőt.
– A gondolatomat orozta el, kormányzóm!
White tengernagyot továbbsodorta az emlékezés.

...Milyen véletlen, hogy Lord Windsor, II. Károly személyes küldötte és a Jamaicába induló
flottilla parancsnoka vezérhajóján, a háromütegsoros Egyszarvún szintén teknősbékalevest rendelt
első villásreggelijükül. Ez a villásreggeli egyben búcsúlakoma is volt. A tengernagy vendégül látta a
fedélzeten vezénylő tisztjei hozzátartozóit, mert ki tudja, hány hosszú hónap vagy tán év is eltelik,
míg újra láthatják egymást.
A szakadatlanul érkező díszbárkákból ijedtükben kacagó, sikoltozó ifjú hölgyek kapaszkodtak
fel a meredek hágcsón, fél kezükkel kalapjukat óva, nehogy elragadja a friss szellő. Lord Windsor a
korlátnyílásnál fogadta őket. Éppen egy karcsú, orgonalila selyembe öltözött, aranyszőke hajú leány
bókolt előtte. A lord arcon csókolta, s egyúttal feléje intett.
– White hadnagy, legyen szíves!
És bemutatta őt, a segédtisztjét, unokahúgának, Lady Patricia Windsornak, aki a világ legszebb
fekete szempárjának tulajdonosa volt. Ügy illett, hogy a legifjabb hölgyet a legifjabb hadnagy
mulattassa az asztalnál.
Mikor az Unicorn – az Egyszarvú – és kísérő flottillája másnap kedvező széllel vitorlát bontott,
és elhajózott Jamaica felé, a révgáton búcsúzó tömeg között ő egyedül Lady Patricia alakját és
búcsút intő kendőcskéjét kereste. Tudta, soha többé nem képes emlékezetéből kitörölni. Nos hát erre
nem is került sor... Nem, szerencsére!...
Csodálatos volt a megérkezés Port Royalba. Amikor szembekerült Peter kapitánnyal, és
egymásra mosolyogtak, úgy érezte, végtelen hosszú távollét után hazatért. Persze abban a
pillanatban még sejtelme sem volt, hogy a végzet, a sors váratlan eseményeivel rövidesen
mindörökre Jamaicához láncolja.
Pedig így esett! Azon fordult meg minden, hogy ő ellenállhatatlan ösztöntől hajtva, csatlakozott
a Csontváz Kapitány üldözésére induló Lord Peterhez.
Ma sem képes megmondani, mi ragadta akkor magával. A küzdelem indulata-e vagy csupán
ragaszkodása Peter kapitányhoz, aki olyan volt hozzá, akkor régen Tortugán és Port Royalban,
hozzá, a gyámoltalan kis gyerekkadéthoz, amilyen az apja nem volt soha. Gondoskodó, buzdító,
példamutató. Hős, olyan kemény öklű férfi, aki latolgatás nélkül szembeszáll minden
veszedelemmel. Aki, aki talán még a legnagyobb úr elől sem hátrál meg. Apjáról abban az időben
fél tucat esztendeje hírt sem hallott. Fogalma sem volt, él-e, hal-e; ha él, hol és merre.
De mindebből akkor csak annyit érzett, hogy együtt kell mennie Peter kapitánnyal. Együtt, akár
a pusztulásba is! Igaz, az a gondolat, hogy elpusztulnak, csupán egy töredék pillanatig ötlött agyába.
Ez a töredék pillanat az volt, amikor Peter kapitány vitorlázó művészete a Fekete Sólymot a Flying
Death mellé dobta, és Csontváz kapitány beléjük lövette az első sortüzet. A maró füst, lángnyelvek,
a palánkot törő golyók süvítése közepette feltámadt benne a sejtelem, hogy soha, soha többé nem
nézhet Lady Patricia fekete szemébe, mert itt a vég, a tengerészhalál, s ez a szőke leány sosem tudja

meg, hogy élete utolsó percében reá gondolt.
De ez csak addig tartott, míg ráeszmélt, hogy él, és neki kell irányítania a Repülő Halálra az
ütegek tüzet. Elkövetkezett a kellő másodperc, végigfutott az ütegsoron, és lövetett.
Aztán már a harc őrjöngése következett mindaddig, amíg Csontváz Kapitány a pokolra szállt, és
ők búcsút tisztelegtek a bárkából a diadalmasan megvívott küzdelem utón elmerülő, ronccsá lőtt
Fekete Sólyomnak.
Ami ezután történt, mindaz a Fekete Sólyom utolsó csatájának következménye volt.
Lord Peter Vincendon soha többé nem szállt tengerre. Őt, White hadnagyot magához láncolta
örökre bajtársiasságával, szinte észrevétlen, de meg nem szűnő gondoskodásával. Kitárta előtte
otthonát, szolgát, fogatot bocsátott rendelkezésére, sőt, csak úgy mellesleg, egy reggelizés közben
megemlítette, hogy a kincstár bankjánál számlát nyitott a nevére. Ha pénzre van szüksége, csak
nyújtsa be utalványát.
– Mylord – dadogta akkor szinte szédülten a meglepetéstől –, én nem adtam önnek okot ekkora
jóságra!
– Ilyesmi nem okon múlik! – felelte csendesen a lord, aki a tengerészek számára csupán Peter
kapitány maradt. – Kedvelem, fiam! Annyira, hogy szeretném itt marasztalni!
Ha nem is Peter kapitány kívánsága, de az események ott marasztották. A flottillát a kiújult
spanyol háború és a tengeri rablók garázdálkodása miatt az Admiralitás Jamaicán tartotta.
Harmadik esztendejüket töltötték a Karib-tenger zöld szigetekkel zsúfolt, tündöklő kék vízén,
amikor egy futárfregatt Londonból szörnyű híreket hozott. A fővárosban tűzvész tombolt, és
elpusztította az egész Cityt. Nyomában pestis tört rá a városra, és a sírásók kidőltek a rettenetes
munkában, mert szakadatlanul, éjjel-nappal, pihenő nélkül kellett földelniük a halottakat. Ráadásul
kiütött a háborúskodás Hollandiával. Az ellenséges flotta felhajózott a Temzén, ronccsá lőtte a
lehorgonyzott, felkészületlen hadihajókat, és bombázta a várost, miközben II. Károly, a király,
udvarhölgyeivel a gyertyalángra beszállongó éjszakai lepkéket kergette a palota ebédlőtermében.
Ekkor hallotta Peter kapitány szájából az egyetlen bíráló megjegyzést Anglia uralkodójáról, de
ez felért a legszörnyűbb ítélettel:
– Az apjához hű voltam haláláig, sőt azon is túl. De ez az ember nem királyom többé! Amíg él,
nem teszem lábam partra Angliában!
Az emberek egyébként sem vágytak akkor a szigetországba, sőt, ezrével menekültek onnan.
Űzte őket a félelem a pestistől...

...Sir John White felemelkedve a hintaszékből, hogy Heath tiszteletes asztali áldása előtt kezet
mosson, bár arca sem rezzent, befelé mosolygott. Mosolygott azon a távoli esztendőn, az angliai
pestisen, mert a futárfregatt fedélzetén nemcsak a szörnyűséges hírek érkeztek Port Royalba, hanem
egy aranyszőke hajú, éjfekete szemű leány is, az a bizonyos Lady Patricia Windsor. A család
nagybátyjához menekítette a pestis árnyékából. Nem is hagyta el a szigetet többé. Heath tiszteletes
adta őket össze, és immár több mint huszonöt esztendeje osztoznak egymással jóban-rosszban, és
próbálják nevelni két nevelhetetlen, aranyhajú, szilaj, férfivá érett fiukat.
Peter kapitány unokáiként ismeri őket az egész város, egész Jamaica. Mert Peter kapitány,
mielőtt búcsúpillantást vetett volna a tengerre és erre a szigetre, mely a világnak ezen a részén
marasztotta, minden vagyonát, birtokát White kapitányra hagyta. White kapitányra, a Centaur
sorhajó parancsnokára, a jamaicai flottilla vezénylőtisztjére.
Bármily tömérdek kalandot is rejtenek magukban az elmúlt évtizedek, végeredményben semmi

sem fontosabb Lady Patriciánál és a két fiúnál. Ami azóta történt, lényegében nagyon rövid. Múltak
az esztendők. Az admirálisokat és sorhajókapitányokat elvitte a háború vagy a csendes halál, és
John White-ot – mondta önmagának szinte mulatva – előbb lovaggá ütötte a királyi kegy, hogy Sir
Johnként emlegessék, majd – mert jobblétre szenderült a rangsorban előtte álló tiszt – megkapta az
Admiralitás értesítését, hogy immár tengernagy, felvarrhatja az admirálisi arany vállrojtokat.
Ennyi az élet!

Kézmosás közben hallotta Heath tiszteletes vezényszavát:
– Most pedig asztalhoz, uraim...
Valamelyik néger szolga a sok közül elhúzta, majd alája tolta a mázsás, faragott karosszéket az
asztalfőn, komornyikja pedig terítéke elé helyezte az Aylesburyek címerével ékesített, díszesre
munkált rumosüveget.
Elégedetten legeltette rajta pillantását. Nem akad ember hóbort nélkül! Van, aki lepkéket gyűjt
vagy az őserdő virágait, ö maga, mert így hozta a véletlen, üveggyárosnak csapott fel. A történet
egyszerű.
Néhány éve a kikötőben eléje bátorkodott egy újonnan érkezett telepes.
– Kegyelmes uram, én üvegfúvó volnék! – kezdte sapkáját forgatva, alázatosan. – Itt az
üvegholminak olyan ára van, akár az ezüstnek. Odaátról hozzák minden darabját! – intett a
messzeségbe. – Pedig én ebből a homokból – morzsolgatott egy fél marok, csillámló parti fövényt –
párját ritkító üvegholmit csinálhatnék.
Megtetszett neki az ember bátorsága, és azt mondta:
– Nosza, rajta!
Mindent a kezére adott, hogy felépíthesse az üveghutát.
Első remeke ennek az Angliától messze szakadt üvegfúvónak éppen ez a rumosüveg volt!
Azóta szórakozásból ő is belekóstolt ebbe a művészi mesterségbe, és nem vall szégyent
vendégei előtt, ha White-féle üvegholmival teríttet meg künn a birtokon.
Balján, a díszvendéget megillető helyen foglya, a spanyol grand ült, nyársmereven, szorosra zárt
szájjal, mialatt jobb oldalán Heath tiszteletes félhangosan mormolta az asztali áldást.
Sir John White az áment várta, hogy felemelhesse az öblös, levesmerő ezüstkanalat.

9. AZ ADMIRÁLIS ÁGYÚJA

Őkegyelmessége Martin Nunez de Miranda y Guadalajara a panamai Portobello, a kincses város
kinevezett főkormányzója és nagyadmirálisa, őfelsége II. Carlos, a spanyol birodalom uralkodója, a
Katolikus Király teljhatalmának hordozója, hallatlanná tette Heath tiszteletes asztalhoz szólítását.
Lesütött pillái alól Sir Johnt vizslatta, hogy megelőzhesse. Mert ugyan arra még nem volt példa,
hogy a kormányzó udvarias kézmozdulattal maga elé ne tessékelte volna, de Miranda
Őkegyelmessége erre az udvariaskodásra nem tartott igényt. Neki joga volt megelőznie, eléje
kerülnie, helyet foglalnia, mielőtt Sir John maga alá húzná a széket. Egy spanyol grand fején
tarthatja kalapját őfelsége jelenlétében. Ez összesen huszonöt nagyúr kiváltsága az egész határtalan
spanyol birodalomban, tehát vele szemben nem udvariaskodhat itt senki, mert rangban mindenki
alatta áll. Kik ezek az incifinci kormányzócskák, hajóskapitányok s egyéb, ki tudja, hol született,
kétes származású népek egy Miranda grandhoz mérten, aki ráadásul az aranygyapjas rend lovagja,
akit a nagymester, a király, fivérének szólít, mert az aranygyapjú révén minden lovag őfelsége
unokatestvére. Senkik, névtelen személyek! Ha a körülmények nem kényszerítenek, pillantásra sem
érdemesítené őket...
A kormányzó megmoccant, hogy kényelmesen felemelkedjék. Miranda egy gondolatnyival
gyorsabban mozdult. Kinyújtotta hórihorgas, ösztövér alakját, és nyomban fejjel magasodott
mindenki fölé. Keszeg volt, mintha lécekből tákolták volna össze figuráját. Egyetlen világos folt
enyhítette megjelenése gyászos komorságát: a zekéjére ráboruló hófehér nyakfodor, amely alól
hivalkodóan csillant ki az aranygyapjas rend jelvénye. Vékony, inas nyakán piciny, karvalyorrú
madárfej ült. Olajbarna arcából szúrósan világlott ki szeme, mely szurokfekete volt, mint a szájára
boruló bajusz és az álla fölött ékeskedő, pettynyi szakállka, a „spanyol légy”.
Két felülmúlhatatlanul méltóságteljes lépéssel szinte odalebbent az asztalfőhöz, gondosan
kiszámítva az időt és a távolságot, hogy személyes rabszolgája ugyanazzal a mozdulattal ránthassa
el az asztaltól és tolhassa alája a széket. És elsőül foglalt helyet.
Sir John már számtalanszor végigélvezte az előkelősködésnek ezt a mindennapos színjátékát, a
mindenekfelett való etikett szőrszálhasogatóan pontos megkövetelését és betartását.
Összemosolygott Heath tiszteletessel. Az ősz hajú, pirospozsgás pap csúfondárosan rákacsintott, s
alig észrevehetően felvonta vállát: „Istenem, a félkegyelműek is emberek! Olyannak kell elfogadni
őket, amilyenek!...”
Oly hosszú ideje éltek egymás társaságában, hogy Sir John szavak nélkül is megértette Heath
gondolatát, s ehhez hozzácsatolta a magáét: ez a kiejthetetlen nevű, gőg merevítette spanyol
kísértetiesen hasonlít egy agárkutyához. A saját, egykori agarához. No de csak soványságában és
mozdulataiban! Mert az a hófehér, selymes szőrű, lelkes jószág ott, a Santissima Trinidad, a grand
zászlóshajója fedélzetén maga volt a testet öltött kecsesség és szépség. Ezt pedig Mirandáról
éppenséggel nem lehet elmondani. Micsoda kár, hogy ez a kutyafejedelem odapusztult a
dulakodásban, hogy eltalálta egy téveteg golyó. Ügy hírlik, a moszkvai cárok küldtek belőlük
néhányat kedveskedésül a királyoknak, valahonnan a világ végéről, Európa legszéléről, ahol a
népek még farkascsordákkal, jegesmedvékkel és a tatár hordákkal hadakoznak... Érdekes, hogy ez a
kelekótya spanyol, akinél az ember csak a legmagasabb rangú arisztokratáknál kezdődik, ez egyszer
érző lényként viselkedett. Valósággal meggyászolta a kutyát. Mert sem harc közben, sem azóta nem
gerjedt indulatra. Bármi hír érje, bármi történjék körülötte, vele, arcán nem mozdul egyetlen vonás
sem. Más gondja sincs, csak hogy tiszteletben tartsák vélt előjogait, rangját, magas polcra helyezett
személyiségét. Vajon minek kellene még történnie, hogy őgrandsága emberközelbe kerüljön?...

Heath tiszteletes halkan pergette az asztali áldást, még egy pillanat, s a tányérokba csordulhat az
aranyszínű leves. Valamennyien a Szent Pál-templom dékánjának ajka mozgását lesték, mikor
hangzik el a felszabadító szó. De a grand komoran maga elé nézett, mintha egyes-egyedül trónolna
a világmindenség közepén.
Erőnek erejével azon igyekezett, hogy ne hallja Heath tiszteletes igéit. Egy katolikus, a római
anyaszentegyház hívője, a pápa hódolója és a Katolikus Király „unokatestvére” egyetlen szót sem
fogadhat magába egy pokolra való eretnek prédikátor ajkáról anélkül, hogy az elkárhozás
veszedelme ne fenyegetné. Mennybéli üdvössége forogna kockán, ha ezzel az „imával” nem
szegezné szembe az ördögűző szentenciát: „Távozz tőlem, sátán, távozz tőlem, sátán!...”
Micsoda elképzelhetetlen rettenetesség, hogy éppen neki kell napról napra rezzenéstelenül
végigülnie ennek az eretneknek ördögi szertartását, mert így kívánja meg a jómodor, az illem, mely
nem tűri, hogy egy úriember áthágja korlátait. Éppen neki kell elszenvednie ezt, aki térden állva,
ujjait mezítelen kardjára téve esküdött meg a sevillai Szent Szűz oltára előtt, hogy saját kezével
sújtja porba, igázza le Jamaica szigetének eretnek kormányzóját; aki fennszóval hirdette a
templomban összegyűlt spanyol nemesek színe-virága előtt, hogy tűzzel-vassal, a szent kereszt
jegyében úgy kiirtja ezt a pogány kalóznépet, hogy írmagjuknak sem kegyelmez...
Valami hibának kellett esnie a felajánlások, könyörgések, fohászok rendjében, hogy ebben a
szerencsétlen ütközetben nem feszült föléjük a hit pajzsa. Hasztalan zengett a hátsó fedélzeten a
domonkos atyák zsolozsmázása; mindez nem volt elég ahhoz, hogy az ő oldalukra hajoljon a
győzelem...
– Kegyelmességed túl mélyen elmerül gondolataiba, és tűri, hogy hideggé dermedjen
tányérjában ez a kiváló étek! – hallotta mintegy távolról a kormányzó ösztökélését.
Belemerítette kanalát a párolgó levesbe, és gépiesen a szájához emelte. De nem érezte a
számtalan fűszerből összetett jó ízeket, nem szívta fel a feléje áradó pompás illatot. Ezzel a
fáradsággal akár fűrészport is ehetett volna. Balsorsa, mint megannyiszor, ismét gyötörni kezdte, s
ez keményebb fájdalom volt, mintha az inkvizíció vallatókamráiban tortúrázták volna.

...Pedig mily kedvező előjelek közepette vágott neki az óceánnak a flotta legpompásabb,
legerősebb hadihajóján, a négyfedélzetes, száznegyven ágyús Santissima Trinidadon, miután a hajó
nevéhez méltóan, a legkegyelmesebb Szentháromság oltalmába ajánlotta önmagát és vállalkozását.
Szinte részeg volt az örömtől és attól a mérhetetlen megtiszteltetéstől, melyben őfelsége II.
Carlos részesítette. Mert akárhogy latolgatja,igenis, ez a megtiszteltetés mérhetetlen volt, és párját
ritkította azok közt a kegyek között, melyek a született grandot egyáltalán érhetik.
Mikor az udvarmester őfelsége címeres, négylovas udvari hintáján a Mirandák madridi palotája
elé hajtatott, már akkor rendkívülit sejtetett ez a tény. Egyébként őfelsége meghívását valamely
szolgálattevő udvari kamarás szokta hírül adni. A folytatás pedig?...Az udvarmester őgrandsága a
szolgálattevők sorfala között egyenesen őfelsége legbelső kabinetjébe vezette, ahova úgyszólván
csak a legközelebbi családtagok s a legmeghittebb belső emberek tehetik be lábukat, ha királyi szó
szólítja őket.
Ez a kabinet elütött a drága bútoroktól, pompától roskadozó fogadótermektől, ahol földig érő
velencei tükrök ragyogtak, és a viasszal simított parkettán megcsúszott a legkönnyebb léptű láb is.
Inkább szerzetesi cella volt, semmint a földkerekség leghatalmasabb királyának lakószobája.
Egyszerű fekvőhely, egyetlen karosszék és az emberfelettien nagy feszület alatt egy imazsámoly a
kamra minden bútorzata.
Őfelsége – áldassék minden lépése! – az imazsámolyról emelkedett fel, amikor az udvarmester
bejelentette az ő jöttét.

– Miért várakoztatják a grandot?! – mondotta, miközben csókra nyújtotta kezét. Aztán szinte
magához ölelve emelte fel térdeplő helyzetéből, és kimondta a szertartásos mondatot: – Kérem,
tegye fel a kalapját kegyelmességed! – s intett az udvarmesternek, hogy távozzék.
Mikor kettesben maradtak, karosszéke mélyéből szinte esdően tekintett fel rá. Majdnem
elveszett a párnák között, mert meglett férfi létére is megtartotta ifjúsága gyermekded alakját.
Soványka volt, aprócsontú; feje minduntalan előrecsuklott, mint azoké, akik sokat hajolnak
könyvek fölé. Az udvari orvosok mindig gyenge egészségűnek vélték, és óvták a férfias
kedvtelésektől, tehát sápadt volt, mint az anyakirályné őfelsége udvarhölgyei. Szava is akadozó,
akár a tűnődő gyermekeké, vagy azoké, akiknek valamilyen nyelvhibájuk van.
– Roppant szívességet óhajtanék grandságodtól – mondotta. Kért, holott parancsolhatott volna! –
Mint bizonyára kegyelmességed is hallotta, estremadurai birtokainkon, eléggé nem kárhoztatandó
módon nyugtalankodik derék földmívelő népünk. Azt állítják, szárazság volt, betevő falatjuk sem
akad, és bűnös módon vétenek a tízparancsolat ellen, feltörik magtárainkat. Holott bizonyára csak
tunyák voltak, mulatoztak, és elhanyagolták a mennybéli Urunknak tetsző munkát. És emellett nem
átallják, hogy a Sierra Morena szakadékaiban, barlangjaiban rejtőzködő útonállókat, latrokat,
haramiákat támogassák...
Őfelsége mintha elfáradt volna a beszédtől, elhallgatott, szemét is lehunyta, és csak sokára
folytatta:
– Ügy gondoltuk, hogy ezeket a szegény eltévelyedetteket kegyelmességed erélye és kardja
visszatéríthetné a jó útra. Vegyen magához grandságod annyi vitézlő nemest és katonát, amennyit
célszerűnek tart! – És aprócska gyerekkezét immár búcsúcsókra nyújtotta.
No persze, amikor utólag elgondolkodott eme hatalmas megbízatás és kegy eredőjén,
valószínűnek találta, hogy őfelsége éppen azért hívatta őt, mert a nemesség körében széltébenhosszában beszélték, milyen eredményesen fékezte meg a saját birtokain garázdálkodó parasztokat.
Mert ugyan mivé is lenne ez a világ, ahol a mindenség ura mindenkinek már születésétől fogva
megszabta helyét és munkáját, ha azok, akik a föld művelésére és uraik kiszolgálására jöttek a
napvilágra, ezt megtagadnák?
Ha a terméketlenség csapása zúdul a földre, alázatosan kell fogadni! A böjt még senkinek sem
ártott meg, különösen nem a parasztnak, aki amúgy is hozzászokott, hogy keveset egyék! Micsoda
elrugaszkodás a hittől és a törvényektől, hogy azért, mert nem termett gabona, meg merik támadni a
magtárakat, és letaglózzák a földesúr marháját!
Ilyenkor a törvény kezének le kell sújtania, s mert a maga birtokán a földesúr a törvény, lesújt ő,
ez természetes. Néhány felégetett falu, pár tucat garázda az országút menti eperfák ágain – ez a
legjobb orvosság a törvénytisztelet megtanítására...

– Ma különlegesen finom ez a leves! – Ephraim Hammersmith, az egyházközség elnöke úgy
zengedezte ezt a dicsérő mondatot, mintha zsoltárt énekelne.
– Valóban! – válaszolta kurtán a kormányzó.
A grandot kizökkentették gondolatai közül a keményen kopogó angol mondatok. Kanalát a
tányérba eresztette, és mereven bámult a kövér, önverejtékében pácolódó Hammersmithre, aztán a
kormányzóra fordította égő, fekete szemét. Sir John továbbra is élvezettel kanalazta a levest, s nem
látszott értékelni azt a szörnyűséget, ami történt. Egy plebejus, egy közrendű lény szólítatlanul,
engedély nélkül beszélni merészelt annál az asztalnál, ahol főrangúak étkeznek. És ezt a sértést a
kormányzó nem torolta meg, sőt, feleletet visszhangozott, mintha egyenrangúval társalogna... Eh,
ezek az angolok, még a nemesek is, minden finomság és előkelőség nélküli lények! Pedig Sir John
– lovag! Lovag?!... Ugyan! Eleven kardpenge, semmi más!

A teremben a hőség egyre nyomasztóbbnak tűnt, pedig a szolgák állandóan lengették a négy
nagy falilegyezőt. Mégis: érezte, hogy a verejték kiüt az ő homlokán is. Előhúzta patyolat kendőjét,
és letapogatta az izzadtságot. Valahonnan messziről mennydörgés morajlott elhalóan, mintha vihar
készülődne.

...Az égzengés ismét visszatérítette gondolataihoz. A Sierra Morena vad zegzugokkal,
szakadékokkal szabdalt hegytömege harsányan zöldellő paratölgyerdeivel, lankáin az
olajfaligetekkel és a bódítóan erős illatot árasztó jázminbozóttal, mintha ikertestvére lenne a
jamaicai erdőknek, hegyeknek. Sem itt, sem ott nem tudhatta az ösvényein járó, honnan tör rá a
veszedelem. Igaz, a córdobai nemesek előre intették, óvták attól, hogy megbízható vezető nélkül a
rengetegbe merészkedjék csapatával, mondván, könnyen csapdába csalhatják őket. De ugyan hol
akad olyan vidéken megbízható útikalauz, ahol a város falain kívül nincs többé biztonságban a
magányos utazó, de még az erős fegyveres kísérettel járó nemesúr sem!
A muskétások kapitányának ötlete segített. Az egyik falubírát csípték nyakon.
– Ide hallgass, alcade! – rázta meg gallérjánál a muskétások parancsnoka, aki megjárta már
valamennyi harcteret, Itáliától Németalföldig. – A családodat a városba küldjük túszul! Ha
félrevezetsz bennünket, vagy csapdába csalsz, meghalnak valamennyien.
A vénember a saját életéért talán nem rettegett volna, de reszketett az övéiért.
Összekulcsolt kézzel bizonygatta, hogy nem forgat álnokságot fejében, inkább meghal, semhogy
családjának bántódása essék. Végül valóban meghalt! Az estremadurai „hadjárat” utolsó hajnalán
végeztek vele azok, akiket elárult, saját falutársai...
A grand a leves tükrét fürkészte, mintha onnan villannának eléje a képek.
...A sötét éjszakában kápráztató lánggal égő falvak, a kiszáradt zsindelytetők durrogtak, mint a
puskalövés, sikoltozó asszonyok szaladgálnak az utcán; megfélemedetten bőg, nyerít, röfög a
kevéske elhajtott háziállat. A máglyaként lángoló házak küszöbén a férfiak testei. Azoké, akik
hajlékot adtak a banditáknak, vagy hírt vittek nekik a veszedelemről. Akiket az alcade nevezett
meg!
És az ütközetek a bozótban vagy az ősöreg paratölgyek árnyékában, meredek vízmosásokban,
komor szakadékok útvesztőiben és a parasztok „hősei”, az útonállók utolsó mentsvárai, a barlangok
körül.
Ezek az útonállók voltak a legveszedelmesebb lázadók! Csak az úri rendet fosztogatták, és
zsákmányukat megosztották a paraszttal. Atyafiaiktól, rokonaiktól hemzsegtek a falvak.
Amikor végezetül visszaindultak Córdoba felé, már csend és békesség ülte meg a Sierra Morena
vidékét. A hegység legszélső faluja romjainak tövében egy sebmarta, vén, vak koldus kuporgott.
Világtalan arcát a nap felé fordította, és meghallván a menetelő katonák zaját, egyszerre felordított:
– Hé, te nagyúr, légy ezerszer átkozott!
A muskétáskapitány, aki oldalán lovagolt, fásultan megkérdezte:
– Levágjam?...
De ő, a győzelem kegyes hangulatában lévén, megkímélte az átkozódó vénség életét. Minek
megkurtítani sorsát, amikor úgyis mihamar eljön érte a halál.
A domonkosok perjele Córdobában hálaadást tartott. Zúgtak a harangok, ezernyi gyertya fénye

világította be a templomot, és a szerzetesfőnök ékesszólóan ecsetelte a szószékről, micsoda
veszedelemtől mentette meg ő, Martin Nunez de Miranda y Guadalajara a spanyol királyságot.
Az estebéden elmondotta a perjelnek, hogyan kegyelmezett egy átkozódó, vén bűnösnek.
– Rosszul cselekedett, kegyelmes uram! – feddte meg az inkvizítor, akinek jogában állt bárkit a
világi hatóságok kezére adni, hogy lelke üdvössége érdekében máglyára vagy vesztőhelyre küldjék.
A kígyót, bármi ártalmatlannak tűnjék, kíméletlenül el kell taposni. Ami pedig az átkot illeti, majd
leimádkozom kegyelmességed fejéről!
Nos, akadnak, akik azt állítják, hogy az átok olykor megfogan! De ha így van, akkor ennek a
vén, vak koldusnak az átka csak hosszú idő múltán hatott. Hosszú idő múltán, a világnak ezen a
távoli helyén, messze Spanyolországtól.
Hiszen ami ott történt, az csupa diadal, megdicsőülés volt!
Az ünnepélyes kihallgatáson, a kisebbik trónteremben ott szorongott Spanyolország valamennyi
grandja, a kiváltságos lovagrendek töméntelen tagja és a főpapok.
A király oldalán, akinek törékeny alakja majd összeroskadt a rengeteg nehéz ruhadísz alatt, a
felséges királyasszony. Mária Anna.
Fél térdre ereszkedve, pergamenlapról olvasta fel, hány falu eresze alá vetettek csóvát, hány
gonosztevőt büntettek halállal.
– Felséged parancsa tetté vált – fejezte be akkor beszámolóját. Estremadurában őfelsége csendje
és békéje uralkodik immár! A Katolikus Király, II. Carlos elégedetten bólogatott, sokszor egymás
után, mígnem a királyné őfelsége füléhez hajolt.
– Igen!... Persze!... – mondta a király felocsúdva. – Majdnem elfelejtettem.
A szertartásmester koppantott elefántcsont botjával, a király felemelkedett trónjáról, a
kamarások vállára borították az aranygyapjas rend nagymesteri köpenyét. Hirtelen ott termett a rend
perjele, előtte két apród hozta bársonypárnán a legnagyobbaktól is áhított rendjelet, amely a király
unokatestvérévé avatta azt a férfiút, aki méltóvá vált arra, hogy nyakában viselhesse.
A váratlan örömtől és meglepetéstől minden ízében remegni kezdett a teste. Jó volt, hogy térden
állva kellett fogadnia a legfelsőbb kegyet, mert különben összecsuklott volna a boldogság terhe
alatt. Olyannyira lenyűgözte a selyemszalagon mellére simuló aranybárány, hogy csak a
szertartásmester második érintésére egyenesedett fel, ajkán a hódoló szavak dadogó áradatával...

Letette a kanalat, és önkéntelenül megsimogatta a most is nyakában lógó bárányt.
A szolgák bort töltögettek éppen. Sir John gyűrűjével megkoccantotta poharát.
– Egészségünkre, uraim!
Az első poharat állva illett kiüríteni. Cuypert kapitány pohara széle fölött az aranygyapjúra
sandított, miközben ivott.
– Kedvelem a különleges dolgokat! – szólalt meg az utolsó korty után, a grand felé fordulva. –
Ugyan mennyiért vesztegetné kegyelmességed ezt a bárány alakú fityegőt? Szívesen adnék érte
néhány marék aranyat.
Portobello főkormányzója és nagyadmirálisa elzöldült mérhetetlen felháborodásában. Ez a gaz,
protestáns, holland tengeri rabló!... Hogy valaki pénzt merészeljen ajánlani a rend csodálatos
jelvényéért, ilyet nem, nem, még nem hallott emberi fül!... Önmagával küszködve megköszörülte
torkát.
– Sajnos, nem áll módomban, hogy önhöz leereszkedjem, és elégtétel-követeléssel tiszteljem

meg! – mondta dühtől reszkető hangon. – Önt legfeljebb a szolgáim taníthatnák meg üdvös
illendőségre!
Cuypert kapitány elhűlve, értetlenül meredt rá, majd tele torokkal felnevetett.
– Micsoda mimózaérzékenységű ön, uram! – harsogta vidáman. – Még hogy párbaj!... Én –
önnel?! Az első menetben miszlikbe aprítanám!
Heath tiszteletes csitítóan emelte fel kezét.
– De uraim!... Fehérasztalnál ülünk!
Sir John magában mulatva, békítőén közbeszólt:
– Az én rendjeleimre nem tart számot, kapitány? Hátha én kötélnek állok?... Ajánlom, lássunk
neki a második tányérnak!
A „király unokatestvére” azonban elhárította a kínálást. Torka úgy összeszorult a
méltatlankodástól, hogy lélegzeni is alig tudott. Lehunyta szemét, hogy visszamenekülhessen a
dicső múltba.

...Mert az avatást, felvételét a rendbe, ismét kihallgatás követte, ezúttal azonban a királyné
jelenlétében.
– Mérhetetlen gond sújt bennünket, kedves hívünk – méltatta szóra őt a birodalom első
asszonya. – Odaát, a Nyugat-Indiákon, Mexikó és Panama partjai előtt mindjobban garázdálkodnak
az egyháztól eltántorult angol királyok kalózai. Hovatovább egyetlen kincseshajónk sincs tőlük
biztonságban.
– Nincs!... – ismételte a király. – Nincs... az én drága aranyam... – És amit elfelejtett a fogadás
elején kiejteni, hirtelen elmondta: – Tegye fel a kalapját, grand, és foglaljon helyet, fivérem!
Feltette tehát kalapját, és leült, leült ő, a felséges pár jelenlétében, mely kegy csupán a királyi
család tagjainak és a rend lovagjainak dukál. Érheti-e ennél nagyobb öröm akár a legmagasabb
születésűt is?! Nem, semmiképp! Ennél nagyobb méltóságra igen kevés földi halandónak nyílik
kilátása. Ehhez már királyi bíborban kellene születni.
A királyné hagyta, hogy felséges hitvese visszatérhessen gondolataihoz. A király feje magába
mélyedően mellére hanyatlott.
– Éppen ezért, legkedvesebb hívünk – folytatta Mária Anna őfelsége –, kinevezzük
kegyelmességedet kedves városunk, Portobello főkormányzójává és a Nyugat-Indiák vizeinek
nagyadmirálisává. Kinevezzük, és kötelességévé tesszük, hogy minden eszközzel, a kereszt
erejével, tűzzel és vassal égesse ki ezt a Port Royalnak nevezett fekélyt Jamaica szigetén, így
szolgálva birodalmunk javát. Teljhatalmat adunk kegyelmességednek elevenek és holtak felett.
Amit tesz, a mi nevünkben teszi, és eleve jóváhagyjuk minden cselekedetét, mely birodalmunk
ellenségei ellen irányul. És most megcsókolhatja a király őfelsége kezét.
Amint az etikett előírja, hátrálva kereste meg az ajtót, mert egyetlen alattvaló sem fordíthatja el
arcát a királyról.
Kinevezése pergamenre írva, őfelsége saját aláírásával és pecsétjével készen várta a Titkos
Államtanács jegyzőjének szobájában. Az Államtanács grandjai nagyon keveset tettek hozzá ahhoz,
amit á királynő őfelsége kegyeskedett elmondani. A domonkos rend generálisa biztosította az
egyház teljes támogatásáról, és arról, hogy nehéz munkája megkönnyítésére az atyák egész
csoportja utazik vele. Az ő feladatuk lesz, hogy a hittől eltántorodott kalóznépet és az eretnekeket a
római egyházba való visszatérésre bírják haláluk előtt, hogy így alkalmuk nyíljék az üdvözülésre.
Neki tehát egyes-egyedül Spanyolhon ellenségeinek földi megsemmisítésével kell törődnie; lelkük

megváltásának dolga az atyáké.
A kincstárt képviselő államtanácsos pedig tudtára adta, most éppen nem áll módjukban az
expedíció költségeire fedezetet nyújtani azonfelül, hogy a felszerelést és a katonaságot adják. Ennek
kárpótlására azonban a Titkos Államtanács majdan oly részesedést állapít meg számára a
zsákmányból, amely költségeit, tisztségéhez mérten, természetesen fedezni fogja.
Nos, senki sem vághat neki ily káprázatos lehetőségekkel biztató feladatnak, hogy az égiek
segítségét ne kérje, és felajánlást ne tegyen. Miután pedig védszentje születésétől fogva a sevillai
Szent Szűz volt, máshoz nem is fordulhatott.
Nem kellett félnie attól, hogy ez a nélkülözhetetlen, támogatást szerző cselekedet késleltetni
fogja az expedíció indulását. A Santissima Trinidad, kijelölt admirálisi hajója, a cadizi kikötőben
állomásozott. A cadizi országút pedig Sevillán át vezetett.
Ha egy nemesúr gyorsan óhajt utazni, nem használ hintót, hanem nyeregbe száll. A legkiválóbb
paripákat válogattatta ki az istállókból, és nyugodtan elmondhatja, kevés grand jutott el oly gyorsan
a fővárosból a tengerig, mint ahogy ő és kísérete. Éppen csak annyi időre szakították meg a szapora
vágtát, amennyi ahhoz kellett, hogy köpenyét ünnepélyesen a sevillai Szent Szűz szobrának lábához
terítse, és megfogadja, helyette – diadalmas hazatérésekor – a jamaicai eretnek rablók zászlaját
helyezi oda hódolatul. Ezenkívül hitet tett arra, hogy zsákmányrésze egytizedét a Szent Szűz
ruházatának ékesítésére ajánlja fel.
Amikor kíséretével kilépett a templom homályából a tűző napsütésbe, boldog megelégedés
töltötte el. Érezte, hogy felajánlása révén győzhetetlenné válik, mert fegyverei diadalát a
mennybéliek segítsége biztosítja.
– Fel Cadizba, uraim! – kiáltott hátra kíséretének, mihelyt újból nyeregbe pattantak. Feszítette a
tennivágyás, hogy mielőbb tengerre szállhasson, hogy élvezhesse a harc és a győzelem mámorát.
Amikor lovaik vágtában ráfordultak a cadizi útra, sötét árny keresztezte futásukat. Egy fekete
macska volt! Ha történetesen saját kedvtelése után jár, nyomban visszafordul, mert minden jótét
lélek dolgait másnapra halasztja, ha egy ilyen ördögi teremtmény keresztezi lépteit. De ő egy
pillanatig sem habozott. A sevillai Szent Szűz oltalmában mit sem jelent egy fekete macska. Sőt, mit
sem jelent az az eltaposott vén cigányboszorkány, aki váratlanul került elő az útszélről, egyenesen a
lovak patái alá. Vén cigányasszonnyal találkozni magában is baljós, legázolni pedig kétségkívül a
legborzasztóbb előjel. A legborzasztóbb annak, aki a maga ügyes-bajos dolgaiban jár. De mit sem
jelent az igaz hit védelmezője és az eretnekek megzabolázója számára!...
– Azt hiszem, ma kurtára fogom az esti istentiszteletet! – tűnődött hangosan Heath tiszteletes,
elégedetten várva a levest követő második fogásra. – Mr. Freeman briggje alkonyatkor kifut. Ügy
nézem, jó szelet kap. Legalábbis erre mutatnak a körülmények! – célzott az újabb, hosszan tartó
mennydörgésre. – Márpedig nincs kedvesebb látvány előttem, mint amikor egy vitorlás, jól képzett
legénységgel, valamennyi vásznát kibontva, a nyílt tengerre fut! Minden ember a maga helyén, a
kapitány a hídon, és akkor jöhet vész, fergeteg, a diadal mindig azé, aki helytáll!
Heath tiszteletes oly költői módon fejezte ki mindannyiuk életfelfogását, hogy Sir John is
elégedetten bólogatott.
– Igen, a hídon állni, viharban vagy párviadal kellős közepén, ez a legcsodálatosabb érzés! –
helyeselt Sir John, poharát emelve.
Portobello főkormányzója és nagyadmirálisa valósággal belefagyott jeges hallgatásába.
...Kétárbocos brigg!...Micsoda korhadt, lyukas teknő ez a hajó,amit itt emlegetnek,
összehasonlítva a Santissima Trinidaddal. Hiszen még neki is, aki ugyancsak ismerte őfelsége
flottájának hadihajóit, valósággal földbe gyökerezett a lába, megpillantva a cadizi révpartról, az
öböl vízén lehorgonyozva ringatózó hajóóriást. Nem, nem is négyárbocos vitorlás volt, hanem úszó
város, bevehetetlen erődítmény, négy ágyúsorával, tükrös ablakú, emeletes, palota formájú

tatfedélzetével.
A révőrség zászlójelére Senor Ignazio Badajoz, a Santissima Trinidad vezérlő kapitánya saját
maga sietett fogadására a díszbárkával. Levett kalappal kísérte fel az oldallépcsőn.
De a díszszakasz bemutatkozása rosszul sikerült. A sípok összevissza szóltak, és a legénység oly
gyatrán tisztelgett a muskétával, mint valami seprűs vénasszonyok hada. A fedélzet pedig úgy
hatott, akár egy gondozatlan istálló. Kikötői szemét, szertedobált felszerelés mindenütt. A
lejárónyílásokon fojtogató bűz tört fel.
Úriember a másik úriemberhez nem fordul korholó szóval alantasok és szolgák jelenlétében.
Lenyelte fortyogó indulatát mindaddig, amíg Badajoz kapitány be nem kalauzolta a tatfedélzet
nagyadmirálisi lakosztályába.
– Nos, lovag – mondta a kapitánynak –, úgy szólok önhöz, mintha a testvéremhez szólanék:
uram, mivel magyarázza ezt az állapotot?! Őfelsége legszebb hadihajója olyan szennyes, mint egy
birkakarám Cataloniában.
Badajoz kapitány kitörése viharos volt:
– Mélységes alázattal kérem bocsánatát kegyelmességednek! Legénységem zöme, alighogy
hazatértünk, az első itthoni éjszakán megszökött! A maradék arra semhajlandó, hogy megtisztítsa a
fedélzetet. Pedig hármat már a vitorlarúdra köttettem közülük!
– Ez lázadás! – tört ki belőle akkor a harag. A vezérlő kapitány tehetetlenül tárta ki kezét.
– A legénység három éve nem kapott zsoldot! A kincstár nem fizet! Irtózatos az elkeseredés.
Akiket felakasztattam, azok kezet emeltek az ügyeletes tisztre. Ha a többivel is erőszakot
alkalmazok, annyi sem marad közülük, hogy a vitorlákat ellássák. Egyedül az ütegekhez
ötszázhatvan tüzérre lenne szükségem, és összesen háromszáz sem akad! – És az elkeseredett
kapitány szinte felségsértő kijelentésre fakadt: – Ha őfelsége maga rendelné el, hogy vonjam fel a
horgonyt, meg kellene tagadnom parancsát, mert ahhoz sincs elég emberem!
Másvalaki talán meghátrált volna ennyi nehézség láttán. Ha jó katolikus, keresztet vet magára, s
ennyit mond csupán; legyen meg őszentfelsége akarata – s elindul teljesíteni a királyi megbízatást.
No de egy Martin Nunez de Miranda y Guadalajara, aki nemcsak grand, hanem egyben az
aranygyapjas rend lovagja, nem elégedhetett meg ennyivel. A király, mikor teljhatalommal ruházta
fel, nyilván azt kívánta tőle, ne ismerjen lehetetlent! Akire a király átruházta felkent személye
minden jogát, annak a pokol kapuját is be kell törnie, és szarvánál fogva is előcibálnia az ördögöt,
ha ezt tették feladatává.
A Santissima Trinidadnak teljes legénységgel és tökéletes felszereléssel kell tengerre szállnia,
még akkor is, ha a Miranda-uradalom utolsó garasát is rá kell költenie. Szerencsére erre nem került
sor.
A cadizi kormányzó a királyi pergamen láttán majd elolvadt nagy buzgólkodásában. Előhordatta
az arzenál tartalékait. Annyi még akadt a raktárakban, hogy sikerült megtölteni a lőszerkamrákat és
a legénységi éléstárat.
Az uradalom pénzes ládájából előcsordogáló ezüstök, melyet a fizetőmester a hátralevő zsold
előlegeként szétosztott, háromszoros éljenkiáltásra ragadtatták a legénységet. Parancsra sem volt
szükség, hogy a Santissima Trinidad azzá változzék, amivé lennie kellett: a nagyadmirális méltó
lakhelyévé.
És azután: a sevillai Szent Szűz megmutatta kegyes jóindulatát. A Kanári-szigetekről a kikötőbe
érkezett egy három fregattból álló hajóraj. Mire kapitányaik megadhatták volna a partraszállási
engedélyt, érvényesítette hatalmát. Fegyveres őrséggel szedette le fedélzetükről képzett tüzéreiket
és az árbocmatrózokat.
Badajoz kapitány elégedetten dörzsölhette össze kezét. Hovatovább csupán a töltelék-

legénységben volt hiány, azokban, akik a fedélzetet súrolják, ütközet alatt hordják a lőszert, s
feláldozzák életüket a királyért, ha kézitusára kerül a sor az ellenség megcsáklyázásánál. Ha ember
ember ellen harcol, mindegy, mifajta kezében van a hajósszekerce vagy a kés; küzd azért, hogy
életben maradjon. És ekkor jutottak eszébe saját parasztjai, akik oly „bátran” hadakoztak a
kiegyenesített kaszákkal és a szénahányó villákkal, amikor volt merszük megrohanni a Mirandabirtok karámait, magtárait. Hát akkor most fitogtassák merészségüket őfelsége és uruk
szolgálatában is!...

Sir John meglepetten érintette meg a székhelyét soha el nem foglalt főkormányzó karját.
– Kegyelmességed mosolyog! Érre még nem akadt példa, mióta kedves vendégünk! Mivel
váltottuk ki szokatlan megnyilatkozását?
– Ó, csupán gondolataim űztek velem csalfa játékot! – válaszolta hirtelen ötlettől vezérelten. –
Égy pillanatra azt képzeltem, mi lenne, ha ön helyett én volnék a vendéglátó.
– Nem szükséges különösebben ecsetelnie kegyelmességednek a részleteket! – bókolt
kétértelműen Sir John. – Ismerjük a spanyol király vendéglátását! Morgan kapitány, boldogult
alkormányzónk mesélt erről. Gályán húzta az evezőt, míg meg nem unta!

...Gálya?! Az a kubai alkirály, aki Morgant, ezt az átokverte kalózt csupán gályára ítélte,
szerencsétlen flótás volt! Meg is fizetett balfogásáért. Santiago ostrománál egy angol, valami Ördög
Péter kapitány lőtte ki belőle a lelket. Isten nyugosztalja Don Yssasit, kétbalkezes fickó volt!
Elveszítette Jamaicát, aztán Santiagót, no meg az életét is. Ámbár ki tudja, ha nem végez vele annak
a kalóznak a golyója, mi sorsot ér? A Titkos Államtanács nem bocsátja meg a balfogásokat. Ha
túléli Santiago ostromát, megtörténhetett volna, hogy a hazai kikötőkből érkező hajók egyikéről két,
feketébe öltözött úriember partra száll, és magukkal viszik, hogy a szent inkvizíció előtt feleljen a
rosszul teljesített megbízatásokért...
A mosoly keserű fintorrá torzult az ajkán.
...Nem, őreá nem várhat ez a végzet. A tízezer dublon váltságdíj bizonyára megérkezik mihamar.
Uradalmainak intézője gondoskodik arról, hogy ne szenvedjen itt soká, megfosztva szabadságától.
Ha mint reméli, és ehhez joga van, akár grandként, akár őfelsége unokatestvéreként sikerül a király
elé állnia, és elmondhatja a valóságot, akkor a Titkos Államtanács nem ítélheti el magatartását.
Mindent megtett a győzelemért! A poroszlók százötven parasztot hajtottak birtokairól Cadizba,
és azoknak a domonkos atyáknak a főnöke, akik az angol kalózok megtérítésére voltak hivatottak,
megértően intézkedett. A gályákról átadtak a Santissima Trinidadnak kétszáz jó erőben levő rabot,
megátalkodott protestánst, titkos Mohamedhivőt.
Badajoz kapitány esküdött, hogy ilyen teljes legénységgel még sohasem szállt tengerre. És
esküdött arra is: a hosszú hajóút alatt, ha kell, jó szóval, ha kell, korbáccsal, valódi tengerészt farag
a gyülevész hadból.
Micsoda felejthetetlen pillanat volt, amikor a zászlódíszbe öltözött tengernagyi hajó
palánkjaihoz odasimult a szállítóbárka, fedélzetén tengernagy ősei ágyújával, Azzal a remekbe
készült bronzágyúval, amely először egy híján kétszáz esztendeje kelt át az óceánon Cristobal
Colon második hajóhadával, az akkori Miranda admirális karavelláján. Azóta is valahányszor az

uralkodó akaratából a család lobogóját húzták fel valamelyik vezérhajó árbocára, ez az ágyú mindig
odakerült a tatfedélzetre, hogy dörgésével hirdesse a spanyol lobogó dicsőségét.
Véletlen volt-e, vagy a szedett-vedett hajósnép rosszakarata, megesett a legrosszabb, ami
megtörténhetett! Alig emelődött a dicsőséges bronzágyú a levegőbe, hogy azután elfoglalja méltó
helyét, elszakadt a kötél, ősei ágyúja visszazuhant, súlyával agyonzúzta a kormányost, és
kilyukasztotta a bárka fenekét. A naszád már süllyedt, pereméig megtelt vízzel, mikor a csövet
végre nagy nehezen sikerült ismét meghurkolni, kiemelni.
Nem a fekete macska, nem a porba taposott vén cigányasszony – ez a szörnyű eset volt a
leggonoszabb előjel!
De mivel a domonkos páterek éppen zsolozsmáztak, úgy gondolta akkor, e jónak ki kell
egyenlíteni a rosszat. Ki tudja kifürkészni a titkát annak, hogy mégsem így történt?!
Mert nem így történt!
Életének legnagyobb keserve, hogy most, mindennap, ha kitekint a Port Royal-i kormányzói lak
ablakán, ott kell látnia a főkapu előtti téren az átkozott ellenség diadalaként, meghiúsult küldetése
jelét: ősei ágyúját.
Holott inkább semmisült volna meg ezerszer is tűzben, semmint itt hirdesse az ő gyalázatát.
Mert ez az ágyú még sohasem vesztett csatát! Most sem rajta múlott, hanem azokon, akik
kezelték!
Cadiz egész népe a rakparton tolongott, bámulva a Santissima Trinidad vitorlabontását.
Dörögtek az üdvlövések. A lőporfüstöt a szél szétterítette a hullámokon, mintegy ígéreteként az
eljövendő eredményes harcnak. A város háztömege égzengésként verte vissza az ágyúszót, és ő
elégedettén fordult oda az admirálisi fedélzeten Badajoz kapitányhoz,
– Ne vélje kérkedésnek, lovag, de nem hinném, hogy akadna olyan angol hajó, amelyik ekkora
erőnek ellenálljon!
Badajoz kapitány helyeselt:
– Engedelmével én is kegyelmességed véleményét vallom!
A győzelem álma együtt úszott velük át az óceánon.
A vízen nincs hová szökni. Ott engedelmeskedni kell, éjjel-nappal, bármire szólít a parancs.
Badajoz kapitány és tisztjei értették a dolgukat. Ébresztőtől takarodóig hajtották a matrózokat, a
vitorlakezelőket, az ütegek tüzéreit. Ha akadt valaki, aki botor módon, lustán végezte a dolgát, az
nyomban hátán érezhette az altisztek korbácsát.
Igaz, a harmadik héten már poshadt volt az ivóvíz és férges a sózott hús, de a tisztek
éléskamrájában volt még úrhoz méltó eledel.
A szél állandóan kedvező maradt, és a főárbocon őfelsége lobogója alatt vidáman pattogott az
ősök családi zászlaja. Reggelente ezt kereste legelőször pillantása, és mély elégedettség töltötte el
szívét, valahányszor az árbocra feltekintett.
A negyedik héten Badajoz kapitány a térképre mutatott.
– Két nap múlva elérjük Kuba magasságát. Ha kegyelmességed úgy dönt, behajózhatunk
Habana kikötőjébe friss vízért és élelemért.
Ez ugyan némi kerülőt jelentett, mégis sok minden Badajoz kapitány mellett szólt. Ha
áthajóznak Hispaniola szigete és Kuba között, a, Szélfelőli-átjárón ugyan hamarabb célhoz érnek,
de megtörténhet, hogy nyomban beleütköznek azokba az ördöghordta kalózokba. Márpedig fáradt
legénységgel egyetlen józan parancsnok sem bocsátkozik szívesen harcba olyanokkal, akik azon
frissiben futottak ki a tengerre. Habanában megpihenve a Yucatán-szoroson hátulról közelíthetik

meg Port Royal darázsfészkét, onnan, ahonnan ezek az elvetemült pribékek bizonyára nem várnak
támadást.
Az útirány-változtatást azonban végső soron mégsem a hajó tisztikarának megfontolt
tanácskozása döntötte el, hanem a nagy asztalra kifeszített térképabrosz, amelyről Kuba északi
partjai mentén tömérdek, varázslatosán zöld, pálmafákkal ékes sziget bólogatott csábítóan a kék
tengerről. A térképrajzoló olyan pompázatos virágokat és gyümölcsöket pettyentett oda ezekre a
kicsiny zöld foltokra, és olyan mesebeli halakat rajzolt, míg másutt mindenütt kietlen vízsivatagnak
ábrázolta a tengert, hogy ez bizonyult döntő érvnek a habanai kikötés mellett.
Most már állandóan a part látótávolában hajóztak. A kormányoldalon, valahol a látóhatár alatt
Amerika rettenetesen nagy földje terpeszkedett Floridával, őfelsége gyarmatával, ahol ugyan nem
akadt ezüst és arany, de túl a sötét kígyóktól és krokodilusoktól hemzsegő mocsarakon,
bámulatosán termékeny volt a föld.
Az öreg főkormányos, aki megszámolni sem tudta, hányszor tette meg eddig az utat Cadiz és az
Újvilág partjai között, tűnődően mormogta:
– Ha a biblia nem más földről szólna, itt vélhetné az ember a Paradicsomot, ahol füvekből
szövik a ruházatot, és a természet ingyen kínálja az Éden valamennyi gyümölcsét.
Valóban, a táj olyan békés volt, a langyos meleg olyan ernyesztő, hogy az ember egyetlen
porcikája sem kívánta a felesleges mozgást. Boroskancsóval a kezük ügyében üldögélni a
fedélzeten, így csupa gyönyörűség volt az élet. Köröttük mind több egyárbocos parti naszád tűnt fel.
Sebesen száguldottak a hullámokon az enyhe szellőben.
– Kereskedők, csempészek, halászok! – szolgált felvilágosítással a főkormányos. – Ki tudná
számon tartani, honnan és hová cikáznak?! Nincs az a kalózhajó, mely nyomukba érne, meg hát
kicsiny falat egy ilyen naszád az angoloknak. Őkelmék nagyobb vadra vadásznak!
Ő nem ereszkedhetett le annyira, hogy erre a megjegyzésre válaszoljon, Badajoz kapitány adta
meg helyette a feleletet:
– Mi nem vad, hanem vadász leszünk, öreg!
Ekkor ordított le az előárbocról az őr:
– Hajó a láthatáron!
Egy háromárbocos gyorshajó volt, keskenyre épített, hegyes orrú, akár a kardhal. Arra szolgált
őfelsége flottájában, hogy felderítsen, hozza-vigye a híreket. Árbocain a vörös-sárga színek
lengedeztek.
Kétszer is körülfutotta őket tisztes távolban, míg végre közel merészkedett. De akkor kapitánya
maga sietett fel a Santissima Trinidad hídjára. És a hódolattól oly mézesmázossá változott, hogy
majd elolvadt.
– Miért ez a nagy óvatosság, caballero? – faggatta a habanai tengerésztisztet, hagyva, ahogy
illik, hogy három lépés távolságban tisztelegve álljon előtte. – Látom, legalább egy tucat ágyúja
van! Kitől fél?
– Nem mindig az ágyú számít, kegyelmes uram! Morgan, hogy forogjon nyárson a pokolban,
lövés nélkül is elfoglalt egyszer egy ötvenhat ágyús fregattot. Ezeken a vizeken sosem árt az
óvatosság!
Ez a válasz, ha meggondolja, szerfölött udvariatlan volt, sőt pimasz, mert egy kapitány nem
felelhet így őfelsége nagyadmirálisának. De a domonkosok perjele jó előre figyelmeztette, hogy
azok, akik már itt születtek ezen a vidéken, elfajzottak a hazai szokásoktól, és kevéssé ismerik a
főrangúakkal szemben megkívánt kellő alázatot. Ennek az embernek pedig a bőre színén látszott,
hogy nem Európában pillantotta meg a napvilágot.

A gyorsnaszád aztán ismét elszáguldott, vitte a hírt a Santissima Trinidad érkezéséről. Ez a
találkozás okozta, hogy az udvari szertartásmester sem rendezhette volna meg jobban a fogadtatást.
A révkalauz messze kihajózott eléjük, pazar lobogódíszbe öltöztetett bárkáján, és a habanai
alkirály csupa selyemben tetszelgő segédtisztje dús ajándékot terített eléje, mintegy beköszöntőül.
Az erődök valamennyi ütege füstöt és lángot lövellt, zúgtak a székesegyház harangjai, és a
révparttól az alkirály palotájáig virágszőnyeg borította az utat.
Noha a jólneveltség arra késztette, hogy egyetlen vonása se rebbenjen meg, majdnem
szétfeszítette a csodálkozás. A madridi paloták, a mórok egykori kertészművészetével megteremtett
parkjaikkal, csak halovány másaik voltak a habanai káprázatnak. Itt minden zöldellt, virágzott, és a
nap meleg sárgájában vagy a márvány hófehérjében tündöklő paloták megannyi gyöngyszemei
voltak az építészetnek.
Az utcákon pedig, amerre lovascsapatuk elvonult, színes ruhákban pompázó, éljent kiáltó,
pálmaágakat lengető népesség. Ahány ember, annyiféle színű, a hófehértől a legmélyebb feketéig.
És csupán az ágyékkötős vagy kurta nadrágos szerecsen rabszolgák nem jártak fegyverrel. Kardot,
pisztolyt viselt övében a serdülő gyermek is.
A tiszteletére adott díszebéd pedig felülmúlta – bármily nehezére esik ezt kimondania – az
Escorial királyi ebédjeinek pompáját is.
Aranytányéron tálalt, ismeretlen, de végtelen kellemes ízű ételek számlálhatatlan sora és soha
nem ismert, különleges, mámorító italok. Lehet-e kellemesebb befejezése egy unalmas óceáni
útnak, és indítója annak a győzelemnek, amelyre készült?!
Még tartott benne a lakoma okozta kellemes zsibbadtság, mikor másnap délelőtt megtárgyalták
őfelsége parancsát az alkirály hűvös, félhomályos, márvánnyal borított fogadószobájában, ahol még
az ajtók kilincse is vert ezüstből volt.
– Most Portobellóba hajózom. Átveszem az ügyeket, rendet teremtek, mert a Titkos Államtanács
urai szerint őfelsége alattvalói között elég nagy a lazaság, s ennek kárát szenvedi a kincstár. Tehát
előbb rendbe szedem a dolgokat ott, aztán itt, a szigetvilágban, a tengeren. S ha már tisztára
söpörtem a vizeket ettől a szemenszedett, eretnek kalóznéptől, odvában fojtom meg á kígyót. Porrá
lövöm, földig égetem Port Royalt és Jamaica szigetét, a spanyol korona e gyöngyét ismét a helyére
illesztem.
Úgy vélte, hogy ezek a jól megfogalmazott és csiszolt mondatok kellőképpen ismertetik
szándékát. Egyetlen pillanatig sem kételkedett, hogy e szándék mihamar valósággá válik.
Azalkirály, akivel kettesben váltottak szót, úgy, ahogy egyenrangú nagyurakhoz illik, szaporán
helyeselt.
– Nemcsak megnyugtatásomra, gyönyörűségemre szolgál, grandságod eltökéltsége. Éppen ideje
ennek a megkapó erélyű intézkedésnek. Már-már egetverő az angol tengeri rablók szemtelensége.
Egy hete sincs, hogy a veracruzi postahajót szinte kikötőnk ütegei lőtávolában támadta meg az a
pokolról szakadt Port Royal-i kormányzó. Megtámadta, megcsáklyázta és el is vontatta nyomban.
Az alkirály erről a szörnyűségről oly nyugodtan számolt be, mintha a piaci árakat tárgyalná. Ö
nem tudott erőt venni indulatán.
– És az alkirály flottájának fregattjai?
Osztályostársa rangban és hatalomban közönyösen felelt:
– A város védszentjét ünnepeltük. Horgonyon állt valamennyi hajónk, hogy tengerészeink részt
vehessenek a körmeneten, kérve az égiek oltalmát. A jámborság mindennél előbbre való! Jamaica
eretnek kormányzója visszaélt azzal, hogy mi hű fiai vagyunk vallásunknak!
– Ki ez a ripők?

– John White a neve, vagy amint ők emlegetik a maguk furcsa szokása szerint, Sir John. Nemes
nyelvünkön Don Juannak mondhatnám.
– Hány ágyúval támadt ez az angol Don Juan? Ugyan hánnyal?
– A Herkulesnek hetvennégy ágyúja, három ütegsora van!
– Bah!... Az ön fregattjainak pedig több száz!
Az alkirály ugyanazzal a mondattal válaszolt, mint napokkal előbb a gyorshajó kapitánya:
– Nem mindig az ágyú számít, kegyelmes uram!
Gerjedelmében ekkor kis híján vérig sértette a habanai alkirályt.
– Lehet, hogy az önéi nem, de az én ágyúim ugyancsak számítanak! – vetette oda. – Ebből majd
példát mutatok kegyelmességednek!
Kuba korlátlan ura, aki, úgy látszik, kedvelte az olasz nyelvet, itáliai szóval válaszolt:
– Vedremo!... Majd meglátjuk!...
Ami egyébként annyit jelent: ha akarom, hiszem, ha akarom, nem!
Ügy látszik, néhány rövid esztendő is elég ahhoz, hogy ezek a gyarmati emberek levetkezzenek
magukról mindent, amit a jólneveltség, az illem, az etikett jelent. Levetkezzék a nemesúr
valamennyi megkülönböztető jellemvonását!
Hirtelen haragos indulatában ott nyomban búcsút mondott az alkirálynak, holott a szabályok
szerint ennek ünnepélyesen, nyilvánosan kellett volna történnie.
– A lovam! – parancsolta kurtán az alkirályi palota főkomornyikjának, és kíséretre sem várva, a
kikötőbe vágtatott.
Senor Badajozt villásreggelijétől riasztotta fel.
– Intézkedjék, caballero! Azonnal indulunk! Irány: Portobello!
A kapitány ellentmondani merészelt, először, mióta összekerültek:
– Most vesszük fel a vizet!
– Hagyják abba!
– De...
Ki ez a senki-kapitány, hogy neki ellenszegül?!
– Ez őfelsége szent parancsa!
A kapitány ránézett, mélyen meghajolt, s kiadta a szükséges parancsokat.
A Santissima Trinidad a legközelebbi apállyal kifutott végzete elé.
Ezt a végzetet angolul Sir Johnnak, spanyol nyelven Don Juannak nevezték!...

A viharfelhők Port Royal fölött sötét tömegükkel teljesen beszőtték az eget. A homály majdnem
estelivé mélyült, holott dél sem volt. Odakünnről alig szűrődött be világosság, Littleton
ebédlőtermét csupán a zsarátnok és egy tucatnyi sebtében meggyújtott gyertya lángja világította be.
A mennydörgések most már egymásba folytak, s a villámok úgy cikáztak, mint a sorozatban tüzelő
ágyúk torkolatlángjai. A grand, maga sem tudott róla, megbabonázottan bámulta Sir John arcát.
Kedély ült rajta, derű, a vendéglátó házigazda nyájassága. Úgyszólván nem is hasonlított annak az
embernek az arcához, aki a Herkules fedélzetéről átlendült egy szál csarnakkötélen, mint valamely
közönséges matróz, egyenesen a Santissima Trinidad kormányállására. Írott és íratlan szabály, hogy

a hadvezér vagy a hajó parancsnoka ne hagyja el vezérlő helyét. Bármi történjék, tartsa távol magát
a tusától, és irányítsa józanul, hidegen az ütközet menetét. Így kívánja a méltóság! Gondolhatná-e
olyasvalaki, akinek életét a törvénnyé kristályosodott szokások irányítják – s ez így van jól! –, hogy
akadhat rangbeli, aki mindezt semmibe veszi, és nem tiszteli a harc szabályait?! Párbajozhat-e
úriember olyannal, aki nem tartja be a párbaj szabályokat? Nem, ez lehetetlenség! Vagy ha igen,
akkor előre tudni kell, hogy az ellenfél milyen eszközökkel él. Lehet, hogy a habanai alkirály
vitájuk során figyelmeztetni óhajtotta, milyen harcmodorral él ez a Sir John-Don Juan. Lehet! De
mikor indulatában megsértette őt, az alkirály szorosra zárta ajkát.

...A Santissima Trinidad kedvező széllel futott a szélrózsa szerint egyenesen nyugat felé.
Szakadatlanul egész éjszaka, hajnalhasadtáig. A tenger csupasz volt, kietlen, már madarak sem
köröztek az árbocok felett. Éppen lezajlott a hajnali őrségváltás. Az új őrség álmosan tántorgott
kijelölt helyére, az altisztek üvöltve irányították a fedélzettisztogatást, az első tiszt még át sem vette
a szolgálatot az éjszakai ügyeletestől. A futó léptek zajára, az ordibálásra, mint mindig, félálomra
ébredt. Ágyából a tágas ablakokon egyenesen kitekinthetett a végtelenre, így, fekve szokta élvezni a
napfelkeltét, mely szemkápráztató a tengeren. Most azonban mintha sötét kárpit húzódott volna a
felbukó nap elé. Megdörzsölte szemét, s mire újra felpillantott, mást sem látott már, mint ezt a sötét
foltot. Fekete tömeg, felette fehér szárnyak... Ráismert: egy hajó!
Az árbocterebről ebben a pillanatban harsant az őrordítása: – Háromárbocos a tatbaloldalon!...
Három ... – és a figyelmeztetés elszörnyedésbe fúlt. – Krisztus király, irgalmazz!...Angol!...Riadó...
riadó!
A kiáltásra odafenn elnémult minden, kísértetiessé mélyült a csend, a döbbenet csendje. Az
ablakokat most már teljesen eltorlaszolta a gyorsan mozgó fekete folt, az idegen hajótest.
Valahonnan a végtelenből tisztán csengő magányos szó harsant:
– Fire!... Tűűűz!
A korridor ablakai ezermilliom cserépre hulltak, és a légnyomás kivágta lakosztályának ajtaját.
Aztán valami tört, recsegett-ropogott, a fülke fala, szemközt az ággyal leomlott, és a tengerről egy
ágyúcső bámult rá, torkából özönlött a sűrű füst.
Ösztönösen a kardjáért kapott, s úgy, amint volt, éjszakai köntösben rohant, rohant az ágyúcső
elől. Nem a küszöbön botlott el – az első tiszt vérző testén. A kormányos sem volt a helyén, azaz
dehogy, kormány sem volt, csupán romhalmaz, faroncsokból és halottakból.
És bal kézről, szorosan a Santissima Trinidad mellett úszott az idegen hajó, felépítménye nem
ért a fedélzet pereméig sem, csak hófehér vitorlás, három árboca szúrt az égbe. De ezeken az
árbocokon üvöltő, kurjongató latrok hemzsegtek, s mintha markukkal szórták volna a szertesüvöltő
golyókat.
A Santissima Trinidad fedélzete alatt ismét sortűz dörrent. Mintha ezer óriás egyszerre
dömöckölte volna roppant öklével a tölgyfából faragott bordákat.
Az ütegsorok felől, valahonnan a hajó mélyéből rettenetes halálordítás, jajgatás áradt,
kétségbeesett sírás, sikoltozás. Még mindig csupán az idegen ágyúk dörögtek, a Santissima
Trinidadon egyetlen tűzmester sem ordította a lőparancsot.
Lőporfüst, hörgés, láng és halottak, mindenütt halottak. Nem látott mást, mint holttesteket és
dermedten álló, fejvesztetten rohanó tengerészeket, akik eltakarták arcukat, vagy összekulcsolt
kézzel térdre estek.
Az idegen hajón megszűnt az ágyúmoraj. Oldalával szinte odasimult a Santissima Trinidadhoz,
horogvégű kötelek kapaszkodtak a fedélzet korlátjába, csáklyák nyúltak át harapó fogként, és a
kötélzetről, mint az áradat, özönlöttek az ellenséges fegyveresek.

A borzalom annyira megdermesztette, hogy nem volt ereje kardját kihúzni hüvelyéből. Végre...
végre lövések ropogtak az ütegsorokon, szapora puska- és pisztolylövések, és harsogott a közelharc
kiáltozása. Spanyol kiáltások... Derék tengerészei – vélte tudva-tudattalanul – felvették ezzel a
gálád támadóval a harcot.
A feljárók egyszerre önteni kezdték magukból őfelsége legderekabb katonáit, a muskétásokat.
Piros-sárga ruhájuk szinte lángolt a fehér deszkákon.
Ezek a muskétások azonban szertedobálták fegyverüket, kezüket az égnek emelték, és egy
hihetetlen szót üvöltöttek:
– Kegyelem...kegyelem!...
Sarkukban, akár az ördögök, feketén, szakálltól bozontosán a parasztok, saját egykori parasztjai,
és a gályarabok szekercével, késsel, gyilokkal. Egy óriás közülük derékon ragadta a muskétások
tisztjét, aki pisztolyt emelt, s odavágta katonái közé, mintegy eleven lövedékként. Aztán felordított,
túlharsogva a harc dübörgését:
– Hej, ti odaát! Megadjuk magunkat...megadjuk magunkat!
Az ördög fattyai voltak, az inkvizíció elítélte protestánsok, lázadók, prédikátorok, akik most
ismét elárulták őszentfelségét, a királyt...
A Santissima Trinidad fölé átnyúló árbocrúdról egy fehér selyeminges alak ugrott a hídra. Jobb
kezében csupasz penge, a másikban pisztoly. Egy másodpercre meghajtotta térdét, aztán kirugózott,
mint a cirkuszi kötéltáncos, és egyenesen feléje rohant. Ügy nevetett, hogy messzire világított
csillogó fogsora.
– A kardját, uram!... Ez a hajó már a miénk.
– Soha! – akarta mondani, de ekkor reccsent valami fölötte, zuhant, suhogott, és ő földre roskadt
a ráboruló vászontömeg súlya alatt. Vak volt, magatehetetlen. Meg sem tudott moccanni, akár a
halálraítélt, aki utolsó percére készül, várta sorsa beteljesedését.
Felette a hangok zűrzavara tombolt, de ez már nem a harc zaja volt. Viharos kiáltozás,
kegyelemkérés és az öröm mámoros kitörései. Valaki csitítóan harsogott:
– Ne féljetek, báránykáim, mi is a harcos egyházhoz tartozunk. Éljen Krisztus, vesszen a pápa!
Aztán felette szólt egy nyugodt hang:
– Szedjétek szét, fiúk, ezt a roncstömeget!
Vászon hasadt, fa gördült, és kemény kezek kiragadták, talpraállították a fejére szakadt vitorla
gubancai alól.
A fehér selyeminges idegen ismét felnevetett, és egyetlen mozdulattal kicsavarta tenyeréből
dolgavégezetlen kardját.
– Ügy – mondta elégedetten. – Akkor ezzel is megvagyunk! És a válla fölött hátrakiáltott. – Hé,
vitorlamesterek, vontatókötélre ezt a lomha dögöt!
– Uram!... Végre felszakadt a szó a torkán, és igyekezett minden megvetését, minden méltóságát
ebbe az egyetlen, rövid mondatba sűríteni. – A kardom!...
Az az óriás gályarab, aki a lövészek tisztjét a muskétások közé vágta, odakiáltott az ismeretlen,
selyeminges férfinak:
– Ölje meg! Mylord! Ölje meg! A portobellói főkormányzó! Sátánivadék! Ő nem kímélte még a
csecsszopó gyermeket sem!
Az idegen szeme tágra kerekedett, hátralépett egy lépést, és kurtán meghajolt:
– Fogadja excellenciád teljes hódolatom – mondta, amikor felegyenesedett. – Ha így áll a dolog,

ez egészen más! Uram, engedje meg, hogy visszaadjam a kardját!
– Nem adom meg magam!
A selyeminges férfi most már harsogóan nevetett:
– Mindegy! Így is, úgy is a foglyom! Egyébként John White, Jamaica kormányzója vagyok...

– Igyunk, grandom! Nemcsak töprengésből áll a világ! –hallotta Sir John barátságos felhívását.
A vihar még mindig nem tört ki, mennydörgött, villámlott szakadatlanul.
Gépiesen a pohár után nyúlt, és megnedvesítette a borral ajkát. Bárcsak valóban így lenne,
bárcsak ne késztetné sorsa a megtörténtek magyarázatára... Ha az őrszem, ha a habanai alkirály, ha a
tüzérek felkészülten a helyükön, ha az első tisztet nem pusztítja el az első sortűz, ha senor Badajoz
nem alszik...
Ha...ha...ha... nem törnek ki a hajófenékről a gályarabok, ha nem lázadnak fel a tengerésszé
korbácsolt parasztok, és végezetül ha ő ki tudja rántani hüvelyéből kardját...
Akkor talán másként fordul minden!
Akkor talán nem adódott volna módja Sir John-Don Juannak, hogy végigsétáljon a Santissima
Trinidad meghódított fedélzetén, benézzen minden zugba, és nyakon veregesse a Miranda-ősök
harcokban megszentelt ágyúját, mint egy szemügyre vett csikót.
– Kecses ez az ósdi jószág! Kár lenne, ha ezt a szép csövet a woolwichi arzenálban
beolvasztanák! Mert ágyúnak már ósdi, de kertdísznek pompás! Jól fog festeni az otthonom előtt! –
És mint aki ráeszmélt udvariatlan voltára, megjegyzéséhez hozzáfűzte a kiegyenlítő mondatot: –
Excellenciád természetesen szívesen látott vendége ennek az otthonnak!
A kormányzónak lehet, hogy otthon, ám Martin Nunez de Miranda y Guadalajarának, Portobello
főkormányzó nagyadmirálisának, őfelsége II. Carlos, a Katolikus Király teljhatalmú felhatalmazása
birtokosának maga a siralomház.
Sötét és zordon, mint ez a kitörni készülő trópusi vihar.

10. HEATH TISZTELETES
ARANYKERESZTJE

Heath tiszteletes bölcs ember volt. Nem éppen azért, mert az oxfordi egyetemen hosszú
esztendőkig magolta a filozófiát és a logikát. Ott csupán azt sajátította el, hogyan különböztesse
meg az okot az okozattól, s azt, hogy semmit sem lehet igazán megismerni addig, míg valaki a
dolgok mélyére nem hatol. Valójában bölccsé a tengerek vad és izgága népe között töltött évtizedek
tették. Azok a feszültséggel teli nappalok és végtelenbe nyúló éjszakák, mikor a spanyolra vadászva
a szigetek útvesztőiben vagy künn, a határtalan óceánon együtt állt őrségen bajtársaival.
Ezek a vakmerő legények magukhoz mértek mindenkit, nem ismertek el mást közéjük valónak,
csak azt, aki harcban, veszedelemben tette le az együvé tartozás vizsgáját. Heath tiszteletes pedig,
ha a fedélzetre szállt, a templom küszöbén belül hagyta mindazt, ami benne a papra emlékeztetett. A
zsákmányhajón kapitány volt. A merészek között is első, akiért a többiek a tűzbe mentek volna,
mert tudták, ha kell, életét dobja kockára akár a legügyefogyottabbhajósinasáért is.
És mert senki sem őrizheti múltja sötét titkait sokáig egymaga, a Port Royal-i kikötő népe, ha
nyomasztó álmok gyötörték, ahhoz fordult, akire amúgy is gondolkodás nélkül rábízta sorsát: Heath
tiszteleteshez.
A paplakban, egy pohár ital mellett vagy a sekrestye hűvös félhomályában annyi és oly sokféle
élet tárulkozott ki előtte, hogy számon se tudta tartani. Miután pedig a szavakon keresztül az embert
figyelte, s mert kedvvel űzte a logikát, végül úgy olvasott a lélekből, akár egy nyitott könyvből.
Ezek a „lélekolvasások” szolgáltatták bölcsessége alapját.
A villásreggeli közben, míg a levest kanalazta, élvezve az egymáshoz illő ízeket, egy pillanatra
sem feledkezett meg nagyméltóságú spanyol foglyukról. Készakarva se mellőzhette volna, hiszen
ott ült vele szemben, érintésnyi közelben, s az arcán játszódó indulatok elárulták nemcsak belső
tusáját, hanem azt is, milyen gondolatok gyötrik.
A kitörőfélben levő vihar zaja hirtelen elcsitult, amint szokott, mielőtt megszakadnának az ég
csatornái. Valahol odakünn lovak nyerítettek félelmükben. Heath felkelt. Mozdulatától a
gyertyafényben sziporkázni kezdett csodálatos aranykeresztjének valamennyi drágaköve.
Megkerülte az asztalt, a grandot szelíd erőszakkal magával kényszerítette az ablakhoz.
– A kitörő vihart nem akadályozhatja meg emberi akarat, grandom! Ezt az igazságot akkor is
elfogadhatja, ha kegyelmességed szerint egy eretnek mondja. A vihar ellen semmit sem tehet gyarló
igyekezetünk. Amin kegyelmességed töpreng, az ugyanilyen hiábavaló. Ezt a harcot a Yucatánszorosban elveszítette, mielőtt Cadizból elhajózott volna. Küzdeni, utolsó leheletig egyedül, a
szabad emberek vagy a szabadságukért harcolók képesek.
Portobello főkormányzó nagyadmirálisa értetlenül meredt rá.
– Az alattvaló parancsszóra harcol! – mondta szárazon.
– Vagy ellenállás nélkül megadja magát! Sőt, ha úgy tetszik, azok ellen fordul, akik paranccsal
harcra kényszerítenek, mint a Santissima Trinidad gályarabjai s az ön parasztjai.
– Árulók! Földrabló szolganép és hitehagyók. Gonosztevő mindahány. Sajnálom, hogy
kardjaink vasa egyetlent is életben hagyott, s a halált kegyelemből örök szolgaságra enyhítette! –
tört ki a spanyol.

Heath tiszteletes szelíden csóválta a fejét.
– Téved excellenciád! És ez a tévedés a kulcsa a Santissima Trinidad balszerencséjének! –
fogalmazta meg udvariasan a grand fogságba jutásának körülményeit. – Ez a tévedés okozza
honfitársai valamennyi itteni vereségét!
– Züllöttek a zsoldosok!
– A zsoldos mindig züllött! Aki csak pénzért fog fegyvert, másmilyen nem is lehet! Csak az
harcol igazán, akinek van mit védenie.
– A hitvány életet?!
– Többet! Földet, szabadságot, hitet! Egykor, mit tagadjam, én is hasonló elveket vallottam,
mint excellenciád. Egy főúri sarjadék mást nem is vallhatott!
– Rangbéli?!... Akkor áruló ön is, uram! – A főkormányzó nagyadmirális szava hasított, mint az
éles penge.
Heath tiszteletes a sértésre is nyájas maradt:
– Ön ismét tévesen ítél! Az összefüggések felismerése legfeljebb józan dolog. Mert ki műveli
meg a földet? A paraszt. Aki a földtől fosztja meg, az életet veszi el tőle! De előbb a szabadságát.
Elűzi, kihajtja az országútra, csavargóvá teszi. Miután pedig csavargóvá tette, a poroszlók hadát
küldi ellene, hogy rabságba vesse. Legalábbis Angliában így történt! Nem hinném, hogy az ön
hazájában másként lenne.
A grand arca immár lángolt az izgalomtól.
– És a születés joga?! A rang?!
– Mindenki embernek születik. A születés csak az élethez ad jogot!... Kérem, ne szakítson félbe!
Azonnal bizonyítok! A születés és rang jogán a győzelem pálmája önt illette volna meg, saját
filozófiája szerint. Mert ön rangjánál fogva oly magasan áll, hogy szinte sérthetetlen. El sem tudta
képzelni, hogy ön alulmaradhat. És mégis legyőzték! Egykori, földjükről elűzött parasztok és
olyanok, akiket hitükért küldtek száműzetésbe. Jamaicán azonban szabaddá váltak. A földdel és a
szabadon vallott hittel emberi mivoltukat kapták vissza. A Santissima Trinidad fedélzetén az ő
emberségük győzött az embertelenség ellen. S az ön elhajtott parasztjai, gályarabjai ezért az
emberségért harcoltak mimellettünk!
– Semmi közöm hozzájuk! Én a kormányzó kezére adtam magam! Úr – az úrnak!...
Heath tiszteletes látta, hogy a grand gőgjén, korlátolt makacsságán a józan ész nem vesz erőt.
Aki nem hagy magán segíteni, küzdjön meg keserveivel önmaga. Befejezte tehát a meddő
szóváltást:
– Mindenkit a saját hite boldogít, grandom! Remélem, önt is!
Ennek a szemellenzős, önnön méltóságától elvakult spanyolnak ugyan hiába magyarázná bárki,
hogy nem „úr” kerítette kézre Sir John személyében, hanem olyasvalaki, akit legényke korától a
tenger nevelt fel, akinek kisujjában a hajóharc minden fortélya, s aki azzal győz, hogy soha senki
sem előzi meg az ellenséges hajó fedélzetén, mert nem azt kiáltja: előre! – hanem: utánam!
Akadhat-e egy szemernyi esélye a White-féle kapitányokkal szemben akár egy hajóhadnyi
admirálisnak, akinek kinevezésén éppen hogy megszáradt a királyi aláírás? Akit nem a tenger
nevelt, hanem az udvarbeli dámák!
Szegény, szegény, hosszú nevű spanyol grand!
Heath tiszteletes most már egyedül az ablaknál nemcsak a spanyol rangkórságán mosolygott,
hanem önmagán is. Azon, hogyan múlik el minden világi hívság.
– Nem tart velünk, papom? – hangzott Sir John hívása.

– Tudja, a harmadik nálam az utolsó! – felelt vissza. – Ürítsék nélkülem a poharat!
A megcsendülő üveghangok nagyon távoli csengettyűszót idéztek. Az oxfordi kollégiumok
csengőszavát, mellyel esteledéskor hazaszólították diákjaikat, éppen akkor, amikor a titkos
kocsmalátogatásokon kiürült az a bizonyos harmadik pohár.

...Egy kollégiumi diáknak Oxfordban, különösképpen olyannak, aki a Christus Collegium
tagjaként hittudományt tanul, Cromwell idején nemcsak kicsapatás járt a rajtacsípett kocsmázásért,
hanem a hóhér korbácsa is. No de azt a három pohár bort éppen a szörnyűséges tilalom ízesítette
meg. A kockázat, a fittyet hányás a kollégiumok razziázó, nagy botos pedellusainak. Osonás
köpenybe bujtatott orcával a sötétes utcákon, hazakapaszkodás a kollégiumi szobákba, a
repkényszőtte vén házfalon.
Az az Emmanuel Heath, aki később mégiscsak elnyerte a hittudományok doktora megtisztelő
címet, nem volt éppenséggel mintadiák. De nemám! A Christus Collegium évkönyveiben bárki
megkeresheti ma is neve mellett a bejegyzéseket: háromnapi böjt, karcer, alázatosság hiánya miatt;
rektori feddés világias viselkedés okáért; és amin megbotránkozhat minden ájtatos lélek: a
professzori testület megrovása, mert „Emmanuel Heath, aki már-már felkent papi személy, nem
átallott botrányos verekedésbe keveredni holmi facér mesterlegényekkel”.
Sok mindent kérdeztek tőle akkortájt a szigorú professzorok. Éppen csak arról nem faggatta
soha senki, vajon ha annyira vonzza a világi élet, hogy nem átallja mindezeket az „égbekiáltó”
vétkeket elkövetni, miért választotta ezt a jámborságot, lemondást, alázatot követelő hivatást. Ha
történetesen faggatják, egyáltalában nem paposan, bizonyára azt válaszolta volna: „Választotta az
öregördög!”
Mi választása lehet otthon, jó Angliában Redborn of Twickenham grófja harmadszülött fiának?
A vagyon, a birtok, a rang az elsőszülötté, aki már a bölcsőben lord. A másodszülött lovagként jön a
napvilágra, s tán a bátyja kegyéből jut neki némi pénzecske. A harmadik fiú pedig, bár nemesúr,
szegény lesz, mint a templom egere. Emmanuel Heath pedig ennek a harmadik fiúnak született.
Aztán Twickenham grófja és a családi szokás döntött sorsáról. Elsőszülött bátyjának sem teste, sem
lelke nem kívánta a földesúrságot. Falta a betűt, a könyv volt számára a napvilág, a lélegzet. Mégis
földesúrrá kellett lennie. A középső sarjadék imádta a kóborlást erdőn-mezőn, vadászpuskával a
hóna alatt, kiváló gazdának ígérkezett volna. Mégis: tiszti pátenst kapott a könnyűlovasok ezredébe,
hiszen a másodszülött fiú más, mint katona, nem lehet.
Fél combig érő lovascsizma, fényes egyenruha, lebegő tollas kalpag, széles, nehéz, kétélű pallos
az oldalán, így állított haza első ízben zászlósként középső bátyjaura. Morc volt, elégedetlen. A
kastélyudvaron találkoztak össze, éppen akkor, amikor odadobta paripája kantárját a lovásznak, ö a
határt keresztül-kasul szelő csatangolásáról lihegett haza, sárosán, tépetten, mert nézeteltérése
támadt a szomszéd falu suhancaival. Tízéves volt, senki nem korlátozta, azzal töltötte napjait,
amivel neki tetszett.
De meglátván bátyját, egyszeriben belehasított az olthatatlan kívánság: ilyen egyenruhát viselni,
katonának lenni! Hadba szállni, rajta-rajtát lovagolni – lehet-e ennél nagyobb gyönyörűség?!
Bátyja viszont könyökig érő kesztyűjét húzkodva lefelé, irigykedve végigmérte.
– Jupiterre, de szívesen cserélnék veled, te kölyök! – mondta kesernyésen, köszönés helyett. –
Tied az én kedves világom.
– Cseréljünk! – felelte boldog izgalommal.
– Akár azonnal, ha lehetne! – biztosította bátyja.
Hogy lehet-e? Nem értette, mi akadálya volna. Estebéd előtt atyjaura elé állt:

– James helyett én szeretnék katona lenni!
Apja a kandalló mellett üldögélve, alulról fölfelé mérte végig.
– Ön csak az lehet, aminek én szántam. A Twickenhamek harmadik fia mindig az egyházat
szolgálta.
Az áhított célért vakmerőén ellentmondásra vetemedett:
– De... – A mondatot be sem fejezhette. Apja hangja végigdörgött a roppant előcsarnokon:
– Hallotta! Pap lesz! És most takarodjék!
Hogy pedig eszébe ne jusson többé lázadozni, azon ősszel Oxfordba menesztették, az egyik
leghíresebb Grammar Schoolba, középiskolába, ahol a Twickenham sarjadékoknak immár több
mint egy évszázada alapítványi helye volt. Szépapja hagyományozott jelentős összeget erre az
iskolára, azzal a kikötéssel, hogy mindig biztosítanak egy-egy utód számára tanulóasztalt.
A Twickenham-kastély udvari káplánja kísérte el. Lovon poroszkáltak, mögöttük csikorgott a
társzekér, megrakva ládákkal, bennük ruhái és töméntelen élelem. A kastély eltűnt a fák sűrűjében,
elmaradozott a halastó, a park, a falu apró házai. Siralmas kedve támadt. A labdázórét sarkán, ahol
iszonyatos csatákat vívtak, összetömörülve lesték falubeli pajtásai. Némán, szótlanul figyelték
keserves elvonulását. Senki sem kiáltott utána istenhozzádot. Most már nem a pajtásuk volt, a
bandavezér, hanem a földesúr fia, aki távoli iskolába megy, s ha visszatér onnan, meg kell
süvegelni, alázatosan köszönteni.
Mindezt tudta, s mert tudta, gyalázatosán rossz érzés gyötörte. Hát lehet az, hogy többé nem
kóborolhat árkon-bokron keresztül, nem mászhat fára, s nem hajkurászhatja a szomszédos birtokhoz
tartozó gyerekeket, ha „határsértést” követnek el, bemerészkedve az ő kizárólagos birodalmukba?!
A káplán, ez a nyeszlett, örökké náthás fiatalember kenetteljesen vigasztalgatta. A nemesember
kötelességeit hangoztatta, és arról prédikált, micsoda szépséges dolog a tudomány, amelyben
ezentúl része lesz.
Ő pedig durcásan a száját rágva, a legmélyebb pokolba kívánta a káplánt a nemesemberi
kötelességekkel és a szépséges tudománnyal együtt. Ugyan mi érhet fel a horgászással a patakban, a
kutyás borzvadászattal vagy éppenséggel a másik bandával folytatott ökölharccal?!
Oxford emeletes házai, a szűk utcák s az a tömérdek ellenséges tekintet, mely az iskolában
fogadta, mikor a diákok nyüzsgő tömegén keresztültörtetve a rektor szobájába tartottak, végképp
kétségbe ejtette. Olyan érzése támadt, mint kedves olvasmánya főhősének, a hajótöröttnek, akit
emberevőkkel zsúfolt szigetre vet balsorsa...

Sir John lépett melléje.
– Szokatlanul önmagába mélyed, papom – ölelte át a vállát kedveskedve.
– A természetet figyelem! Káprázatos látvány egy ilyen vihar készülődése. És ilyenkor
önkéntelenül eszébe jut az embernek az a sok belső vihar, amelyet átélt. Nekem például most azok a
keserves órák jutottak eszembe, amikor Oxfordba hurcoltak. Akkor ült rajtam az a gyötrő,
nyomasztó érzés, mint ezúttal.
– Fején találta a szöget, tiszteletes! Sok vihart megértem már, de ilyen furcsa fényt, tikkasztó
hőséget, ólmos szélcsendet nem.
Heath tiszteletes az ablakból az öböl vizét fürkészte.
– Igen! A tenger oly sima, mintha olajjal öntötték volna le. Az állatok pedig kivetkeznek
önmagukból. Hallja, a lovak úgy nyerítenek, mint csata idején, mikor megüti orrukat a vérszag. És

ez a szúnyogáradat! Délidőben!
– Sebaj! Majd kitör a vihar, és tisztára söpör mindent! – vonta meg vállát a kormányzó. –
Elsöpri a mi szorongásunkat is!
Heath tiszteletes nevetett.
– Én volnék a filozófus, és mégis ön filozofál. De úgy vélem, igaza van! Ha a vihar kitör, akkor
már nincs baj! Akkor Oxfordban, a rektor szobájában, holmi vihar kellős közepébe csöppentem
bele. Éppen éktelenül lazsnakolt vastag nádpálcájával egy korombeli süvölvényt. Jöttünkre
félbeszakította munkálkodását, kihajította a szobából a gyereket, és kegyes mosollyal fordult felénk:
,,A büntetés csak akkor helyénvaló, uraim, ha nyomban követi a bűnt. Ez az ifjú gazfickó éppen az
imént borította padtársa fejére a tintatartót...” Tudja, John, micsoda felszabadító érzés volt, hogy
egy iskolában valaki a pajtása fejére öntheti a tintát?!
A kormányzó jókedvével küszködve bólogatott:
– Tudom! A Louvre iskolájában minden áldott szombaton végighegedült bennünket a kirendelt
udvari felügyelő, hétközben elkövetett gazságainkért.
– Nálunk ez péntekenként esett meg, akkor nyújtották be a monitorok, a felvigyázók, a
rektornak a bűnlistát a kisebb csínytevésekről. Mert a nagyobbakat nyomban megtorolták! A hétnek
ezt a napját már apáink is Bloody Fridaynak, véres pénteknek nevezték. No de voltaképpen még
nem tartunk itt! A rektor meghallgatta a káplánt, helyeslőén közbebólintgatott, aztán kézen ragadott,
és maga után vonszolt egy terembe, ahol vagy húsz kamasz ordítozott, mintha nyúznák. De bezzeg
halotti csend támadt, amikor a rektor kivágta az ajtót. A padok kétoldalt húzódtak a teremben. A
falon képek Anglia történelmének nagy csatáiról. A polcokon könyvek, odaláncolva a tékához. A
rektor pedig megragadta az egyik kamasz üstökét, kiemelte a padból, és helyébe odahuppantott
engem. Fölém tenyerelt az asztalra, cinkos mód rám kacsintott: „Ez a Twickenham-ivadékok padja!
– mondta. – Az élő hagyományok szerint a legmélyebb rovásokat az ön atyjaura faragta belé. Aztán
következett az ön legidősebb bátyja. Az évkönyvek szerint mintadiák volt. A grófról viszont nem ezt
vallják a feljegyzések! Magán múlik, melyik példát tartja követendőnek. Én a bátyját ajánlanám,
akkor elkerüli a pálcát.”
– Elkerülte?! – érdeklődött mély együttérzéssel a kormányzó. – Mert én sohasem!
– Ugyan! Minden héten megkaptam a magam porcióját. A rektor pompás úriember volt. Úgy
beszélt görögül, akár Demoszthenész, latinul, mint Cicero, de remekül értett a kriketthez és az
ökölvíváshoz is. Szombatonként ő volt a játékvezető s a sportmester is egyben. Akkora tenyérrel
büszkélkedhetett, mint egy sütőlapát. Akit eltalált a labdája, az foroghatott kínjában. De hét közben
nem ismert tréfát. Most már elmondhatom, ő nevelt bennünket helyénvaló fickóvá, nem az
egyetem!
– Miért?!
– Mert azt vallotta, hogy a diákélet nem csupán tanulásból áll. Az egyetemen viszont más sem
nagyon akadt. Ott már nem a rektor nádpálcája büntette a kihágást. Az Egyetemi Tanács poroszlói
keményebb eszközöket alkalmaztak.
– No, a hajóprofosz kilencágú macskája sem volt éppen istenáldás! – tűnődött el a múltban a
kormányzó. – Az én egyetemem a tenger volt! Az igaz, hogy az én professzoromnál kiválóbb nem
akadt, ha emlékezik rá: Peterkapitány.
– Ki ne emlékeznék Port Royal megszabadítójára! Hiszen akkor kerültem ide ifjúként, a Szent
Pál-templom dékánjának!
...Mert végül is lemorzsolódott a Grammar Schoolban és az egyetemen eltöltött kilenc esztendő.
Az utolsó két év szerfölött mozgalmas volt. A szónoklástan ürügyén tomboló viták dúltak a
hallgatók között. Ádáz szótusákban csaptak össze a presbiteriánusok, a puritán hitet vallók és a
püspöki egyház hívei. Nemcsak az ékesszólás magasiskolája volt ez. Az érvek fogytával gyakran az

öklök döntötték el, melyik vitázó fél marad győztesen a porondon. A vesztes mit tehetett mást,
vérző orral, bedagadt szemmel elismerte a nyertes igazát.
Így adódott, hogy mire tizenkilenc éves korában elnyerte a hittudori kalpagot, nemcsak szónoki
készségét tisztelték társai, hanem viaskodási tehetségét is. Ezt az utóbbit talán még jobban!
– Állütéseid meggyőzőbbek bibliai idézeteidnél! – nyögte az egyik vitatársa, két fogát kiköpve,
mikor a labdatéren pontot tettek nézeteltéréseik után.
No de a tudori kalpag megszerzésével mindez elmúlt. Kettős választás előtt állt: vagy maga is
beszegődik az ifjúság tanítójává, vagy egyházi beosztást kér. Elolvasta a megboldogult Erzsébet
királynő instrukcióit, s úgy döntött, nem vállalja a professzorságot. Mert a professzorokról szóló
királynői cikkely imigyen szólott: „Legyen az illető egyik vagy másik egyetem végzett diákja,
járatos a latinban és görögben, jó poéta, vallásos érzelmű, nem puritán, de nem is katolikus, legyen
magatartásában megfontolt, beszédében józan és becsületes, de ne legyen iszákos és
kocsmatöltelék, dohányfüstöt pöfékelő, s legyen mindenekelőtt jó tanár és szigorú kormányzó.”
Nos, a „szigorú kormányzáson” a királynő a kemény kezet értette, s éppen ez nem füllött a
fogához. Az egykori ütések nyoma még mindig sajgott benne, s nem tudta önmagát elképzelni
nádpálcázó rektornak. Megütni olyasvalakit, aki nem üthet vissza?! Ezt olyan sportszerűtlenségnek
érezte, melyet nem vállalhatott. Maradt tehát az egyház szolgálata.
A canterburyi érsek, akin sorsa múlott, töpörödött aggastyán volt. Nyakig takarókba burkolózva
üldögélt kandallója tüze előtt. Magas méltóságára csupán lila színű papi sapkácskája emlékeztetett
és a jobbján szikrázó főpapi gyűrű, melyet illett megcsókolnia.
Az öregúr ügyet sem vetett rá, mintha a kandalló tüzénél egyéb se volna a világon. Nagy sokára
szólalt meg, akkor is inkább a hunyorgó parázshoz beszélt, semmint hozzá.
- Ismét egy oxfordi fiatalúr! Ifjú óriás, aki úgy gondolja, nekem más dolgom sincs, mint hogy
kiszolgáljam egy zsíros jövedelmű parókiával. Ha legalább megmondaná valamelyik is, hogy hol
akad ma ilyen!
Végül pillantását mégis ráemelte. Kemény kék szeme volt, mint azoké, akik ismerik az élet
árnyoldalait, a legsötétebb mélységekig.
– Ha nem mondták volna, akkor is tudnám, hogy Twickenham-fajzat! – mormolta, és hirtelen
tegezésre tért át. – Szakasztott olyan vagy, mint a nagyapád, kenyerestársam ugyanott, ahonnan
téged ideszalasztottak, Oxfordban! Makacs fickó volt, makacsabb, mint én. Neki támadt az a beteg
ötlete, hogy az egyháznak is jusson a Twickenhamek közül. Micsoda botorság! Emlékszem a
nagybátyádra! Sosem volt nála rosszabb papom! Azt hitte, hogy az egyházközség is újoncregiment.
Vezényszavakat kiabált nekik a szószékről, nem szentbeszédet. És a község bikáját ő fékezte meg,
nem a csordás, olyan bivalyereje volt. Katona – papi talárban! Boldogtalan ember, minek?!... És
most te jössz a nyakamra.
Kicsit elhallgatott, majd egész más hangon folytatta:
– Honnan szedjek én neked plébániát?! Öreg papjaimnak is alig jut. Ami egykor volt, annak java
már a prédikátoroké, akik tagadják püspöki egyházunkat. Nincs papi tized, nincs párbér többé; hát
miből etesselek? A dologtalan káplánokkal is tengert rekeszthetnék.
Ekkor rámeredt, mint akinek mentő ötlete támadt:
– Igen, menj a tengerre, fiam! Penn admirális most indul valahova a világ végére. Tőlem kért
tengerész káplánt, hogy ne csak prédikátor legyen a fedélzeten. Mert vele tart Venables, az a
pálinkafőző-tábornok, azzal meg a házi prédikátora. Mit tudom én, hova mennek, de akárhova
tartanak, ott, ha nekilátsz, meglesz a magad plébániája. Menj, s a többi rajtad áll, fiam!
Az érsek szava parancs, akkor is, ha csupán óhaj. Így hozta el a Triumph, ide, Jamaicára!
Venables tábornok puritán hitű prédikátora már a harmadik héten meghalt, hűlt testét elnyelték a

hullámok. Gyomra nem állta a tengerészkosztot.
Kissé puskaporos volt az érkezés. A papi szolgálat inkább csak temetésből állott, no meg a
hátramaradottak vigasztalásából. A templom, ahonnan a katolikus plébános a spanyolokkal együtt
elmenekült, kopár és vigasztalan. A spanyol pap valamennyi ékességétől megfosztotta. Maga húzta
a harangkötelet, hogy mégis betévedjen a templomba néhány, halottait sirató telepes öregasszony.
Nekik tartotta csüggeteg hangú szentbeszédeit a világ múlandóságáról mindaddig, mígnem egyszer
odabotorkált egy kapatos szabadhajós; túlzott jókedvében népgyűlésnek vélte az istentiszteletet, és a
prédikációról szóló ellenvéleményét felkiabálta a szószékre. Nem tehetett mást, leszállt a magasból,
és öklével tanította illemre a szabadszájú, kötekedő tengerészt.
Félfülű Jones – így hívták az istenadtát – kábán tápászkodott fel a padlóról, helyrekenegette
kimarjult állkapcsát, s nagynehezen kinyögte a közvetett bocsánatkérést:
– Mért nem mondta, hogy ilyen nehéz keze van, tiszteletes!
Másnap azután két ezüst gyertyatartóval a hóna alatt beállított a kietlen paplakba.
– Instálom – kezdte félszegen, egyik lábáról a másikra hintázva –, mégsem járja, hogy a
gyertyák csak úgy odaragasztva égnek az oltáron. Ezek a holmik éppen odaillenének!
Elmenőben pedig szégyenkező vigyorgással visszaszólt:
– Szóltam ám a cimboráknak, hogy maga ököllel bérmál! És hogy a szabadhajósoknak eddig
sohasem volt papja, maga éppen közénk illenék.
De a változás mégiscsak akkor következett el, amikor Hammersmith állított be hozzá sekrestyési
álmaival. Addig buzgólkodott, mígnem lassanként telni kezdett a templomhajó. A bejárat körül, a
karzat alatt, ahol egykor a koldusok helye volt, fel-felbukkantak fegyverrel teletűzdelt tüszőjű,
szakállas, torzonborz, marcona alakok is. Tétován álldogáltak negyed-félórákig, körbejártatták
pillantásukat a csillámló díszeken, festményeken, a fényt sugárzó gyertyaáradaton, majd
ugyanolyan óvatosan kisurrantak, ahogy belopakodtak. No de hát ez már azután történt, hogy Penn
admirális a flottával és a katonasággal elhagyta Port Royalt, odavetve a spanyolok szabad prédájául.
Amíg a flotta ott tartózkodott, szabadhajós – Peter kapitányon kívül – be nem tette volna lábát a
kikötőbe!
Az egekre, micsoda napok voltak azok! A falak alatt, az erdőkben ezernyi indián, és angol vérre
szomjas spanyol, a városban pedig fogytán az ember és a puskapor. Már az asszonyok és a gyerekek
is a lőréseknél álltak! Az utolsó töltéssel a puskacsőben várták a végső rohamot. Persze hogy a
papjuk is ott állt velük és a Twickenham-birtokon, futó-repülő vadon szerzett céllövész
tudományával védte a sok veszendőnek látszó életet.
Ekkor döbbent rá, hogy itt, a világ távoli végein, ha hivatását jól akarja betölteni, jóban-rosszban
együtt kell élnie népével. Nemcsak imádkozni, harcolni is kell érettük! Vagy ha úgy szükséges,
hajóra szállni velük együtt, és rárontani a spanyolra, hogy fejükbe verjék az üdvös tanulságot:
kerüljék el messze Port Royalt.
A tortugai testvériség, Peter kapitány, a Kapitányok Testülete esztendei voltak ezek. Dicsőséges
esztendők! Akkor indult világgá a hír, hogy Jamaicán tiszteletben tartják mindenkinek a hitét, senkit
sem háborítanak vallása miatt, és szabadon művel földet, kereskedik bárki, akit polgárává fogad a
szabadhajósok városa.
– Miért is ne?! – hagyta helyben tanakodás nélkül a Kapitányok Testülete kiáltványát, mikor
Peter kapitány véleményét és hozzájárulását kérte. – Ha Isten van, annak édesmindegy, hogy milyen
nyelven és milyen szertartás szerint tisztelik. Felőlem még katolikus is lehet valaki, ha nem
acsarkodik a többiek ellen. Az emberségesség nem a vallástól, hanem magától az embertől függ. A
mi templomunkban bárki a maga módján tisztelheti istenét.
Peter kapitány, akiről akkor még senki sem tudta, hogy valójában kicsoda-micsoda, ingerkedően
megcsóválta fejét.

– Tudja-e, tiszteletes, hogy azért, amit most mondott, odahaza az anglikánoktól kezdve minden
felekezet egyaránt a hóhér 'kezére adná? Még hogy az Istennek tökéletesen mindegy!...
– Mindegy! – ismételte szilárdan ő. Mire Peter kapitány szorításra nyújtotta kezét.
– Szívemből szólott! Most már magam is papomnak vallom!
Aki pedig Peter kapitány papja volt, annak vele kellett tartania. Hogy azután a spanyolok
rövidesen úgy emlegették, mint a sátán papját? Ez csak a félelem szülte megbecsülés jele volt.
Ördög Péternek ki más lehet osztályos társa, mint a sátán papja?!
Nem ez volt a lényeg! Inkább az, hogy minden közös vállalkozás után egyre többen tértek be
hozzá a szabadhajósok közül, hogy írt nyerjenek régi bánatukra, elmondják ügyes-bajos dolgaikat,
melyekben nem tudott dönteni a hajótanács, de még a Kapitányok Testülete sem...

Ismét vállán érezte Sir John karját.
– Mintha idecövekelték volna ehhez az ablakhoz. Azóta újra körbejárt a pohár, s ön csak mered
kifelé. Még mindig Oxford?
– Dehogy! Most már Peter kapitány, Lord Windsor s ön, ha megengedi! Istenem, milyen fiatal is
volt, mikor Windsorral visszaérkezett a szigetre!
– Nos, ön sem volt éppen csúzos derekú aggastyán! Sosem felejtem el első városnézésünket
Windsor oldalán. Ön ott állt a sójatéren, félig papnak, félig hajósnak öltözve. A gallérja vallott a
papra és két pisztolya a szabadhajósra. Akkor építették a briggjét, és ön nem éppen
tisztelendőségedhez illő szavakkal, úgy szidta Hammersmithet, mint kocsis a lovát.
– Valóban?...
– Ha én állítom!... Windsor majdhogy száját is eltátotta meglepetésében, mikor Peter kapitánytól
megtudta, hogy ön kicsoda. És ha már itt tartunk, van-e közülünk valaki, aki elfelejthetné Heath
tiszteletes rohamát Santiagóban a főtemplomból puskázó muskétások ellen?! Olyan szent haraggal
nem hadakozott még pap!
Heath tiszteletes arca ránctalanná fiatalodott az emlékezéstől.
– Az volt a zsákmány! A jezsuiták templomi kincstárának tömérdek aranya! Azóta ragyog
ékszerként Port Royal temploma.
– Ha nem tévedek, ön akkor más zsákmányt is ejtett!
– Én... Mást?!
– Ügy bizony! Morgan kapitányt. Jó öreg kormányzóhelyettesünk, nyugodjék békében, akkor
tett hitet önre, s fogadta meg, hogy a maga segítsége nélkül nem indul vállalkozásra. Nem tudta?!
Heath tiszteletes vállat vont.
– Érről soha szó sem esett! Kedveltük egymást, ennyi az egész!
– Kedvelték egymást? Enyhe szó ez, ha erre a smaragdkeresztre tekintek. Nem inkább holtig
tartó fegyverbarátság volt?
– Így is fogalmazhatjuk!
És Heath ujjai önkéntelenül simogatni kezdték a remekművű, nehéz aranyba foglalt keresztet.

...Elfelejtheti-e valaki is Henry Morgant, aki a világnak ezen a pontján él, legyen angol vagy
spanyol. Különösképpen elfelejtheti-e Emmanuel Heath? Haló poraiba is magával viszi annak az
éjszakának emlékét, amelynek gyöngyszürke hajnalán sikeresen meglepték a nicaraguai Granadát.
Magát az ötletet sem szülhette meg más, mint Morgan, az az ember, aki nem ismerte a félelmet, aki
szentül hitte, hogy neki minden sikerül. Megközelíteni és megrohanni egy erődített várost az
amerikai spanyol birodalom szívében, mindössze néhány tucat halálraszánt legénnyel – ez még
gondolatnak is elképesztő volt. A naszádok spanyol lobogó alatt vitorláztak, és Morgannak gondja
volt rá, hogy senki a legénység közül másra, mint a legalja kikötői spanyolra, ne nyissa ki száját.
Csupán egyetlenegy legény szegte meg, lehet véletlenül, ezt a jól átgondolt óvatossági rendszabályt,
még odakünn a nyílt tengeren. Soha többé nem szólalt meg! Morgan keresztüllőtte, mint egy nyulat.
A legénység döbbenten állt.
– Sajnálom!... Önmaga okozta vesztét, mert nem fékezte nyelvét! Tudjátok: egyetlen ilyen szó –
és odavész az életünk! Hát ezért!
Kíméletlen volt, ha kellett, de soha nem kímélte önmagát sem.
Igen, az a gyöngyszürke hajnal... Granada lassan bontakozott ki a parti ködből. A kikötőben
kényelmesen tett-vett néhány alak. A város gyanútlanul aludt. A naszádokon pedig úgy, ahogy
Morgan előre kitervelte, spanyolul átkozódott a vitorlamester, és spanyol kocsmabeli nótákat fújtak
a legények.
A kutya sem kérdezte tőlük, kicsodák-micsodák, mikor a révgáthoz kötöttek a naszádok. Még
üdvözlést is integettek feléjük, mikor csoportokra oszolva elözönlötték a partot. Mindenki tudta a
szerepét. Morgan a meglepetés erejére alapozta tervét. Arra a meglepetésre, amely megbénít
mindenkit, mihelyt kiderül, hogy a spanyolok – angolok!
Neki Hammersmithen kívül tíz legény jutott, Granadából pedig az érsek palotája és a
főtemplom.
A palota portása a zörgetésre gyanútlanul kaput nyitott. A két városi poroszló, aki az érseket volt
őrizni hivatott, horkolva aludt a kapusfülkében. Egyetlen lövés sem esett. Az érsek komornyikja a rá
szegezett pisztoly láttán, rémületében megnémulva tárta fel a hálószoba ajtaját. Az érsek
őeminenciája édesdeden szunyókált baldachinos ágyában. Mi tagadás, volt lélekjelenléte! Felriadt,
egyenesen a pisztolycsőbe nézett, mégis az első szava a gőgé és az erélyé volt.
– Kezet ne emelj rám, te kutya! Örökre a pokolra kárhozol!
Latinul válaszolt, hogy megismertesse kilétét.
– Majd eminenciád feloldoz bűnöm alól. Egyébként magam is leimádkozhatom! Port Royal
papja vagyok! A foglyom!
Az érsekből bugyborékolt a harag.
– Rablók, haramiák, zsiványok!...
Kénytelen volt felvilágosítani.
– Morgan kapitány szabadhajósai, őfelsége az angol király zsákmánylevelével! Ha eminenciád
nem tudná, Angolhon és a spanyol birodalom között háború van.
Az érsek szinte hörgött:
– Mit akartok?!
– Kellő udvariasságot és az érseki kincstár meg a főtemplom kulcsát.
Csak a lehetetlent nem ismerő élet szőhet ilyen párbeszédeket.
Az érsek elhalványodott, s mert a pisztolycső még mindig feléje nézett, megadta magát
sorsának.

A palota kincseit az udvartartás rabszolgáinak hátára terhelték, aztán közrefogták az érseket, és
átsétáltak vele a főtemplomba. A granadai utcákon itt-ott lövések ropogtak, de a szabadban egyetlen
lélek sem mutatkozott. A kapuk zárva maradtak, és csak arcok, rémült szemek villantak ki az
ablakokat fedő zsalugáterek nyílásain. Biztosak voltak a dolgukban, abban, hogy senki sem
merészel ellenük támadni addig, amíg az érsek a kezükben van. Így is történt. Délre a királyi
pénzverő, az adóhivatal, a raktárházak, a kormányzóság, az érseki palota és a templomi kincstár
valamennyi drágasága a naszádokra vándorolt. Közben Granada előkelőségei rémült juhnyájként,
egymáshoz bújva reszkettek a rakparton. Morgan naszádjáról hat ágyú nézett velük farkasszemet
kartácsra töltve, s az ágyútalpak mögött a tüzérek, markukban a sisteregve égő kanóccal. Egyetlen
gyanús mozdulat, egyetlen kiáltás, és a város színe-javát lesöpri a kartácszápor. Az utcákon
szakadatlanul harsogták a városháza kikiáltói a szájukba rágott szót:
– Senki se mozduljon: aki az utcára lép, halál fia! Senki se mozduljon!
Nem mozdult senki! Granada gyáván megadta magát. Morgan a kikötőben számba vette minden
egyes emberét. Hiánytalanul megvoltak, igaz, hármójuk könnyű sebesüléssel. A négy naszádról
harsogott a kapitányok parancsa:
– Behajózni!
Morgan kapitány meglengette kalapját a rémülten szorongó spanyol előkelőségek felé.
– Elérkezett a búcsú pillanata, uraim! – és gúnyosan a legparádésabb üdvözlést vágta ki.
A granadai érsek ekkor, akit ő egy pillanatra sem engedett maga mellől, hallhatóan, mélyen,
megkönnyebbülten fellélegzett, galambtojásnyi smaragdokkal és ametisztekkel ékes remekmívű
keresztje a tűző napban vidáman szórta sziporkáit.
Finom mosollyal odafordult hozzá:
– Bocsánatát kérném eminenciádnak. Főpapi bocsánatát!
Az érsek hangja szinte csikorgott:
– Megtagadom! Kárhozz el, pokolra való eretnek!
Morgan félretolta.
– Az udvariatlanságért büntetés jár, érsekem! – mondta közvetlenül. – Az én papom nem akarta
keresztjétől megfosztani önt! Most azt javasolnám, adja neki oda – emlékül!
Közben elővonta övéből mindkét pisztolyát, s fölhúzta a kakasokat.
– Nos, eminenciás uram?! Habozik?...
A két pisztoly mellmagasságba emelkedett.
Az érsek ajkát rágta, kecskeszakálla reszketett a felindulástól, aztán lassan átemelte fején, lila
színű papi fövegén, a gyémántokkal kirakott láncot, s Morgan kapitány felé nyújtotta.
– Nem nekem, neki! – s állával feléje intett. – Akassza a nyakába eminenciád!
És Granada érseke engedelmeskedett.
Aztán már nem történt semmi különös. Feltámadt a délutáni szél, a naszádok elkötöttek a
parttól, néhány sortűzzel fenékbe lőtték a spanyol gályákat, mert így nem üldözhette őket senki. Az
őserdőkön át nem vezetett a tengerpartra gyalogút, legfeljebb titkos indián vadászösvény.
A drága teher alatt majdnem a fedélzetig süllyedve a hullámokba, bántatlanul értek haza Port
Royalba. Ekkora zsákmányt soha nem ejtett szabadhajós, mióta vitorlások szelték a habokat.
Soha, soha!...

– Egyre fullasztóbb a levegő! – mondta emlékezéséből felocsúdva a kormányzónak. – Azt
hiszem, mégis szokást rontok, és megiszom még egy pohárral! Talán csak enyhülést ad! – S mialatt
a szolga töltött az üvegből, White felé bólintott: – Bármi esett is velünk az elmúlt évtizedek alatt,
úgy vélem, John, egyről nem panaszkodhatunk! Mármint arról, hogy unalomba fúlva töltöttük volna
esztendeinket!
Sir John White rábólintott:
– Ez már szentigaz! Nemcsak Morgan esztendeit, azelőtt is, utána is!
– Emlékezzék, micsoda nehéz volt ráncba szedni a Tortuga szigeti hajósnépet! Amikor
idezúdultak, hogy felmentsék a várost, a győzelem után úgy jártak házról házra megilletődötten,
mint valami kisgyerek. Betelepedtek a konyhákba, térdükön lovagoltatták az apróságokat,
kóstolgatták a másféle élet örömeit. De – azután?
– Arra gondol, hogy következtek a nagy győzelmi torok a kóborlásból megtérő, zsákmányt
asztalra vető cimborákkal?
– Arra! A szüntelen tivornyára, az egetverő dínomdánomokra, a párbajokra az utcasarkokon,
mikor kendővégről lövöldöztek egymásra csupa szórakozásból! A polgárok pedig kezüket tördelve
rohantak Peter kapitányhoz: Uram, mi lesz velünk?...
Sir John bólogatott:
– És én, Peter kapitány parancsára, én, az éppen pelyhedző állú kölyök, kadeti rangom teljes
méltóságában, az őrséggel kocsmáról kocsmára jártam. Kivont karddal hadonásztam, bilincsbe
verettem olyan küzdelemben, tusában megőszült férfiakat, akik nagyapáim lehettek volna! Ma is
csodálom, hogy nem aprítottak miszlikbe, vagy nem fektettek a térdükre, hogy elpaskoljanak, mint
valami vásott kölyköt!
Heath tiszteletes messzire révedt:
– Olyan fiatalok voltunk, hogy nem ismertünk lehetetlent!
– No meg mögöttünk állt Peter kapitány és a Testület irgalmatlan nagy tekintélye! A Kapitányok
Bírósága, melynek ítélete ellen nem volt fellebbezés! A bitófák a Gallow-Pointon, a kitaszítás a
közösségből és az ön ötlete, papom!
– Ugyan! Túlságosan sokat tart rólam!
– Csak a magafajta, friss-sütetű hittérítőnek juthatott eszébe olyasmi, hogy a nevetségesség a
legnagyobb büntetés! A hóhér kötele nem túlságosan ijesztő annak, aki amúgy is nap nap után a
halállal cicázik. Ha úgy hozza a sor, tudhatja, pipázva, káromkodva sétál alája! No de egy szál
pendelyre vetkezve kiállani a templomkapuba, és a hahotázó tömeg, a gúnyosan vigyorgó cimborák
előtt elmondani önmagáról, hogy mocskos disznó, rühes kocsmapatkány, cégéres borzsák, ez
félelmetesebb a kínhalálnál, bármily rettenetes végnél! Aki ezt végigpróbálta, az soha többé nem
került a Testület elé garázdaságért!
– Ó, ez csupán olyan ifjonti erőpróbálgatás volt! Akkortájt még azt hittem, nincs titka előttem az
emberi természetnek. Hogy szép szóval, józan érvvel, dörgedelemmel, és ha szükséges, effajta
látványos színjátékkal a fenevadat is kezes báránnyá lehet juhászítani!
– Most más a véleménye?
Heath tiszteletes kifele figyelt. A mellszorító szélcsend megszűnt odakünn. A pálmák koronája
megborzolódott. A mozduló levegő kavarni kezdte a port, s mintha ezernyi tücsök ciripelne,
felnyikordultak a házak összeszáradt eresztékei.

– Most már csupán abban hiszek, hogy az ész fog győzni egyszer az esztelenség felett. Addig
nem tehetünk mást, mint hogy magányosan harcolunk az embertelenség ellen. Olyanok, mint ön,
John, mint volt Peter kapitány, vagy amilyen a doktorunk, Galdy, meg a franciáink. Akik a
rabszolgát is embernek tartják, és vért egyedül végszükségből ontanak! Ó, ha tudná, milyen
borzasztó arra gondolni, mennyi vért ontottunk ki mi magunk is, amióta Jamaicán vagyunk, e
néhány rövid évtized alatt!
– A szükség hozta magával!
– Kétségtelen, elismerem! A spanyol irgalmatlan! Ha védekezni akartunk, támadni kellett!
Máskülönben Port Royal romjait már fű nőtte volna be, és lakóinak csontja is elenyészett volna!
Ezért vállaltam a közösséget azokkal, akik fegyvert fogtak a spanyol ellen. Az olyan náció, amely
vérebeket uszít lelkes lényekre, nem érdemel kíméletet! Az embervadászok végzete csak az lehet,
hogy maguk is terítékre kerülnek!
– Embervadászat?! Tegye a kezét a szívére, sose fanyalodott erre?!
– L'Ollonaisre gondol, John?! L'Ollonais nem volt ember, legfeljebb emberbőrbe bújt dúvad!
Vagy tán annak tartja azt, aki azzal szórakozik, hogy foglyainak lemetéli fejét, és legfőbb
gyönyörűsége, ha valakit felkoncolhat elevenen?! Ez a fekete lobogós zsivány szégyenfoltja volt
nemünknek! Gonoszsága az égbe kiáltott! Ezért hajszoltam végig az egész szigettengeren! Sem
előtte, sem utána nem kívántam magamnak az ítéletvégrehajtó jogát! Látja, ekkor sem sikerült!
Nem az én kezem osztotta ki neki a halált!
– A jól megérdemelt halált! De a halálfélelmet maga oltotta bele. Hiszen öt nap, öt éjjel kergette!
Tönkrelőtte briggjét, és arra késztette, hogy zátonyra futtassa a Caiman-szigetek partján. Aztán míg
maga L'Ollonais hétpróbás gazembereivel szórakozott, ez a fejmetsző gyáván megfutott.
Cserbenhagyta cimboráit. Átlendült a hajókorláton, és menekült be, az őserdőbe! Így esett?!
– Így!…
– És mi várt rá?! Heath tiszteletes legfeljebb a vitorlarúdra magasztalta volna, a karib indiánok
pedig úgy büntették, ahogy megérdemelte...
– Elevenen darabokra metélték. Fizetségül azért, amit velük is elkövetett!
– Saját módszerét próbálták ki rajta! A brigg halálfejes, csontvázas fekete lobogója pedig a maga
dolgozószobáját díszíti, örök emlékeztetőjéül annak, hogy Heath tiszteletes a zsiványok ostora is
volt! Nem megvetendő diadaljelvény!
– Bárcsak már az utolsó fekete lobogó is erre a sorsra jutna! Mert Morgan, a tengeri rablók réme
meghalt, és most úgy tetszik, ismét felvirradt az ő napjuk! Egyre többen garázdálkodnak!... Ez a
titokzatos, sötét, négyárbocos galeon, mely ellen Galdy doktor apósa, Picard kapitány elindult,
valahogy a régi, zord napokat idézi! Azokét a napokét, amikor csak hallgató holtak maradtak a
halálfejesek támadásai után, élő tanú egyetlenegy sem! A magunk kapcabetyárjainak nevét
ismerjük, és tudjuk, hol keressük őket, ha rövidesen eljő az ideje. Ezeknek viszont a kilétét sem
sejtjük!
A kormányzó félbeszakította:
– Már vannak értesüléseink! A brazíliai portugál flottilla vezérhajója, egy négyárbocos galeon
fellázadt. A legénység leölte tisztjeit, majd felvonta a Black Jacket, a fekete lobogót, és
Pernambucóból ismeretlen irányba elvitorlázott. Semmi kétség, azonos a mi titokzatos
négyárbocosunkkal!
– Akkor Picard kapitány könnyen rajtaveszthet! Miért nem küldte vele a Swant?
Sir John ellentmondott:
– Feleslegesen aggódik! Hat zsákmányhajó Picard kapitány vezérletével egy egész flottával is
megbirkózik. Ekkora erőnél mit sem számít a Swan negyvenkét ágyúja! Különben is a Hattyú újonc

legénysége sohasem szagolt eddig puskaport. Túl nehéz lett volna ez a tűzkeresztség nekik! Ehhez a
játékhoz olyanok kellenek, akik kisujjukban hordják a közelharc minden csínját-bínját! Az öreg
Picard majd sarokba szorítja ezt a portugált! Vagy másmilyennek ismeri?!
– Éppen azért aggódom, mert ismerem. Inkább elpusztul, de nem hátrál!
A kormányzó csitítóan megveregette barátja karját.
– Csigavér, kedvesem! Pierre gazda hazahozza ezeknek a himpelléreknek a lobogóját!
Beszéljünk inkább kellemesebb dolgokról. Nézze: derül! Ez a jó kis szél elűzi a fellegeket!
Valóban, odafenn meghasadt a súlyos, komor felhőkárpit, és a délidei alkonyat sötétjébe
belehasított a napsugár aranykévéje.
A szél most már nem cirpelt – fütyült. Zúgása szakadatlanul fokozódott. A pálmalevelek
tollseprűje bokrétába simulva mutatta a szélirányt. Odakünn a rakparton a dolguk után sietők
leszegett fejjel küszködtek a széllökések gorombaságával.
Cuypert kapitány ismét óráját vizsgálgatta.
– Hovatovább dél! – mondta a jóllakott ember elégedettségével. – Mindjárt harangoznak!
Hogyhogy Mister Hammersmith nem siet a templomba? Elvétheti a harangkötelet a
templomszolga! – ingerkedett az egyházközség elnökével.
Az Arany Dohány, a presbiterpipák atyja, mérhetetlen elégedettséggel fészkelődött
karosszékében a tréfálkozásra. Lám, ez a hollandus is tudja, kicsoda ő!
– Azt adja a magasságos mennybéli! – szuszogott kenetteljesen.
– A bére bánná a fickónak! A hanyag munkás az ördög szolgája. Annak legfeljebb a sátántól jár
fizetség!
Sir John a szemét gunyorosan összecsippentve méregette a saját hájában fuldokló „méltóságot”.
– Micsoda keszeg legény volt, amikor először került a szemem elé! – jegyezte meg Heathnek. –
Az ember úgy vélné, hogy az utódok saját ifjúkori mivoltára formáznak. De ha így van, akkor
Hammersmith kivétel. Valahány gyereke van, márpedig akad jó néhány, mind olyan kövér már
most, mint atyjuk élemedett korára.
– Ön, John, viszont nem panaszkodhat. Ha elnézem fiait, már pedig gyakorta elnézegetem,
mintha fiatal kora hasonmásait látnám. Nemcsak vonásaikban, hetykeségükben is magára ütnek.
Anyjuktól legfeljebb jó modorukat és fekete szemüket örökölték.
A kormányzó elégedetten nevetett.
– Úgy látszik, eredményes volt az az áldás, amit annak idején ránk adott. Vagy tán elfeledkezett
róla, hogy ön az eskető papunk, barátom?!
Heath tiszteletes korholóan csóválta fejét.
– Ilyen rövidnek gondolja emlékezetemet?
White azonban hirtelen elkomolyodott.
– Tudja, nem kenyerem a bizalmaskodás! Mégis, engedjen meg egy kérdést. Hosszú ideje, sok
éve teszem fel önmagámnak, mert valahogy sosem volt bátorságom, hogy öntől kérdezzem meg.
Ezen a csodálatos szigeten, ahol oly harsogóan virágzik minden, ahol a legnyomorultabb szolgának
is párja akad, hogyhogy ön egyedül maradt, kedvesem?
Heath tiszteletes széttárta két kezét, majdnem kisfiús, magatehetetlen mozdulattal.
– Olykor magam is ezt kérdezem! Talán azért, mert annyi volt a dolgunk! Annyi esendő lélek
volt, akivel törődni kellett... És ott volt, most már tudom, a nagy csábító,a tenger! Más vágyam sem
volt, mint hajóra szállni és vitorlázni, vitorlázni.

– És verekedni a spanyollal!
– És verekedni a spanyollal, igaza van! A vitorlák szárnyán aztán elrepültek az évek! Mire
felocsúdtam, elkéstem! No de hát azért nem kell sajnálnia! Van nekem családom!
– Egész Port Royal! Egész Jamaica!
– Nemcsak! Akad két „unokaöcsém” White barátom házában, egy fél tucat öccs és húg Galdy
doktoréknál. Akad-e valóságos nagybácsi, akit jobban körülörvendeznek?! Cáfoljon meg, ha
valótlant állítottam volna!
– Igazság minden szava! Annyira igaz, hogy Lady Patricia ma reggel máris a szememre hányta,
hogy három napja az egész család magát hiányolja. Pedig sejtheti, a szobája odakünn a birtokon,
állandóan készen várja. Galdyéknál ugyancsak. Tegnap, a városba lovagoltunkkor majdnem hajba
kaptunk magán, kié legyen a látogatás elsőbbsége. Ne is tiltakozzék, délután nyeregbe ültetem, és
magammal cipelem. Egyedül nem merek az asszony és a két kölyök szeme elé kerülni.
– Kölykök? Maga az ő korukban hadnagyként tért vissza Jamaicára... Legyen! Ha útjára
engedtük Freeman uram briggjét, magával tartok.
Képzeletben már látta is a gyertyafény világította szobát, az asztalfőn Lady Patricia soha nem
fakuló szőkeségével, és a két fiatal Whitet, akik megelevenítik mindkettőjük ifjúkorát.
Valahol a házban dörrenve bevágódott egy ajtó, s olyan szélroham tört az ebédlőterembe, hogy
lesöpörte a terítékről a megüresedett poharakat.
Cuypert kapitány az ablakhoz ugrott.
– Ejha! Ide nézzenek, uraim! Ez már nem szél, fergeteg a javából! Ilyet keveset értem!
Az égbolt, mintha egy óriás keze sebtében leseperte volna róla a felhőket, valami furcsa, opálos
kékséggel villódzott. A nap is szürkésfekete fátyolon át tűzött. A szél pedig szélvésszé, orkánná
duzzadva olyan erővel tombolt, hogy az emberderéknyi pálmatörzsek ívvé hajoltak keservükben. A
rakpart fövenye boszorkánytáncba perdült, tölcsérré kavarodott, és nyurgulni, pödrődni kezdett az
ég felé.
Valamennyien az ablakhoz tódultak. Egyedül a spanyol nagyúr maradt az asztalnál, szoborrá
dermedve székében. Egy grand, az aranygyapjas rend lovagja, nem alacsonyodhat le annyira, hogy
kíváncsiskodjék, csak azért, mert odakünn holmi szokatlan, gyarmati szélvihar dühöng. Majd
elmúlik!...
Jonathan West elégedetlenül mormogott:
– Itt még az időjárás is a szegény embert húzza! Tönkremegyek, ha megbontja a házam
tetőzetét! Ki győzi azt a milliom cserepet pótolni?!
Heath rásandított.
– Fedje be tán arannyal! – torkolta le epésen. Undorodott ettől az ájtatos-gazember, vén
uzsorástól. – Akkor se kerül atönk szélére!
– Jótét lélek az ajtón se ki, se be, amíg így tombol! – jegyezte meg a kormányzó, mert egy
ősöreg pálmafa forgácsként roppant derékba, és akár egy pihecsomó, elsodródott a fergetegben. –
Ha nem csitul, a Dwarf ma este horgonyon marad!
Heath eszébe ekkor Picard kapitány komor, körszakállas arca villant. Jóságos egek! Ha itt, a
hegyek árnyékában így üvölt, kavarog, mi lehet odakint, ott, az amerikai partok előtt, ahol ez a
fergeteg fölszakadt!
Cuypert kapitány szenvtelenül ismételte kedvenc mondókáját:
– Tizenegy óra negyven perc!...
Port Royal papja, mintha belső kényszer hajtaná, hangos fohászra fakadt:

– Uram, irgalmazz a tengeren járóknak!...
A könyörgésre azonban csupán a szélvész sivítása válaszolt.

11. FEGYVERDÖRGÉS,
TENGERRENGÉS, SZÖKŐÁR

Picard mester háza valósággal rákönyökölt a belső kikötő védett öblére. Ha hazatért a tengerről,
háromárbocosa, a Hirondelle, a Fecske, úgyszólván küszöbe előtt vetette ki horgonyát, és ha
kidobták a fedélzetről a felhágót, csupán néhány lépést kellett tennie a keményre döngölődött parti
fövényen, hogy beléphessen a családi hajlékba.
Védett, biztonságos zuga volt ez Port Royalnak. A külső kikötő felől a Jakab-erőd messze hordó
ágyúi védelmezték. Az öböl túlsó csücskén pedig a Károly-vár bástyái emelkedtek oltalmazóan. A
nyílt óceántól a szemközti földnyelv széles homoksávja választotta el a belső kikötőt. Ha bármely
partra szálló ellenség erről az oldalról próbálkozott volna támadással, bizonyosan elsöpri az itt
horgonyzó hajók ágyútüze. A tengeren dúló viharok ereje is megfékeződött. A hullámok
veszélytelenül porzottak el a part menti csupasz homokdombokon. Legfeljebb a szél zörgette durva
ököllel az ólomkeretbe foglalt ablaktáblákat.
Nemcsak a hely, a ház is a biztonságot szolgálta, mint valamennyi francia telepesét.
Terméskőből rakták a földszintjét, keskeny, berácsozott, lőrésszerű ablakokkal, és a bejárat
megvasalt, tenyérvastag deszkáit legfeljebb ágyúgolyóval törethették be.
A földszint java részét egyetlen nagy terem foglalta el, s a ház népe itt töltötte élete zömét, a
hatalmas asztal mellett, melyen hol étkezésre terítettek, hol leszedték a felrakott boroskupákat, hogy
helyet teremtsenek a családfő üzleti könyveinek. Este pedig, amikor a pihenés órái bekandikáltak az
ablakon, itt kézimunkáztak az asszonyok, olvasgattak vagy beszélgettek csendesen a férfiak. Itt
belül minden a távoli, elhagyott Franciaországot idézte. A könnyű, kecses bútorok, a képek a falon,
a szőtt kárpitok és a sok-sok szőnyeg a padlón. Ezüsttálak ragyogtak a tálalón és törékeny
üvegkancsók, melyekben oly szépen fénylik az ital. De a bejárat két oldalát fegyvertáblák szegték
be, jeléül annak, hogy a belső békét bármelyik pillanatban a harc kirobbanó zaja válthatja fel.
Ámbár manapság talán már túlzott ez a fölös óvatosság – gondolta az alkonyat hűvösét élvezve
Pierre le Picard –, hiszen egyre kevésbé kell tartani attól, hogy a spanyol vagy bárki más
rajtaüthetne Port Royalon! Nyolc-tíz évvel ezelőtt, abban az időben, amikor itt gyökeret vertek, nem
volt hiábavaló az effajta előrelátás. Akkortájt olykor megesett, hogy riadó verte fel a várost. A
támadók azonban ekkor sem jutottak túl az erődök vonalán. De aki egyszer megégette magát, az fél
a tűztől! Inkább lássék erődítménynek egy ház, semmint hogy könnyűszerrel beljebb kerülhessenek
a küszöbén holmi hívatlan látogatók! Nos, ettől a veszélytől a vérzivataros időkben sem kellett
különösebben félniük. A francia telepesek úgy egymás mellé tapasztották házaikat, hogy
négyszögletű várfalat alkottak. Az udvarok, kertek befele nyíltak, egymásba folytak. Kifelé a
keskeny ablakokon kívül egyes-egyedül a szikrázóan kemény kő ridegségét mutatták.
No de a pihenés kezdő órája egyben a napi munka befejezését is jelentette. A mellékszobából,
ott ahol a Picard-ház szerteágazó kereskedőügyeit és a hajórakományok bonyolult nyilvántartását
intézték, két fiatal írnok kötegnyi papirost hordott ki, hogy a „gazda” átfussa, rátegye kézjegyét.
Deres üstökét, szögletesre nyírt szakállát az iratok fölé hajtotta; munkába mélyedt. Nagyanya
korban levő húga, akit Abigail úrasszonynak tisztelt egész Port Royal, a konyhából bedugta fehér
főkötős fejét: vajon teríttethet-e? Látva azonban, hogy bátyja az árkusok fölé hajlik, a szolgálót
csupán azért menesztette be, hogy lángra lobbantsa a homályt szétoszlató gyertyákat. A tárt ajtón
behallatszott a nyugovóra készülő kikötő zsivaja. A fedélzetmesterek harsogva hajszolták a
tengerésznépet, szedjék rendbe éjszakára a legkisebb kötélvéget is, mielőtt vacsorára szólítana a

szakács. A tárt ajtón megkoppant a kopogtató.
– Engedelmet kérek a belépésre, uram!
Picard mester felütötte fejét. A küszöbön a kormányzóság egyik néger fullajtára várakozott.
– Lépj beljebb! – mondta ki a gazda a szokás szentesítette szavakat.
A hírvivő három lépésre az asztaltól megállt.
– A kormányzó úr őkegyelmessége kéreti nagyságodat. Elnézést kér, hogy így, estebéd előtt, de
úgy szól a szava: a dolog halaszthatatlan!...
Picard biccentett, elbocsátóan intett a fekete legénynek, és bekiáltott a terem homályába:
– Fiú, a kardomat!
Amikor felcsatolta a kardszíjat, átvillant agyán a gondolat, hogy rossz korban született. Amióta
eszét tudja, békességre vágyott, s mégis, gyerekkora óta elválhatatlan társa a fegyver. Vajon mikor
következik el az a boldog idő, amikor nem lesz többé szükség kardra, pisztolyra?...
Belebújt kurta, egyszerű tengerészzekéjébe, sohasem hordott más öltözéket, bár selyembenbársonyban járhatott volna.
Mire a kormányzóságra érkezett, a fogadószobában hat kapitánytársát találta. Öten közülük
tekintélyes, hírneves kapitányok, akik bejárták már a világnak mindhét tengerét, s hajóztak,
kereskedtek, háborúztak, ahogy éppen a körülmények megkívánták. Angolok, franciák, de akadt
köztük egy olasz és hollandus is. Egy vonás azonban közös volt mindannyiukban: saját lobogójuk
alatt hajóztak, s a hajóládában őrizték őfelsége az angol király zsákmánylevelét.
Hatodikuk, Tom Redbeard, egy kicsiny, kétárbocos, szélsebes vitorlás tulajdonosa, aki angol
apától, indián anyától származott, és Jamaica szülötte volt. Szakadatlanul künn bolyongott a
tengeren. Elmerészkedett a távoli portugál vizekre, Brazília nagy folyóinak rejtett kikötőibe, titkon
mosott gyémántért, ritka áruért.
A kígyó gyorsaságával és nesztelenségével mozgott, és koromfekete hajjal keretezett
sólyomarcán sosem látszott izgalom. Ezúttal sem, holott a kormányzó és a kapitányok
feszültségéről ítélve, nagy fontosságú hírt hozhatott.
Sir John a jobbján üresen maradt székre, a díszvendég helyére intett.
– Már csak önre vártunk, maítre! Engedje, hogy egyenesen a lényegre térjek! Redbeard kapitány
találkozott a titokzatos fekete galeonnal. Mind a négy árbocán a Black Jacket lengeti a keresztbe tett
lábszárcsontokkal és koponyával.
– A tatlobogóján pedig a kaszás halál vigyorog! – kiáltott közbe Redbeard kapitány, feledve a jó
modort, és patakzani kezdett belőle a szó: – A Roncador-zátony szélárnyékában akartam kikötni
éjszakára tegnapelőtt. Vizet szerettem volna felvenni, A tenger csupasz volt. Aztán ahogy
befordultunk a déli hegyfok mellett, majdnem belerohantunk egy veszteglő briggbe. Ontotta
magából a füstöt, lángolt az árboc tövétől a felső sudárig. Néhány kötélhossznyira tőle, akkor feküdt
bele a szélbe a négyárbocos galeon. Minden fekete rajta! A hajótest, a vitorlák, a lobogók, csak a
csontváz, a koponyák és a lábszárcsontok fehérek. Két ütegsora van, hatvannégy ágyú!
– A titokzatos fekete galeon! – dörmögte Talliani, az olasz.
Picard mester halkan füttyentett. Ennél nagyobb hírt nem hozhatott Tom Redbeard! Az elmúlt
másfél hónap alatt tizenegy olyan hajó tűnt el nyomtalanul, amely a közép-amerikai partok felé
futott ki. Tizenegy olyan kapitány és legénysége nem tért vissza, amely eddig megverekedett akár
az ördöggel is. No persze, ha az ördög hatvannégy ágyúval támad, és ha a másik fedélzetén csak
tizenhat vagy húsz van, vagy még annyi se, s ha elfutni nem tud, akkor bizony a pokolra száll!
Egyetlen kapitány sem törte meg Töm Redbeard mondókáját.

– Szavamra, megdermedtem a kormány mellett! Azt hittem, káprázik a szemem, meg is
dörzsöltem! De láttam, láttam az égő kétárbocos füstjén keresztül! És szerencsémnek tartom, hogy
ő nem látott meg engem!
Morton kapitány, a másik angol, aki hosszú esztendőkön át a Kelet-Indiákat és a Fűszerszigeteket járta, és küzdött portugállal, maláj tengeri zsiványokkal, de még szumátrai
fejvadászokkal is, intőén felemelte kezét.
– A lényegre, barátom, Töm kapitány! Mi történt ezután?!
-Ezután?! A kétárbocos csak égett, égett, s mert én nem hallottam egyetlen emberi hangot sem,
melléje álltam és áteveztem... Uraim! – tört ki. – Tudjátok, én nem hazudok! Amit láttam, arra esküt
teszek! A kormányhíd alatt halomban hevertek a halottak. Halott volt mindenki: a legények, a
vitorlamester, a szakács a konyhában és a kapitány a tatfedélzeten! Csúnya harc lehetett. A briggnek
csak tizenkét ágyúja volt. Kilőtte valamennyit, s amikor megcsáklyázták, harcoltak az utolsó
emberig. Közelharcban ölték le őket mind egy szálig. A kapitány, amikor letérdeltem mellé, és azt
mondtam: bárcsak megszólalnál, pajtás! – felvetette a szemét, és utolsó lélegzetével elmondott
mindent: „Portugál haramiák! Ezer üvöltő féreg! Lesből támadva megleptek!...” Csak ennyit szólt, s
kiadta lelkét.
– Mit tudsz mondani még? – firtatta ezúttal Pierre le Picard komoran.
– Én már semmit! De az Utrecht hajónaplója annál többet! Tessék – és odarakott az asztalra egy
vaskos, bőrbe kötött könyvet.
Claes van Dongen, a hollandus Afrika-kalmár nyúlt utána, és fordította folyamatosan a
bejegyzéseket.
– Cornelius Harpersoon kapitány ezt írja május huszonkilencedikén: „Indulás hajnali széllel a
surinamei Új-Amszterdamból. A hajó rakománya kétszázötven tonna indigó, festőfa, nemes bőrök,
egyszázhuszonöt font aranypor. A legénység létszáma: 51 fő. Útirány: Jamaica, Port Royal –
Rotterdam. A fedélzeten mindenki egészséges. A gyöngyhalászok azt a hírt hozták a brazil partok
alól, hogy Pernambucóban az alkirályi flotta vezérhajóján fellázadtak a matrózok. Az árbocra fekete
lobogót húztak, és kifutottak az óceánra. Óvjon tőlük minden jótét lelket az Úr! Az óceán nagy, és
mi, mint mindig óvatosak leszünk...”
Van Dongen néhány pillanatra elhallgatott, továbblapozott, majd mély lélegzettel, rekedten
folytatta:
– „1692. június 4. déli 1 óra 14 perc. Roncador déli partjai alatt. Néhány perccel ezelőtt egy
rejtett öbölből meglepett bennünket a négyárbocos galeon, a tatbaloldalról. Csak egyszer tudtuk
kilőni ágyúinkat. Azonnal megcsáklyáznak. Legyen velünk a jó szerencse...”
Van Dongen becsukta a hajónaplót.
– Nincs tovább!
Redbeard kapitány is végzett beszámolójával.
– Az Utrecht merülési vonalán látszott, hogy rakományát kirámolták. Kirabolták az utolsó
szögig, aztán felgyújtották. Amikor elhagytuk, már vízvonaláig lángolt. Felhúztuk valamennyi
vitorlánkat, és Port Royalig egyetlen vásznat sem kurtítottunk. Ez az átkozott portugál most ott
kószálhat valahol a Cap Gracias a Dios, az Isten Kegyelme-fok, tehát a Moszkító-part és az előtte
levő tömérdek sziget között. Ügy látszik, azokra vadászik, akik Nicaraguából vagy Guatemalából
Kuba felé tartanak.
Picard hangtalanul számolt. A Roncador-zátony Port Royaltól délnyugatra háromszáz mérföld. A
Moszkító-part néhány vonással nyugatnak négyszáz mérföld. Ha Tom Redbeard feltételezése
helyes, akkor a portugál banda most északra hajózik a Nagy-Cayman sziget irányába, hogy a
Hondurasi-áramlatban csapjon le a zsákmányra. Tehát eléje kell vágni!

Sir John, mintha megérezte volna, min töpreng, egyenesen hozzá fordult:
– Nos, Picard mester, mi a véleménye?
A többiek is feléje néztek, ö volt közöttük a legöregebb, és élete jogán a legnagyobb tekintély, a
nagy kapitányok még eleven utolsója. Egykori társai már mind oda tértek, ahonnan nincs visszaút.
– Mi más lehetne?! – mondta nehézkesen. – Kifeszíteni a vásznakat, most nyomban. Fésüljük
végig a tengert, s ne legyen se nappalunk, se éjszakánk, míg ágyúink elé nem kerül. Akkor aztán
neki, s ne leljen irgalomra se földön, se égben!
„A Swan nem tud kifutni! – tűnődött White kormányzó. – Új a legénysége, s különben is most
tért haza. Legalább egy nap, amíg felszedi a szükséges kiegészítést, lőszert, élelmet, vizet.”
Pierre le Picard végignézett kapitánytársain, kérdőn, faggatóan. Hangtalan kérdésére egyenként,
beleegyezően bólintottak.
– Elvégezzük ezt mi magunk is, kormányzó! Hiába van annak az átkozottnak hatvannégy ágyúja
és halálfej a lobogóján. Mi kopók leszünk, és ő csak nyúl a hajtásban! Bízza tehát ránk! – mondta ki
valamennyiük közös határozatát az öreg francia tengerjáró. – S válaszra sem várva, most már
fennhangon fordult kapitánytársaihoz: – Éjfélre biztosan nyugatira vált a szél! Éjfélkor vitorlát
bontunk!
Claes van Dongen felemelkedett.
– Engedelmével tehát távoznánk, kormányzó uram l
És pontban éjfélkor, a Hirondelle nyomdokvonalában, a hat kapitány vadászhajója kifutott.
Hetedikük a legelső, Pierre le Picard volt.
Amikor hajnali őrségváltáskor első tisztje, Paul Rossignol rákopogott, ébren találta. Éppen
szedelőzködött. Nem akadt rá példa, hogy a váltás alva lelte volna.
– Újság?! – firtatta nyomban az első tiszttől.
– Semmi! A kormányfélről néha látni a Betty Rose piros jeltüzét, egészen mélyen a látóhatáron.
A tatbalon pedig olykor a Vengeur árboccsúcsait. Az éjszaka oly világos volt a teliholdtól, hogy
amíg le nem tűnt, jelzőtűz nélkül is láttuk egymást.
A Betty Rose Fred Morton briggje, a Vengeur, a Bosszúálló viszont Henry Barté, a franciáé. Ügy
tetszik, valamennyien pontosan tartották az irányt és a tervet: a hét hajó egymás láttávolában,
boronaként végigkotorja a Karib-tengert Jamaica és a Moszkító-part között, és ezt folytatja
mindaddig, míg a Fekete Portugál valamelyik fogrésbe akad.
A tengert koromsötét takarta. Egyedül a csillagok sápadozása jelezte, hogy közeleg a
napfelkelte, amely ezen a vidékén oly váratlan, mint a villámcsapás. Az egyik pillanatban még a vak
éjszaka az úr, a következőben keleten meghasad az égbolt, és a fény elönti a hullámokat.
Pierre le Picard, odafönn a hídon, fél szemmel a mécses világította iránytűre pillantott. A
kormányos szálegyenesen tartotta a kifutás óta a délnyugati irányt. A szél egyenletesen, jó közepes
erővel fútt egész éjszaka, s így most már feleúton tartanak a Serrana-zátonyok felé. Ezek a
homokpadok a középút a Roncadorok és Jamaica között. Elégedetten bólintott. A Hirondelle eddig
sohasem csalta meg, ha rábízta magát. Karcsú teste könnyedén szelte a hullámokat, vitorlái
virgoncán puffadtak a legcsekélyebb szellőre is, és szinte repült akkor, amikor mások leffegő
vásznakkal éppen hogy cammogtak. Hiába, XIV. Lajos hajóépítő mesterei értik a dolgukat! –
gondolta elismerően.
Egy napsugár a hátuk mögött rakétaként fellövődött a tengerből. Az ég rózsásra pirult, majd
azon nyomban kékre váltotta színét, s a hullámok tükre visszaverte a mennyboltot. A világ kékarany káprázatban úszott. A látóhatárt azonban körbe-körbe vaskos, szürke párázat borította,
melyben elveszett mind a Vengeur, mind pedig a Betty Rose. Ez azonban nem okozott fejtörést

Picardnak. Az ágyúdörgés a láthatár alól is előtör, ha valami adódik.
Lába alatt, a fedélzeten a mindennapok reggele zajlott. A szolgálatba lépő őrség a deszkákat
mosta, a konyha kéményén kipöffentek az első füstkarikák, a szakács készítette a reggelit. A
kormányos, a fiatal Dupont tenyere alatt alig mozdultak a küllők. A Hirondelle, mintha lelkes lény
volna, szinte önmaga tartotta az irányt. Dupont, megfeledkezve arról, hogy kapitánya mögötte áll,
holmi víg dalocskát dúdolt, táncosan egyensúlyozva magát az enyhén ringó kormányálláson.
Valahányszor megmozdult, csíkos tengerésztrikója alatt kígyózni kezdtek kötélnyi izmai. Tán a
legerősebb legény az Újvilág valamennyi kikötőjében, aki akkor is szálmaga tartotta a kormányt a
viharban, amikor más teknőn négyen kapaszkodtak bele. Nemhiába hajófülkében, tengeren hozta
világra az anyja. A víz volt valósággal az életeleme.
– Nos, Charles, mekkora a sebesség? – kérdezte Picard, csupán azért, hogy megtörje a csendet,
mert egyébként a vitorlák pattogásából, a hajótest remegéséből ő maga is pontosan lemérhette.
– Jó tizenöt csomó óránként! – felelte büszkén a legény. – Jó tizenöt csomó, bizony! Nem akad
bárka ezen a tengeren, nagyuram, mely velünk versenyre kelne! Istenuccse, versenyparipa ez a mi
derék teknőnk!
A szakács odalenn kiállt a konyhaküszöb elé, és öblös merőkanalával megkongatott egy
fazékfedőt. Kitört a vidám zsivaj; elkészült a reggeli.
Az ingerlő szagot árasztó húsos zöldséglevessel az egyik nyurga hajósinas kapaszkodott fel a
hídra. Pierre le Picard belekanalazott az ételbe, miközben szakadatlanul szemmel tartotta a
látóhatárt. Két kanál leves között jutott eszébe, hogy aznap üresen marad helye Littleton
fogadójában, sőt veje, a város orvosa, Galdy doktor se tér be a baráti társasághoz. Halandó ember
öntestében egyszerre csak egy helyen lehet, s ha így fordult, hogy neki azon nyomban tengerre
kellett szállnia, lánya férjének jutott a feladat, hogy kilovagoljon a Kék Hegyekbe, a családi
ültetvényre, s onnan az arawakokhoz, megszervezni a nagy vadászatot. Túlságosan elszaporodtak
már a pumák, ezek az óriási macskák. Hovatovább veszélybe kerül a lábasjószág és az asszonyok
kedvelt baromfinépe. Ideje hát ezt a foltos macskafajt megtizedelni! De hát ilyenrőlaz ember még
csak gondolatban sem szól sokat, a pumavadászat csupán ürügy. Néhány agyongyötört, ronggyá
korbácsolt hátú, szökött rabszolga küzdötte át magát az őserdőkön a Black River melletti
ültetvényekről, és most el kell igazítani sorsukat. Milyen értetlen is egynémelyik gőgös angol úr,
ezek a mostanság idevándorolt földbirtokos nemesek. Hasztalan a szép szó, figyelmeztetés, kérlelés,
a feketét csak nem tekintik embernek. Ha hibát ejt a „beszélőgép”, ez a fekete bőrű embertestvér,
akkor korbács szakad a vállára, bilincs kerül a bokájára. Holott már okulhattak volna ezek a
nemesurak! Nem is oly régen fegyverrel, katonasággal voltak kénytelenek vérbe fojtani odaát a
túlsó parton az embertelenség okozta rabszolgalázadást. Akinek lelke van, nem tudja tétlenül nézni
ezeket a szörnyűségeket.
No de most már tudják ezek a szolgaságba hajtott szerencsétlenek, hogy ha betelik keserű
poharuk, merre találhatnak menedéket. Mert amikor a lázadás után Sir John elődjének hasztalan
fejtették ki az érveket amellett, hogy a rabszolgák sorsán enyhíteni kell, doktor veje így szólt hozzá:
– Nem tudom, hogy vélekedik a dologról, apámuram, de én, amikor orvosi eskümet tettem,
megfogadtam, hogy teljes tudásommal menteni igyekszem a veszendő életet. S ha egy rabszolga
élete veszendő, nekem azt is mentenem kell! Ezentúl így teszek!
Ő pedig, aki számtalan protestáns franciával egyetemben kóstolta már az elnyomás, a gyötrés és
kínzás minden keserűségét, mit válaszolhatott mást:
– Helyesen cselekszel, fiam!
Azóta benn a Kék Hegyek legmélyén, az avatatlan előtt járhatatlan vadonban már három
menedéktelep épült fel. A rabszolgák között pedig szájról szájra jár, ám fehér úr ezt soha meg nem
hallja, hogy ha baj gyülekezik a fejük felett, merre igyekezzenek. Aki viszont egyszer eljutott
ezekbe a falvakba, azt hiába keresi a rabszolga-felügyelők és vérebek falkája. Azoknak többé nem

lelik nyomát. Nos, ilyesmi miatt marad üresen doktor Galdy terítéke is Littleton tavernájában.
Abból a társaságból, amelyik ma délben ott körülüli az asztalt, talántán ketten éreznék át –
emberségből – ennek a cselekedetnek igazságosságát, Sir John és Heath tiszteletes. Kettejük
birtokáról soha eddig nem szökött meg a bánásmód miatt rabszolga. Hiszen Sir John volt az
első, aki követte Pierre le Picard – gondolt harmadik személyben önmagára – és doktor Galdy
példáját, szabadságlevelet adva azoknak, akik tisztességgel megszolgálták a rabszolgapiacon értük
adott vételárat. A többiek, akik a nyereg magasságából, vadászkutyáktól körülviháncolva, mást sem
tesznek, mint vendégségről vendégségre vágtatnak az ültetvények árnyas útjain, legfeljebb
mérgesen mosolyognak vagy káromkodnak a kormányzó és a tiszteletes „különcségein”. Mert egy
nemesúr, ha kedvtelésből teszi, nemcsak kártyázhat vagy bogarakat gyűjthet, hanem rabszolgát is
szabadíthat! Ez az ő dolga, ebbe nincs másnak beleszólása. Viszont szökött rabszolgát istápolni – ez
már törvénybe ütközik! Aki teszi, szemben találja magát a „megkárosított” földesurak „jogos”
haragjával. Mert, ugyebár, a rabszolga pénzbe került, és pénzt hoz a konyhára, léte utolsó
pillanatáig?!
De erről, hogy az üldözöttek valahol menedéket lelnek, nem sejt semmit ez a mulatozó, csizmás,
korbácsos úrfajta!
A rabszolga csak a korbács fenyegetése alatt dolgozik – vallják; de akkor miért munkálkodik
náluk, ahol nem fenyegeti ütleg, bilincs, megkínzás? Miért az ő ültetvényeik a legszebbek ezen a
szigeten?!
– Az emberség kamatozik a legjobban! – mondta önkéntelenül hangosan.
Charles, a fiatal kormányos hátranézett.
– Parancsol valamit, uram?
– Semmi, semmi, édes fiam! – válaszolta kissé zavartan, és mielőtt meghallotta volna az árbocőr
kiáltását, szeméhez emelte hosszúra nyitott tengerésztávcsövét. A tatbaloldalon, az orrsudár
magasságában, vékony tűként, árboccsúcs lökődött fel az ég hajlatában.
„A Vengeur, Bart kapitány – ötlött fel gondolataiban. – De hogy a csodába került ennyire elénk?
Tán ott erősebb a szél?...”
Ám ahogy az árboccsúcsokat számolta, egyszerre lélegzeni is elfelejtett. A harmadik mögött
feltűnt egy negyedik árbocfej! Ezen a tengeren pedig, amióta a spanyol főadmirális csatahajóját Sir
John kézre kerítette, egyetlen négyárbocosról szól a krónika. Arról az átkozott Fekete Portugálról,
akiért elindult ez a hajtóvadászat.
Most üvöltött az árbocőr:
– Ahoy, híd! Négy árboc, fekete vitorla, elöl a tatbaloldalon! Feketeeee... vitorlaaa!...
Tom Redbeard előrelátása, vagy ha úgy tetszik, jóslata, ím, valónak bizonyult! A Fekete
Portugál egyenesen a Hondurasi-áramlatnak tart, azokra a vizekre, ahol a leggazdagabb zsákmányt
sejti. Most hát mi is a teendő?
Pillantását le nem vette volna a látóhatáron alig-alig növekvő árboccsúcsokról. A Fekete
Portugál nagyon nehezen küzdötte magát előre. Persze szemközt hajózik a széllel, „fűrészelnie”
kell. Márpedig ha az árboclegénység nem érti tökéletesen munkáját, ez szerfelett nehéz dolog.
Valahányszor irányt vált a hajó, bukdácsol, veszít a sebességéből. Nekilendül újra, majd megtorpan,
mint a fűrész a fában a rossz favágó kezében. Mihamar kiderül, helyes-e a feltételezése. Kiderül
abban a pillanatban, mihelyt az árboccsúcsok alatt felbukkan az első vitorla. Persze az árbocőr már
látja, de ilyenkor inkább bízza az ember magát saját szemére.
Keveset kellett várnia. A láthatár peremén kirajzolódtak a fekete foltok, duzzadtan az
oldalszéltől. Aztán irányt váltott a négyárbocos, és vitorlái egyszeriben eltűntek, összelappadtak.
Percekbe telt, míg ismét öblösre fúvódtak.

Jócskán időbe kerül tehát, mire találkozó közeibe jutnak, sőt az is, hogy a Fekete Portugál
egyáltalán észre vegye a Hirondelle-t. A Fecske a napsugárral hajózik, a Portugál viszont
szembetart vele. Mire észreveszi őket, egy jó torkú matróz át is kiálthatna odáig. Ilyenformán van
idő a felkészülésre.
Körülvizslatta a tengert. Testvérhajói sehol, elnyelte őket az a borongó, szürke pára, melyből a
Portugál előbukkant.
A Hirondelle magára maradt!
Mi most a teendő? Semmi kétség, meg kell játszania a csalimadár szerepét. A fogoly-kotlósét,
mely hogy fészkéről elvonja a vadászok figyelmét, megszárnyazottnak tetteti magát, és sántán, lógó
szárnnyal bukdácsol mind távolabb fiókáitól, maga után vonva a könnyű zsákmányt sejtőket. Ezt
kell tennie a Hirondelle-nek is. Megrémülni, tétovázni, „menekülni próbálni”, hogy a Portugál
vérszemet kapjon, belelendüljön az üldözésbe. Űzni vele ezt a játékot mindaddig, amíg valamelyik
vadászhajó fel nem bukkan, és akkor kétoldalról neki!
A messzelátó kerek lencséjén lassan-lassan kirajzolódott a galeon teljes árboczata. Picard
elégedetten nyugtázta előbbi megállapítása helyességét. Nemcsak a vitorlák átváltása ment
kínkeservesen a négyárbocos fedélzetén, hanem a kormányos is oly pocsékul dolgozott, amilyen
munkát a Hirondelle-en a legfiatalabb hajósinastól sem tűrtek volna el. A behemót testű galeon
minden negyedfordulatnál részeg matróz módjára dülöngélt.
Ennyi tapasztalatra volt szüksége, nem többre, hogy dönthessen a követendő taktikáról. A
hosszú nevű spanyol főkormányzó nagyadmirális kézre kerített vezérhajója elég ideig horgonyzott
Port Royalban ahhoz, hogy bárki alaposan szemügyre vehesse kívül-belül. A galeonok úgy
hasonlítanak egymásra, akár egyik tojás a másikra. Legfeljebb nagyságra különböznek. A Fekete
Portugál csupán két ütegsoros, semmi egyébbel nem tér el a Santissima Trinidadtó\. A hajóorron és
a taton magas felépítmény. Széles, megerősített hajóderék, hogy elbírja a középfedélzetre
beágyazott mozsarak súlyát. Az orr- és a tatfedélzeten minden bizonnyal két-két messze hordó ágyú,
a fedélzet alatti ütegek valószínűleg huszonnégy fontosak, tehát nyolc fonttal nehezebb golyót
röpítenek ki, mint a Hirondelle ágyúi.
Mit tesz az óvatos kapitány? Kerüli a messze hordó ágyúk célirányát, és úgy igyekszik, hogy az
ellenség a mozsarát se használhassa. Mert a mozsár a magasba lövi tüzes golyóit, s így az óvatlan
fejére az égből hull ez a mennyköves „áldás”.
A fedélzet alatti ütegek tüze, ha a Fekete Portugál tüzérei is csupán annyira értik dolgukat, mint
az árboclegénység, nem túlságosan veszedelmes.
A tovagördülő hullámok között most már fel-felbukkant a négyárbocos magas felépítménye. Ha
eddig nem fedezte fel őket az árbocőr vagy a szolgálatos őrség, hacsak nem vakok vagy italtól
hályogos szeműek, hamarosan riadót kell ordítaniuk.
De itt az ideje a riadónak a Hirondelle-en is.
Két különböző leheletet érzett tarkóján. Anélkül, hogy hátrafordult volna, tudta, hogy nemcsak
az első tiszt, hanem a „második”, Jacques Kermadec is ott áll mögötte.
– Harckészültség! – szólt hátra csendesen, hétköznapiasan, mert hiszen ami most következik,
éppen olyan munka, mint a többi dolog, amit feltétlenül el kell végezni. Ezért hát nincs miértje a
nagy hangnak, izgalomnak.
A második tiszt egyetlen szót kiáltott le a nyüzsgő fedélzetre:
– Alarme!...
A reggeli utáni félórát pihengető matrózok pillanatra megmerevedtek, aztán mint a forró
tűzhelylapra kerülő vízgyöngyök, pergő sebességgel futottak szerteszét, ki-ki a maga helyére. A
konyha kéményén fehér gőzfelhő pöffent ki. A szakács oltotta el a tüzet. Michel Gravé, a dús

pofaszakállú, de tar koponyájú fedélzetmester feltárta a lőszerkamra oldalát, és sípszóval vezényelte
a lőport hordó hajósinasokcéltudatos loholását. A tüzérek az ágyúk mellé guggoltak, az
árboclegénység feszülten állt a vitorlaköteleknél. Valamennyiük szeme a hidat kereste, Pierre le
Picardot, a mestert, akire esküdtek, mert oly jó hajós volt, hogy a legvadabb viharban is azt érezték:
nem a fregatt hordja biztonságban őket a hátán, hanem az öreg, tenyere öblében.
Picard első tisztjéhez, Rossignolhoz fordult:
– Paul fiam, fedesd be az ágyúnyílásokat! Kötélvéget kap az a tűzmester, aki felfedi, mielőtt
elhangzik a parancs. Hadd higgye az a pokolravaló odaát, hogy jámbor, gazdag árut szállító
gyorshajó vagyunk. Mennél tovább hiszi, annál jobb nekünk.
Rossignol éppen hogy pelyhedző bajusza alatt farkasmosolyra villantotta csontőrlően erős
fogsorát.
– És ha elhitte, belemarunk, nemde?!
– Bele bizony, bele! Harminchat agyarral!
Az első tiszt leugrott a hídról. Egyedül az ő alakja mozgott odalenn a deszkákon. A többiek
beleolvadtak a mellvédek árnyékába, az árbocok oltalmába. Aki messziről figyelte, úgy vélhette, a
Hirondelle szellemhajó, legénység nélkül.
Picard kapitány szorosan a kormányos mellé lépett.
– Úgy figyelj rám, és úgy dolgozz a kerékkel, Charles, hogy rajtad múlik minden! Rajtad és Guy
komádon, Chambordon, a vitorlamesteren.
Charles Dupont, az Újvilág legizmosabb legénye szólni sem tudott gyönyörűségében. Szó
helyett lelkesen vigyorgott. Ügy szerette a Hirondelle-t, akár a pásztor legkezesebb bárányát, mely
az ujjai alá simul.
Anélkül, hogy tekintetét elvonta volna az iránytűről és a puhán fel-alá bukdácsoló orrárbocról,
lekiáltott a vitorlamesternek:
– Guy pajtás, aztán a fél szemed rajtam legyen!
Mert egy vitorlamesternek a másik fél szemét mindig az árbocokon kell tartania, akkor is, ha
kartács és portugál tengeri rabló hull az égből. Bizony, még akkor is!
A szürke párás látóhatár nem változott. Csupasz volt, kietlen. A szél változatlan erővel fújt. Ám
a levegő elveszítette hajnali frissességét. Ólmos volt, bágyasztó, mint a forró leheletű viharok előtt
szokott, noha a mennybolt makulátlanul kéklett, rajta felhőfoszlány sem mutatkozott.
Kermadec felporozta a hídra hordott puskákat, és keze ügyébe támasztotta a korlát mellé.
Eközben bele-beleszimatolt a levegőbe.
– Akármit mond, mester, ilyen furcsa szagú levegőt sohasem éreztem. Mintha kénkőtől vagy
mitől bűzlene. Lehet, hogy aportugálok csupa záptojást reggeliztek?
Picard kapitány eleresztette füle mellett a megjegyzést. Az foglalkoztatta, miként tegye
valószínűvé a pánikszerű menekülés játékát.
– Hagyd abba ezt a pepecselést, Jacques! – fordult másodtisztjéhez. – Menj, rendezd meg a
komédiát! Ha ezek a tintahalzabálók rákezdenek a hajcihőre, te húzd be félig a zászlót, mintha
megadnánk magunkat, a legények pedig essenek térdre, imádkozzanak, vagy tegyenek, amit
akarnak, de úgy fessenek messziről, mint akik reszketnek gyáva kis életükért. Értetted?!
Kermadec, aki bár breton volt, és a bretonokról azt állítják, hogy nem hajlamosak a tréfára,
csúfondárosan elvigyorodott.
– Hűha! Ha ezt elmondom odalenn, a banda olyan vásári csepűrágást művel, amilyet nem látott
az Újvilág! – válaszolta vihogva. – A fejem teszem rá, hogy a portugál kecsketáncot jár örömében.

Futva cikázott egyik matrózcsoporttól a másikig, buzgón, szinte kézzel-lábbal magyarázott,
végezetül izzadságtól fénylő arcát a híd felé fordítva, bólogatva jelezte, hogy a rendezésben nem
lesz hiba. Megy majd minden, mint a karikacsapás.
A négyárbocos hatalmas teknője a maga teljességében kibontakozott a messzeségből, most már
rohamosan nőtt. Kormányoldalával fordult a szél alá, amikor zűrzavaros, sokhangú ordítás felhozott
fel fekete vitorlái alól. Észrevették a Hirondelle-t! Nyomban rá aprócska füstfellegek bodrosodtak a
mellvédről, a középfedélzetről ágyú torkolattüze is villant. Mire a dörrenések hangja a Hirondellehez ért, a golyók már fáradtan, feleúton a vízbe hullottak. A Fekete Portugál ijesztgetésül
pocsékolta puskaporát.
Picard mester egyszerre ordított a kormányos és a vitorlamester felé:
– Fogd vissza!...
Dupont megforgatta a kormánykereket, a fővitorla rúdja elfordult a széltől, a Hirondelle futása
bizonytalanná vált, mintha kapitánya nem tudná, mit cselekedjen; aztán a fregatt azon nyomban szél
alá fordult, és elkanyarodva távolodni próbált a galeontól.
A másodtiszt a hajóorrból tenyere tölcsérébe kiáltott:
– Gyerünk a komédiával!
A fedélzet megbolydult, rohanó alakok cikáztak keresztül-kasul, hol összetömörültek, hol
szétfutottak. Rossignol éppenséggel térdre esett, és kezét az égre emelve, zsoltáréneklésbe kezdett.
Tucatnyian követték példáját, és a könyörgő hangok rimánkodóan szálltak a magasba.
A Fekete Portugál korlátjai mentén, kötélhágcsóin, pók módra nyüzsögni kezdtek az
emberfigurák. Százhangú, gúnyos ordítás, győzelemittas kiabálás áradt el a hullámok felett, gomba
mód pöffent a sűrűsödő lövések füstje, és a nap szikrákat csiholt ki a fenyegetően feléjük rázott
kardpengéken, a szekercék lapján.
A galeon kormányosa végre helyes fogást markolt a küllőkön, és sikerült szélbe fektetnie
hajóját. Orrát a Hirondelle derekának szegve, fehér tajtékot hasítva úszott neki, mintha fel akarná
nyársalni. Az előfedélzet hosszú csövű ágyúi körül majdnem egymást taposták le a tüzérek.
Picard kormányosára kiáltott:
– Fektesd jobbra!
A Hirondelle, mintha óriás tenyér taszítaná, átdőlt jobb oldalára, és oly hirtelen változtatott
irányt, hogy a négyárbocos nekirohanás helyett párhuzamosan száguldott el mellette.
A galeon háromemeletes hátsó felépítményén aranytól csillogó ruhájú óriás ugrált. Arcát
valósággal benőtte a vadul burjánzó fekete szakáll. Fején tollas tengernagyi kalap. A partok keverék
nyelvén üvöltözött a szócsőbe:
– Hé, te, odaát! Húzd be a zászlót! Add meg magad! – S mert nem hallott mást válaszul, csupán
rémült ordibálást, hozzáfűzte a fenyegetést: – Meghalsz, ha nem állsz meg!
A két vitorlás kötélvetésnyire futott egymás mellett. Picard látta, hogyan kapaszkodnak fel a
portugálok a hágcsókra, vetésre kész horgokkal, hogy megcsáklyázzák a Hirondelle-t.
Az admirálkalpagos szakállbozont másodszor is átüvöltött:
– Hé, te francia, le azzal az ócska ronggyal!
Kermadec, szerepéhez híven, szinte kezét-lábát törve rohant fel a tatra, hogy „bevonja” a
zászlót. Keservesen bogozta a zsineget, két kézzel rángatta lefelé a kötelet, s leste, hogy sodródik a
Portugál mind közelebb.
Picard, aki eddig szoborként állt a hídon, megelevenedett. Villámgyors mozdulattal valahonnan
pisztolyt emelt. Magányos lövés csattant, és az arannyal ékes, torzonborz figura eldőlt a galeon

tatján. A portugálok dühordításába beleveszett Rossignol tűzparancsa. Az ágyúgolyók a korlátnál
tolongó gyülevész hadba söpörtek bele.
A francia lobogó, mintha sosem vonszolták volna lefelé, ismét rúdján lengett. A Hirondelle
fedélzetén nem imádkozott, nem könyörgött életéért térden állva senki. Rossignol, tele torokból
hahotázva, öklét rázta a galeon felé, s máris újabb parancsokat ordított:
– Középüteg: a főárbocra!... – És rohant, hogy a tatágyúknak elüvölthesse az utasítást: – Fiúk,
tüzet a kormányra! Tüzet!... Tüzet!
Picard mester elégedett volt. A váratlan tűzcsapás megzavarta a portugálokat, de még ennél is
jobban „kapitányuk” eleste. Mire tüzéreik észbe kaptak, a Hirondelle előresuhant, és a huszonnégy
fontos golyók csak a tengeren vertek fel víztölcséreket. S hogy a zűrzavar még nagyobb legyen,
főárbocuk alsó vitorlarúdja, magával rántva a kötélzetet, a fejükre szakadt. A galeon, kormányosát
vesztve, szabadon pörgő kerékkel, részegen tántorgott a hullámokon. Rossignol tüzéreinek, ha nem
is magát a kormányt, de irányítóját sikerült kilőniük.
Az ágyúdörgés szerteáradt a karibi vizek végtelen térségében. A galeon sebesültjei jajgattak,
parancsszavak kavarogtak összevissza, csalódott kiáltozás keveredett káromkodással. A szél alól
elfordult vitorlák összelappadtak. A hajóorr messze hordó ágyúja eldördült ugyan, de lövedéke
zúgva szállt el a Hirondelle mellett. Mire a második lövés csattant, a fregatt egérutat nyert, túlkerült
a lőtávolon.
Odaát valaki a kormány mellé állt, és a torzonborz „admirális” szerepét is átvehette soron
következő társa, mert a Fekete Portugál vitorlái ismét kiduzzadtak, és a Hirondelle nyomába lódult.
Mintha a váratlan események torkukra fojtották volna a szót, a tengeri rablók üvöltő ármádiája
most hallgatott. Hallgatott fenyegetően, vésztjóslón. Mert csupán a hetvenkedők kiabálnak, a
bosszúért lihegők rendszerint némák.
A Fekete Portugál legénysége immár bosszúért lihegett. Amióta Pernambucóban megszerezték
maguknak a négyárbocost, még nem esett meg velük, hogy kipécézett zsákmányuk fittyet hány
nekik. Rajtaütésük eddig mindig sikerült. Ágyúik tucatjai s majd ezerfőnyi tömegük elnyomta
áldozataikban a védekezés reményét is.
És most ez a háromárbocos, ez a vén bárka, néhány ósdi ágyújával játszik velük, fügét mer
mutatni nekik. El kell harapni hát a torkát ezeknek a ripőköknek, elharapni, darabokra szabdalni,
vízbe fojtani mindenkit, mindenkit!...
Most már nem taktika, nem a zsákmányszerzés, a vak bosszúvágy hajtotta, űzte őket!
Rossignol felfutott a Hirondelle hídjára.
– Jól csináltuk, mester? – kérdezte zihálva. Az arcára telepedett lőporfüstbe árkokat mosott az
izzadság.
– Soha jobban! – dörmögte Pierre le Picard. – Most majd hajszolni fognak bennünket dühödten,
és mi futunk, míg valahonnan fel nem bukkannak a mieink. És akkor majd befellegzik ennek a
fekete koporsónak!
A tereb magasságából lehangzott az árbocőrség kiáltása. Ugyanaz a szöveg változatlanul, mint
már sok ízben:
– A látóhatár ködös, üres, üres!... Vitorla sehol!...
Ez a gyöngyösen szürke, áttetszhetetlen pára, amely kora reggel csupán sok mérföldnyi
messzeségben szegte be az égbolt alját, furcsa mód egyre közelebb nyomult. És terpeszkedett is.
Fölfelé növekedett, mintha a tenger lélegzetté volna ki magából, hogy elfüggönyözze az eget. A
Fekete Portugál, noha csak néhány hajóhossznyira csobogott mögöttük, majdhogy körvonalaira
foszlott ebben a párázatban.

A levegőben egyre jobban szétáradt a torokkaparó, köhögésre késztető furcsa kénszag, s ez
emlékeket ébresztett Pierre le Picardban. Régi emlékeket. Fiatal hajós korában egyszer az itáliai
tengeren vitorlázott, Nápolyba tartván. Akkor sodorta a szél feléjük a szárazföldről ezt a szagot. A
kikötés előtti éjszaka látták, hogy tűzfény világít Nápoly felett. Éppen kitört a tűzhányó, a Vezúv.
De ugyan hol van itt tűzhányó, a nyílt tengeren?! Sehol, sehol! Messze távolban akad, sok száz
mérföldnyire innen Martinique szigetén meg Közép-Amerikában, a felhőket kotró hegyek között.
Valahonnan onnan sodródhatott ide ez a szag.
Vállat vont, mit töprengjen a tenger effajta rejtélyein az ember! Figyelte a Fekete Portugált. Egy
vonásnyival sem közeledett, mióta maguk mögött hagyták.
– Nyomunkba se ér, ha mi magunk nem akarjuk! – mondotta két tisztjének. – Adassatok húst és
rumot a népnek. Nyugodtan tömje meg magát mindenki. Tele gyomorral vidámabb a harc.
De ő maga evés helyett végigjárta a fregatt minden zegét-zugát. Döntő ütközet előtt sosem árt,
ha a kapitány a maga szemével győződik meg hajója állapotáról. Amerre csak elhaladt emberei
mellett, mindenütt jókedvűen üdvözölték.
Az egyik főtüzére megállította:
– Mulatságból is a pokolra küldjük mi ezt a Portugált, nagyuram! De ha nem számítunk rá,
akkor is dús lesz a bére. Azt mondta az első tiszt, dugig van tömve zsákmánnyal! Így igaz?!
– Így. Tizenegy hajó rakománya terheli!
– És számlálatlan sok bajtársunk vére! – toldotta meg a főtüzér. – Van mit megbosszulnunk.
A kapitány továbblépett, de hirtelen újra megtorpant. Az ütegfedélzet padlója mintha enyhébben
reszketett volna talpa alatt, mint eddig. Csökkent a Hirondelle sebessége?...
Sietve visszafordult a fedélzetre. Már a lejáró torkából látta, hogy a főárboc vitorlái enyhén
besüppednek. Lanyhult a szél nyomása. Mire hármasával kapkodva a lépcsőfokokat, felért a
fedélzetre, mosott rongyként harmonikázott valamennyi vitorla. A szél teljesen elült! A tatbaloldal
tüzérei a korláton áthajolva szinte lélektelenül bámultak hátrafelé. Amit látott, csontja velejéig
megdöbbentette. A Fekete Portugál lőtávolságon belül, hasasra duzzadt vitorlákkal nyomult feléjük
megállíthatatlanul. Teljes szél alatt volt!
Micsoda balszerencse! Esztendőben, egyszer ha előfordul effajta istenverte jelenség: pásztás
szél. A te vitorláid petyhüdten lógnak, s tőled százméternyire, a nyomás alatt megdőlve rohan egy
másik vitorlás. Elhúz melletted, fittyet hány neked, s mire te újra szelet kapsz, nyomába se érhetsz.
Tisztjei a hídon majd a fogukat csikorgatták.
– No, most bekaptuk a legyet! – fakadt ki Rossignol elkeseredetten. – Ez kényelmesen
idekormányoz mellénk, és egyszerűen forgáccsá lő bennünket!
Kermadec a korlátot ütögette öklével tehetetlenségében.
– Eh! – mordult fel. – Ebbe azért mi is beleszólunk valamicskét! Nem kereste a lépcsőt, átugrott
a korláton, le a fedélzetre. Rohant a tüzéreihez.
A Fekete Portugál suhogva nyomult mind közelebb, körülötte bőgött, süvöltött a szél, oly erős
szél, hogy szinte látni lehetett, a Hirondelle mögött, mellett pedig szellő nyoma se rezdült, még
mindig nem rezdült!
„Igen – mondta önmagának hangtalanul Pierre le Picard –, az ember megér hatvan esztendőt,
ebből ötvenet tölt a tengeren, és ötször, ha belekerül ilyen szélmentes pásztába. Négyszer ölbe teheti
a kezét, és kivárhatja, míg mögötte ismét szél kerekedik. Az effajta ötödik esetben viszont, hacsak
nem akar vízbe fúlni, mint a patkány, megpróbálja a lehetetlent, azt, hogy megküzdjön egy
hatvannégy ágyús sorhajóval és annak ezernyi zsiványával. Megküzdjön akkor, amikor maga csak
tizennyolc ágyút használhat, és összesen kétszázhúsz legénye van.”

– Rossignol, te a tatütegeket vezéreld! Az árbocokat lövesd! – vetette oda az utasítást, s máris a
vitorlamesterre kiáltott: – Puskára mindenki! A tüzérekre célozzatok!
Kermadecra nem volt gondja, tudta, hogy a középfedélzet és az alsó ütegsor valamennyi
lövegével a Fekete Portugál derekába tüzel, hogy tönkrezúzzon, amit csak lehet.
Odaát hiába több az ágyú, ha itt szaporábban töltenek a tüzérek, és két sortűzre hárommal
felelnek. Ettől függ most minden!
A négyárbocos hatalmas teknője egy vonalba ért a Hirondelle-lel. A portugálok diadalmas
tombolása beleveszett az ágyúk morajlásába. A galeon ütegei ontották a golyókat. Még csak célt
sem téveszthettek. A közelség miatt minden lövésük telitalálat volt.
A Hirondelle szinte sírt, vonaglott, amint a testébe vágódó vastekék zúzták, rombolták palánkját,
bordáit. A keserű, kék lőporfüst beleszövődött az amúgy is sűrű, gyöngyös párába, s ráült a
fedélzetre. Az alsó ütegsoron fültépő dörrenéssel fölrobban a lőpor valamelyik ágyú mellett, s a
felszakított deszkákon kévében csapott ki a tűz.
A Portugál biztosra ment. A vitorlákra, az árboczatra egyetlen lövést sem vesztegetett. Még csak
a fedélzetet sem tarolta. A kormányfél valamennyi ágyúját a Hirondelle vízvonalára irányozta. Ügy
akarta a fenékre küldeni, hogy gyönyörködhessék a süllyedő fregatt embereinek pusztulásában.
Picard kapitány egymás után emelte el a korlát mellől a muskétákat, és lőtt gondosan célozva
azokra, akikben a tiszteket sejtette. Mi mást tehetett volna? Itt most már mindenki magában harcolt,
harcolt valamennyiükért.
A szakadatlan dörgés egy villanásnyi szünetében meghallotta Kermadec ujjongását:
– Brávó, fiúk! Rajta, rajta, még egyszer! Tűz!
A Fekete Portugálon előbb csak megingott, aztán derékba roppant a főárboc. Úgy zuhant alá,
hogy magával rántotta a hátsó árboc csúcsát. A lezúduló gerenda- és vitorlatömeg lepedőként
borította be a galeon középfedélzetét. Amíg le nem vagdalják, onnan ugyan nem esik több lövés!
Egy matróz, arcán vérző, szakított seb, feltántorgott a hídra.
– Nagyuram, a teknő lyukas, mint a szita! – dadogta. – Már nem tudjuk, hogy melyik léket
tömjük el. A hombárokban térdig csobog a víz! – Aztán végigvágódott a deszkákon. Mire a kapitány
hozzáhajolt, halott volt.
Ahogy felemelkedett, Dupont-ra esett pillantása. A kötélizmú legény nem mozdult a kormány
mellől. Szétvetett lábbal állt, szorította a küllőket, és szeme a vitorlákon függött. Állt magabiztosan,
fölényesen, holott körülötte darázsként rajzoltak, fütyülve a muskétagolyók. Vállán már véres csíkot
szántott egy ilyen ólomdarázs, de meg se rezdült bele. Föld megrendülhet, ég összedőlhet, de egy
kormányos nem hagyhatja el őrhelyét. Ezt tudta Charles, az Újvilág legerősebb legénye, s e szerint
cselekedett.
Picard kapitány újratöltötte az egyik muskétát. Arra gondolt közben, micsoda szerencse, hogy a
Fekete Portugál eddig nem csáklyázta meg a Hirondelle-t. Mert ha ezt tette volna, már nem lenne
élő a fedélzeten. Ötszörös túlerő ellen, közelharcban, majdnem reménytelen a küzdelem.
Lenn a fedélzeten a vitorlamester néhány matrózzal a robbanás okozta lángokat fojtotta el. Ettől
a veszedelemtől így hát megmenekültek! De a hajótérbe zúdul a tenger. Meddig tarthat még az
élet?!
És ekkor Charles felordított a kormánynál:
– Uramisten! Szél!... Szél!...
Pierre le Picard a kiáltástól vezetve, megbabonázottan meredt a vitorlákra. A vásznakon lassan
kisimultak a redők, duzzadni kezdtek, arcát hűvös, könnyű lehelet simította végig, egyszeriben
minden csontjában érezte a levegő mozgását. Istenem, lám, gömbölyűre pöffednek!... Ha ez nem

csoda, hát semmi sem!
A Hirondelle megugrott, mint a csikó, melyet ostorcsapás ért. Charles Dupont tenyere táncolt a
kormányon, úgy játszott a kerékkel, hogy a szél minden ereje a vitorlákat érje, és művészetével
valósággal előredobta a fregattot. Előre, a páraköd mélyébe. Az életbe!
A Fekete Portugál elmaradt a Hirondelle tatja mögött.
Kermadec kormosan, füstösen, derékig mezítelenül előbukkant a hajóűrből.
– Tüzéreimnek legalább a fele halott. Három ágyúm oda van! – mondta reszelősen,
szomjúságtól tikkadtan. – A sebesülteknek számát sem tudom. De aki mozogni tud, az már a lékeket
ponyvázza. A többi az ácsok meg a szivattyúk dolga.
Chambord, a vitorlamester valahonnan a kötélzetről kiáltozott:
– Hurrá! A Portugál meg se moccan! Most próbálják levágni, ami a főárbocból maradt!
Gravé, a fedélzetmester a hajóűrből bukkant fel, és az ácsraktár felé rohant. Futtában kiáltott a
kapitánynak:
– Begerendáztuk a legnagyobb lyukat!
A szél most már nem fütyült, süvített a kötélzeten, mint akkor, ha éppen támadóban a vihar.
Mint durva marok a fátylat, egyszeriben széttépte az opálos párát. A nap már nem sejlett, izzón,
vakító fényességgel sugárzott a mennybolton. A fedélzeti napóra árnyéka kilencet mutatott.
Pontosan annyit, mint Picard mester öklömnyi zsebórája.
Majdnem három órát tartott a rettenet, az öldöklő harc, s ez a három óra úgy múlt el, mint egy
tűnő pillanat. Még csak kilenc óra!
– Előbb a sebesülteket, aztán a hajót szedjétek rendbe! – mondta Pierre mester fáradtan, és leült
egy lépcsőfokra, mert lába megroggyant alatta. Egy ilyen tusa és hatvan esztendő együttesen, olykor
nehéz teher!
Az árbocőr, aki mindvégig fenn kuporgott a tereben, miközben alatta dübörgött és lángolt a
világ, örömtől ittasan kiáltott:
– Híd, hé, híd! Az orrsudár mellett a kormányfélen, a látóhatáron éppen egy...két...három...
három vitorla!... A mieink...
A szél úgy belemart a vitorlákba, mintha ronggyá akarná szaggatni őket. Irtózatos lökéssel
támadt – mintha ereje véghetetlen lenne, és elült.
De ezúttal teljes lett a szélcsend. A látóhatáron a vitorlák mozdulatlanul fehérlettek. Mögöttük a
Fekete Portugál árnya belegyökeresedett a víztükörbe. A tengeren elültek a kölyökhullámok is, a
víz éppoly izzó érctükörré változott, miként a mennybolt.
Rossignol egy pillanatra, megpihenően, a korlátnak dőlt.
– Ezt a szélcsendet akárha megrendeltük volna – fújta ki magából a fáradtságot, izgalmat, a harc
mámorát, mely eddig lenyűgözve tartotta. – Most már csak dolgoznunk kell, hogy tovább bírja ez a
derék teknő! Aztán ha beérnek a mieink, ráfordulhatunk a Fekete Portugálra újra.
Megdörzsölte szemhéját, mintha nem jól látna valamit, majd elégedetten felcsuklott.
– Nézzétek, uraim, a tűzhelybe befűtött a szakács! Füstöl a kémény. Lesz ebéd!
Nevetni kezdtek mindannyian. Mily jó volt most arról szólni, hogy a konyhában ropog a tűz.
Mert ez nem emészt, nem pusztít, hanem ételt ad az éheseknek.
A fregatt meg se moccant. Alattuk síkegyenes volt a padló, akár egy asztal, ilyesmi is ritkán
fordul elő tengeren.
Kermadec már éppen szóvá akarta tenni, hogy ilyet is keveset ért meg, mikor a Hirondelle

bordáin sisteregni kezdett a víz. A fregatt először az orrát emelte meg, majd előrebukott. A durva
rántás levert a lábáról mindenkit.
– Ejnye!... – csuklott csodálkozóan Rossignol, mert halántékát beleverte a korlát végébe.
A bakugrás véget sem ért, s a Hirondelle a kormányfélre dőlt, le, mélyen a tenger színéig, s éhes
hullámok söpörtek fel a fedélzetre. Aztán az árbocok félkört írtak le az égen, s az alsó vitorlarudak a
tatbaloldalon mártóztak a hullámokba. A fregatt szinte nyögve próbált felegyenesedni. A
fedélközben dübörögve tépték rögzítőláncukat az ágyúk. Michel Grave, a fedélzetmester
kétségbeesetten ordított:
– Őrség! Emberek a vízben!
Pierre le Picard a korlátba kapaszkodott, hogy talpon tudjon maradni, mert a fregatt valóságos
boszorkánytáncot járt. A látvány megdermesztette. A tenger az ég ellen támadt! Amerre ellátott,
hullámok acsarkodtak fölfelé. Hullám hullám hátán, úgy, ahogy még sohasem volt! A fregatt felé
rohantak a szélrózsa minden irányából. Megtorpantak, önmagukba omlottak, és újra felemelték
fejüket. Piszkosfehér tajtékot túrtak. Alulról meglódították a Hirondelle-t, hullámhegyre taszították,
hogy nyomban leejtsék a mélységre. Ebben a pokolkatlanban a fedélzetről lesepert matrózok
sodródtak tova, és nem volt mód, hogy bárki megmentse őket.
A hullám már toronymagas, völgye szakadéknyi.
– Emberek, fogóddzatok!...
A vitorlamester üvöltött-e vagy valaki más; ki tudja?
Dupont úgy birkózott a kormánnyal, mintha vad ellenfél tartaná halálos szorításában. Hallhatóan
csikorgott a foga, amint képtelen erőfeszítéssel megpróbálta átfordítani a kereket, hogy
tőgerendájára billentse vissza a fregattot. De egy hullám a lapátot ellenkező irányba vágta. A küllők
maguktól perdültek meg, és Charlest pehelyként dobták át a korláton a fedélzetre.
– Igen!... – mondta Pierre le Picard kapitány emlékezően – regéltek ilyenről az öreg kapitányok.
Valahol kitört egy tűzhányó! A víz alatt tört ki, és ez tengerrengés!
Lehet, hogy nem is mondta hangosan, csupán gondolta, mert olyat látott, ami kevés
tengerészszemnek adatott meg eddig.
Mögöttük már nem hullám – vízfal, mérhetetlen vízhegy fortyogott minden toronynál
magasabban, gerincén rémséges toronysisak, a Fekete Portugál tehetetlen tömege. Törött
árbocokkal, ronggyá foszlott vitorlákkal.
Ez a torony pedig magasodott anélkül, hogy tömege vékonyodott volna; nőtt, növekedett,
föléjük hajlott, s egyszerre, mint a végítélet, a Fekete Portugál s a minden hullámok
leghatalmasabbja ráomlott a Hirondelle-re.
Pierre le Picard, a mester, a nagyúr, aki eddig tenyere öblében hordta hajósait, a víz zöld
függönyén keresztül még látta, amint a fregatt orra a mélybe bukik, le a hullámok alá.
Utolsó gondolata az volt, hogy a hullámkirály nyugatról érkezett, és keletre tart.
Keletre, Jamaica felé.

12. CSAK EGY KIS FÖLDRENGÉS, PAPOM!...

Cuypert kapitány a tiszteletes fohászkodásának hallatán fejet hajtott, mintha ő is utána mondaná
magában a könyörgést a tengeren járókért. Aztán visszapattantotta órájára a fedelet, és a remekmívű
szerkezetet a zsebébe csúsztatta.
- Tizenegy óra harminc – ismételte újfent, mert valahogy kényelmetlennek érezte a szótlanságot.
Sir John ringatózni kezdett a kandalló melletti hintaszékben, miközben szórakozottan
szemlélgette a gazdag villásreggeli utáni ejtőzésbe süppedő asztaltársait.
Bármint tombolt is odakint a szélvész, Heath tiszteletes és a hollandus kalmárhajós kivételével
az álom kerülgette pillájukat, szemhéjuk le-lecsukódott. Jonathan West, kezét összekulcsolva
potrohán, hangosan fel-felszusszant, Hammersmith magával hordott aprócska imádságoskönyve
betűzgetésébe rejtette álmosságát, míg a „díszvendég”, a hosszú nevű spanyol grand, nyitott
szemmel, kábán meredt az űrbe.
Heath nem mozdult az ablak mellől.
A szélvész szörnyű zúgása oly magasságba ívelt, hogy sivítását emberi fül már-már fel sem
foghatta. A szüntelen robaj betöltötte az egész világmindenséget, ütemére vert a szív, fújtatott a
lélegzet. Már nem hallották, benne éltek.
Amikor odakünn elhalt a szél, és betört közéjük a süket csönd, hirtelenében fel sem ismerték, mi
történt.
A fogadó rakpartra néző ajtaja, mintha láthatatlan vendég taszította volna be, felpattant.
Sir John dobhártyáján még a szél pattogott, és tudattalanul azt várta, hogy a fergeteg magával
sodorja a terítéket az asztalról, hogy kioltsa a gyertyák lángját. A keskeny lángnyelvek azonban meg
sem lobbantak.
Cuypert álmélkodása rezzentette őket a valóságra.
– Szavamra!... Elült a szél!
Valóban, elült!
A levegő egyszeriben tökéletes, ájult mozdulatlanságba fagyott. Félelmetes mozdulatlanságba!
A némaságot harangkongás repesztette meg. Félrevert harangok kongása, amikor a harangnyelv
szabálytalanul, féloldalasán üti a zengő ércet, hogy veszélyre figyelmeztesse az embereket,
támadásra, fellobbanó tűzvészre.
Heath tiszteletes sem gondolhatott másra.
– Vészharang, uraim!
El sem hangzott ajkáról a kiáltás, talpa alatt máris megingott a padló, a csillár meglódult, és a
kandalló rácsán lassan tovább fövő levesmaradék sisteregve, gőzfelhőt pöffentve futott ki a
parázsra.
Valahonnan, mintha roppant mélységekből törne fel, tompa moraj áradt szét.
A kormányzó ösztönösen kiitta poharát. A hintaszék úgy mozgott alatta, akár viharban a
parancsnoki híd.

– Csak egy kis földrengés, papom! – mondta csitítóan.
Cuypert kapitány, mert az élet valamennyi jelenségét óramutatójához igazította, megint
megszólalt:
– Tizenegy óra harmincöt.
Littleton fogadóját ebben a pillanatban rázta meg a második rengés.
Portobello főkormányzó nagyadmirálisa alól megvadult ló módjára elszáguldott a karosszék.
A csillár kiszakadt a mennyezetből, az asztalra zuhant és üvegszilánkjait, akár a robbanó bomba,
sebet vágva szórta szerteszét. A gerendázat megereszkedett a fejük felett. A derékvastag főgerenda
íjként meghajolt, s recsegve kettépattant.
Sir John – parancsnok a sorhajó hídján egy ütközet alatt – megőrizte hidegvérét, parancsszót
harsogott:
– Kifelé, uraim! A szabadba... a szabadba!
Jonathan West a rémülettől üveges szemmel, mázsás termetét meghazudtoló könnyedséggel,
elsőül iramodott az ajtónak. Hammersmith lövés elől futamodó nyúlként követte, szájáról
félelmében feledve a templomi kegyességet – a londoni kikötő káromkodásözöne patakzott.
Martin Nunez de Miranda y Guadalajara őgrandsága értetlenül kapaszkodott az asztal szélébe,
fekete ruháján jégtörmelékként csillogott az ezernyi üvegszilánk. Cuypert kapitány a hóna alá nyúlt,
vonszolni kezdte, akár egy lazára tömött zsákot, keresztüllódította a küszöbön, s maga is utána
bukfencezett.
Heath tiszteletes, ki tudja, hogyan, talpon maradt az ablak előtt. A kormányzó melléje ugrott,
átkarolta vállát, és sietve kifelé taszította.
– Ügy tetszik, süllyed a hajó, Emmanuel! – életében először szólította barátját keresztnevén.
Éppen hogy áttántoroghattak az ajtónyíláson, mögöttük az ebédlőteremre szakadt az emelet.
Sir John talán nem is érezte a harmadik földlökést, mert ami eléje tárult, szinte érzéketlenné
zsibbasztotta.
Lábuk előtt mérhetetlen sötét szakadékként, hosszában kettéhasadt a rakpart. A Jakab-erőd két öl
vastag kőfala összeomlott, mint a kártyavár, magával rántva a sokmázsás ágyúkat s a piros kabátos,
fekete kalpagos tüzérek rémült tucatjait. A város, Port Royal, a házak és a tornyok, szinte emberi
hangon jajongva omlottak porba.
A vészharang szüntelenül kongott. Érchangja túlzengte a halálkiáltásokat.
És a tenger, az öböl kéklő víztükre nem volt sehol! A fenék bűzös, fekete dágványában oldalára
fordulva hevert Freeman uram briggje, a Dwarf, és őfelsége háromárbocosa, a Swan csakúgy, mint a
tenger lakóinak megszámlálhatatlan tömege.
A nap könyörtelenül sütött, talán soha ily hevesen nem ontotta sugarát. Égetett, perzselt. A
hőségtől törötten rezgett a levegő. Délibábjában a kéklő hegyek és a hegyeken az erdők szédülten
tántorogtak. A látóhatár fel-alá imbolygott, ahogy akkor imbolyog, amikor a kormányállásról nézi
valaki.
A tenger még mindig nem volt sehol.
Ekkor, abban az űrben, ahol a víz elveszett, nesz támadt, egyre élesedő moraj, sistergés, zúgás.
Az öböl külső karimáján zöld fal dombosodott fel.
A zúgás elviselhetetlen harsogássá erősödött. A fal már az égig ért.
Sir John nézte ezt a zöld falat, és szorította Heath tiszteletes vállát.

– Most imádkozzék, Emmanuel! – mondta, mert mit mondhatott volna mást, hiszen már nincs
többé semmi, csak ez az eleven zöld fal, mely jön, jön ... és nincs hová futni előle.
A leomló vízfal ütését nem érezték, csak a belőle áradó rettenetes hideget – semmi, semmi mást.
Heath tiszteletes tűnő eszmélete a városnak szólt. Cuypert kapitány zsebében még ketyegett
kronométere, és jelezte az időt, de ő már nem mondhatta, hogy most van tizenegy óra
negyvenhárom perc.
Picard mester hullámkirálya Port Royalban elfoglalta trónját.

13. LEWIS GALDY ORVOSDOKTOR ÉS FILOZÓFUS,
NEMESÚR

– Master, nappalodik!... – A sürgető hang Galdy doktor álmainak mélyére hatolt, és
felébresztette. Ágya mellett fiatal néger inasa, Mózes állt. Egyetlen ruházata a derekára csavart
hófehér lepedő. A szoba szürke homályából fogsora és a tálcán tartott porcelán csésze világított ki.
A doktor felé a kávé pezsdítő illata áradt. Nagyot kortyolt a forró, édesre cukrozott italból. Bár nem
szerette a törököket, nagyon nem szerette, elismeréssel gondolt reájuk, csupán azért, hogy a
kávébabot, ennek a csodálatos „feketelevesnek” forrását magukkal hozták Afrikából. Mert ez az ital
eltaszítja a fáradtságot, serkenti a gondolatokat, és erősíti az elhatározást, ha dönteni kell. Igaz,
tetemes összegbe kerül egy-egy zsákocska ebből a babból. A holland és angol kalmárok, akik a
földközi-tengeri kikötőkből vagy éppenséggel egyenesen Afrikából hozzák, szinte arannyal mérik a
súlyát. No de az orvosság sohasem volt olcsó mulatság, a kávé pedig minden orvosságnál többet ér!
Ügy hírlik, hogy Londonban holmi élelmes olasz édességkereskedő már kávézótermet nyitott, és
valóságos divattá vált a fekete ital szürcsölése.
De hát ez legalább okos divat!
Visszaadta a csészét, rövid paranccsal:
– Nyergeltess!
Mire a nap felkel, úton kell lennie, ha délre vissza akar kerülni a városba. Márpedig
mindenképpen vissza kell térnie. Június hetedike van, előnapja a Port Royal-i franciák bensőséges
ünnepének, amelyet ugyan egyetlen naptár sem jelez, de nekik talán nagyobb ünnep mindennél.
Az elnyomatás alóli szabadulás ünnepe, azé a napé, amikor Franciaországból menekülve, hét
esztendővel ezelőtt partot értek Jamaica földjén. Azon a ritka pontján a világnak, ahol mindenki
szabadon vallhatja saját hitét, azzal kereskedik, amivel akar, és tanult mesterségét nem korlátozzák
céhek, királyi rendeletek, adóhivatalok. Ahol senki sem szól bele a másik dolgába, míg valaki meg
nem sérti a sziget törvényeit. Ezért ünneplik meg a Port Royal-i franciák minden esztendőben június
nyolcadikát a szabadulás napjaként. Mert Franciaország, XIV. Lajos királysága, ahonnan érkeztek,
börtönnél, siralomháznál is kegyetlenebb a protestánsok számára. Bárki légyen, akár alattvalója a
királynak, akár csak vendége az országnak, ha nem Róma hitét vallja, vagyonát veszti
szabadságával egyetemben, és halálra senyved a tömlöcökben vagy a flotta gályáin, utolsó
lélegzetéig rabszolgasorban.
A megérkezés ünnepe tehát nem egyéb, mint megismétlődő hálaadás a halál torkából való
szabadulásért. Józan ember nem felejt, inkább emlékezik!
Ha már apósaura, Pierre le Picard távoli vizeken hajózik, hogy elhárítsa kapitánytársaival a
veszedelmet a tengeri népek feje fölül, úgy illik, hogy a legközelebbi férfirokonként ő helyettesítse.
Mert Picard mester a francia közösség vezetője, s így az ünnepségen is övé a vezető szerep. Az övé
vagy azé, aki képviseli.
Ehhez a szerephez tartozik az is, hogy ma az alkony hűvös óráiban végiglátogassa a város
előkelőségeit, felkérve őket, emeljék személyes megjelenésükkel az ünnep jelentőségét.
Miután pedig enélkül is éppen elég a teendő, ugyancsak be kell osztania idejét.
Miközben tennivalóit latolgatta, gondosan simára borotválta arcát, érintetlenül hagyva felső
ajkáról kétoldalt lecsurgó bajuszát. Senki más nem viselte így, és megesett, hogy egy olasz

hajósgazda az utcán rámeredt, mert berber tengeri rablónak vélte, hiszen azok viselnek ilyenforma
bajuszt. Hosszú történet kerekedett volna belőle, ha magyarázatba kezd, hogy nem berber
férfiviselet ez, hanem a török vitézeké és azoké, akik Európa messzi végein hol a török mellett, hol
a török ellen küzdenek, ahogy hazájuk sorsa éppen megkívánja.
No de hát ha az ember „valaki”, ha rangot és megbecsülést ért el, akkor joga van ahhoz, hogy ne
magyarázza önmagát. Olyan bajuszt hord és úgy öltözködik, ahogy neki jólesik. Legfeljebb
csodabogárnak, különcnek tartják, és maguk között azt mondogatják: „A mi doktorunk nem olyan,
mint a többi ember!”
Mire végzett reggeli tennivalóival, a zsalugáter nyílásain becsillant az első napsugár, és
végigkaszált a falakat borító könyvespolcokon. Egy ölre való, bőrbe kötött könyv az asztalon
hevert. Az előző este hozta az egyik kapitány cimbora, aki a floridai partok alatti kószálásból tért
meg. Egy spanyol naszád rakományában találta. Amióta esztendőkkel ezelőtt, egyszer baráti
társaságban elmondotta, hogy szenvedélye a könyv, ennek híre terjedt, és azóta a hajósok, ha bárhol
nyomtatott papírra lelnek, nem hagyják veszendőbe, ide hordják. Ki egy-két ezüstért, ki egy pohár
italért, ki pedig csupán baráti kézszorításért. És így, ezen a messzi szigeten is, szobájába gyűlik a
világ tudománya. Ez pedig a legnagyobb jótétemény, ami valakit érhet, akinek választott hivatása a
filozófia és a gyógyítás.
Sebtében megfürdött a kerti medencében. A francia település egymásba nyíló udvarai ontották a
kora reggeli virágillatot, és mindenfelől a vidám vízpaskolás neszei hallatszottak. A belső kertek és
a vízmedencék a spanyol uralom örökségeként maradtak itt. Egyetlen jó örökségként! A víz és a
virágillat kellemessé tette a kezdődő napot, és enyhülést hozott az estével.
Mózes a küszöbről kiáltott a medence felé:
– Uram, a Szellő útra kész!
Arab vasderese játékosan kapálta a földet, amikor körüljárta. Gondos lovas megvizsgálja
paripáját, mielőtt útra kél. Nem talált hibát. A hevedert Mózes feszesre húzta. A kápában ott
feketéllett a két pisztolyagy, sőt tokjában a kurta puska is. Ez a fegyver a messzi európai végek
emléke, ő hozta magával ide. Nemcsak a katonák, hanem mindenki, aki fegyverrel él, csodájára járt.
Csodájára, mert szerfelett alkalmatos jószág ez akkor, amikor muskétáját már nem, pisztolyait még
nem használhatja a harcos. Messzire hord, és golyója átüti a páncélt is. Az a Port Royal-i
fegyvermester, akinek megengedte, hogy lemásolja, meggazdagodott rajta. Mert ez volt az egyetlen
puskafajta, amit nyeregből, akár vágta közben is, használhatott a gazdája.
Rácsettintett lovára, és könnyű poroszkálással nekivágott a Fő utcának.
Az élet javában zajlott, mint mindig napkeltekor, hiszen a délelőtti hőségben elernyed ember,
állat, ki kell használni a hűvös órákat. Délfelé már mindenki fedél alá menekül, és igyekszik ki se
moccanni, míg meg nem rezdül az alkonyat enyhítő szellője.
A fedett rabszolgapiac kapujából eléje sietett a kereskedőtestületegyik írnoka.
– Uram – fontoskodott, miközben a doktor visszafogta a lovát –, ötvenhatan kerülnek ma
kalapács alá. Tizennégy asszony és nyolc gyerek van közöttük. Számíthatunk doktorságod
érdeklődésére? Úgy látom, ma lanyha a kedv, nem verik fel az árakat! – kínálgatta a jó vételi
lehetőséget.
A város és a kormányzó doktora habozás nélkül felelt:
– A gyerekekért és asszonyokért árverezzen az én nevemben, írnok uram. A férjükért is az én
megbízásomból üssön a kalapáccsal.
A fekete ruhás írnok hajlongva elhátrált. A remélt üzlet s az ő jutaléka immár biztosítva volt. A
doktor ellen ebben a városban nem árverezett senki.
Lewis Galdy orvosdoktor és filozófus, nemesúr – akinek házát és névtábláját hét tenger

valamennyi hajósa és Jamaica valamennyi lakója ismerte – tiszteletben tartott előjoga volt, hogy
családokat vásároljon.
Ha valaki elég gazdag ahhoz, hogy a „fekete elefántcsontnak” ne csak a munkaerejét nézze,
hanem azzal passziózzék, hogy az anyát együtt veszi meg gyerekével, és ráadásul nem sajnálja a
pénzt a férjért sem, ám tegye! Annak, aki négert árul, édesmindegy! A fődolog az üzlet! A doktorral
szemben csak tájékozatlan jövevény árverez, olyan, aki nem tudja, hogy mögötte nem csupán
vagyon, hanem a kormányzó írott rendelete is áll. Mert a doktor nemcsak üzletfél, de egyben
felügyelője is a rabszolgapiacnak! Felügyelői hatalmával pedig úgy él, ahogy ő akar! Beteg
rabszolgát nem enged vásárra, kegyetlenkedést nem tűr, s aki rabszolgakereskedő nem hajlik a
szavára, az könnyen szembe találja magát kardjával.
Az már azután az ő nagyúri kedvtelése, hogy a betegeket felápolja, a családokat birtokára viszi,
s tán nem is rabszolgaként bánik velük. Ki tudja? Ha valaki megvásárolt egy rabszolgát, senkinek
semmi köze ahhoz, hogy miként bánik vele: tenyerén hordozza-e, vagy halálra korbácsoltatja. Pénzt
adott érte, személyes tulajdona, azt tehet vele, amit akar.
A Szellő, fejét kapkodva, továbbkocogott a Fő utcán. A kora reggeli óra ellenére a levegő
szokatlanul fülledt volt, verejtékeztető. A szúnyogok kínzó ármádiájamég mindig nem ült el. Fekete
rajokban gomolyogtak.
A szemközt vágtató tüzér hadnagy alig tudott uralkodni lován. Amikor a doktor láttán
megpróbálta visszafogni, a szúnyogok gyötörte szerencsétlen jószág hol a fejét hányta égnek, hol
farát dobálta a magasra, fájdalmas nyerítéssel.
A tiszt, aki majd megfőtt szorosan záródó, magas galléros, vörös posztókabátjában és félcombig
érő bivalybőr csizmájában, hüledezve rázta fejét.
– Hát látott már ilyet, illustrissime magister – kezdte latinos műveltségét fitogtatva –, hát látott
már ilyet, tiszteletreméltó mesterem? Szavamra, megbolondult az egész világ! Az éjszaka madarai s
ezek az ördögi szúnyogok nem bújnak el a világosság elől, amint ez természetük lenne. Még jó,
hogy nem nyugaton kelt fel a nap, mert különben azt mondanám, felborult a természet rendje.
– Ugyan! Vihar közelít bizonyára. Ha ilyen sápadt az ég és megfülled a lég, valamennyi
kapitány sietve, begöngyölteti a vitorlákat – válaszolt a doktor. – Becsavartatja, mert tudja, hogy
nyakán a szélvész. De önt, hadnagyom, még azelőtt megüti a guta! Ilyen melegben senki sem
viselhet magán posztópáncélt.
A hadnagy elkeseredetten legyintett.
– Mit tehetek?! Ez őfelsége egyenruhája, és én most szolgálatba megyek! Gyakorlatoztatnom
kell a Jakab-erőd tüzéreit.
– Akkor ők is a maga sorsára jutnak!
– Uram, ez a szabályzat! A parancs úgy szól, hogy ma reggel héttől tizenkettőig lőgyakorlat! És
mi lövünk akkor is, ha belehalunk! Egy hadnagy nem mondhat ellent az ezredesének!
Doktor Galdy nyugalma haragra váltott:
– No, majd én ellentmondok neki, ha estére összekerülök vele!
A szobájában hűsölő ezredes oktalanságán rágódott akkor is, amikor harmadízben megállították.
Az Aranyművesek utcája sarkáról egy barna bőrű, kék burnuszos emberke lelkendezett feléje
arabul:
– Szídi Hakim, hé, szídi Hakim, kegyeskedj leereszkedni egy pillanatra alázatos szolgádhoz!
Lázár Boursa volt, a szír ékszerész és ezüstműves, aki rejtélyes és szövevényes utakon,
valahonnan Damaszkuszból került ide Port Royalba. Nem akadt olyan Földközi-tenger környéki
nyelv, amelyen meg ne tudta volna értetni magát, angolra is hajlott az ajka. Egyformán tisztelettudó

volt mindenkivel, akiben vevőt sejtett, de a doktor előtt földig hajolt, mintha keleti uralkodó lenne.
Csupán azért, mert azon a nyelven beszélt vele, melyet kívüle itt senki sem értett: arabul.
– Nos, Lazar? Sietek!...
– Szídi, csak egyetlen drága perced áldozd rám! – kérlelte az aranyműves. – Tudod, én ismerem
sok nép szavát, és az írásukat is ki-kibetűzgetem. Az ékszereiket ismerni meg egyébként is
mesterségem. De most mutatnék neked olyat, amiről nem tudom, honnan ered.
Burnusza alól egy gyerektenyérnyi, zománcozott aranymelléket húzott elő.
– A minap vettem egy görög matróztól.
Az ékszerről nefelejcsek, törökszegfűk és árvácskák csokra mosolygott, olyan virágoké,
amelyeket doktor Galdy sok-sok esztendővel ezelőtt, ezer és ezer mérföldnyire Jamaicától látott
utoljára.
Szótlanul nyújtotta kezét az ékszerért, mert kimondhatatlan érzés szorongatta a torkát.
Lázár a visszájára fordította a melléket:
– És íme, itt az írás is, uram.
Galdy nem tévedett! Násfa volt, Erdélyország ötvöseinek műve. Bizonyságként belevésve
készítője neve: Máté mester, Kolozsvár.
Képtelen volt elvonni róla pillantását. Mintegy távolról hallotta saját hangját:
– Mennyiért vesztegeted?!
– Neked száz dupla aranyért megszámítom, uram! – válaszolta azonnal a szír. – Olcsó ár, én
mondom! De milyen mester műve? Látom, tudod! Mondd meg nekem!
– Erdélyi magyar! – hangzott a válasz, mely olyan volt, mint egy boldog kiáltás.
A damaszkuszi ékszerész vállat vont.
– Sose hallottam ilyen népről. De ha te mondod, uram, bizonyára úgy van! – és megismételte az
ajánlatot: – Száz dupla arany.
Szemérmetlenül magas volt az ár, de doktor Galdy nem latolgatott. Rábólintott.
– Jer este házamba a pénzért!
Sarkantyúba kapta a Szellőt. Most már ne állítsa meg senki se! Egy huzamban porozzon az út
lova patkói alatt, mígnem a Kék hegyek erdeinek hűvösébe ér.
Szerencsére óhaja valósággá vált. White kormányzó szintén lóhátról, csak úgy futtában kiáltott
át neki:
– Visszatér villásreggelire?!
– Remélem... De ha nem, költsék el nélkülem!
– Akkor este húzunk sorsot Heath tiszteletes fölött, kinek legyen a vendége! – kurjantott Sir
John vidáman, s eltűnt a porfelhőben.
A bozótba vágott szekérút fölött örökös félhomály borongott. A lombszövevény mennyezetként
fonódott össze, a föld párája megrekedt ebben a növényboltozatban, s gőzfürdőként öntötte körül az
odatévedőt. Ez a nedves félhomály volt a szúnyogok fészkelőhelye. A város utcáit csak gyér
felhőként árasztották el, itt azonban szinte tömör hadoszlopokban támadtak. Zümmögésük, akár a
szélzúgás.
Galdy hátasát eszeveszett száguldásra késztette az ezernyi kínzó szúrás. Lova nyakára hajolt,
hogy megvédje arcát az ösvényre lógó ágak ütéseitől, s hogy szabadon lélegezhessék.

Hetedik esztendejét töltötte már ezen a féktelenül termékeny, az embereket évente két aratással
boldogító szigeten, de első ízben találkozott ezeknek a parányi vérszívóknak fékevesztett
őrjöngésével, mely ellen nem volt védelem.
A vad vágta szerencsére mihamar elfogyasztotta alóluk a bozót ösvényét. A széles erdőalja, ahol
holmi mentaféle növény töltötte meg kesernyés illatával a levegőt, mentes volt a repülő vérszopók
ármádiájától. Megfékezte a minden ízében remegő lovat. Amíg az enyhülést adó növénycsomóval
csutakolta, önkéntelenül a tájat fürkészte. Az emelkedőről eléje tárult a tengerbe kifeszített
mutatóujjként benyúló félsziget, csücskén a várossal.
Valahányszor az ültetvényre tartott, ezen a ponton mindig megállt, hogy elgyönyörködjön. A
tenger mélykékje, a homokpadok szikrázó sárgája és a növényzet zöldje oly varázslatos
színegyveleget alkotott, hogy sohasem tudott betelni vele.
És ez a kék szín, most, a szeme láttára, eltűnt erről az óriási festőpalettáról. A tenger elsápadt.
Előbb szürkére változott, majd kis híján kifehéredett. Percekbe tellett, míg ráötlött, az égboltot
szőtték be tompa fehér felhők. Takarójukon a napsugárnak csak a heve tört át, fénye nem, s ettől a
különös jelenségtől sápadt el a tenger. Vagy tán attól a gyöngyös ködpárától, mely a tükrére
telepedett.
Arra eszmélt, hogy a Szellő nyihogva rángatja a kantárszárat. Megnyugodott, tovább akart
ügetni, mert tudta, útja végezetén hűvös ivóvíz és gondos, istápoló kezek várják.
Az erdő neszektől zúgott. Állatsivítás, rikoltozás, csörtetés, mintha lábra kerekedett volna a Kék
Hegyek valamennyi élőlénye. A Szellő horkolt, ijedten kapdosta fülét, alig győzte csitítani.
A dombsor gerincén elfogytak előlük az évszázados, vastag törzsű faóriások, és kitárult a lapály.
A cukornádmezők közül a vanília erős illata szállongott. A távolból, ott, ahol az ültetvény házai
ismét lombok alá bújtak, a cukormalom zakatolása hallatszott, emberi kiáltások, tehénbőgés,
kakaskukorékolás. Néhány pillanat, s hazaér.
Ekkor a nád sűrűjéből melléje kanyarodott egy másik lovas, széles vállú, öles alak. A csontos,
megtermett hátas alig tudta viselni súlyát. Mofolo volt, az ültetvény felügyelője. Elsőül szólalt meg,
hangjában nem érződött szolgai alázatoskodás.
– Aggódtam érted, uram! – mondta gondterhelten. – Féltem, hogy bajod eshetik. Napkelte óta
felfordult a világ. Annyira felfordult, hogy hazatereltem a nádvágókat!
– Baj történt?
Szorosan egymás mellett lovagoltak. Mofolo tenyere a doktor nyeregkápáján nyugodott,
bizalmas közelségben. Ez már nem a fehér úr és a fekete szolga, hanem inkább két barát viszonyára
vallott.
– Kígyók árasztották el a mezőt. Támadnak, marnak, dühödten, ok nélkül. Két legényünket már
az öregasszonyok gyógyítják.
– Jól tetted, hogy hazahívtad őket. Az ember fontosabb, mint a nádaratás.
A keskeny arcú, keskeny ajkú, éjfekete bőrű Mofolo még nem ért mondanivalója végére.
– Boye azt állítja, hogy alig éjfél után felbolydult az erdő. Az alvó állatok egyszerre
felkerekedtek, és menekülnek, be a hegyekbe. Olyankor tesznek így, mondja, ha valahol rettenetes
erdőtűz pusztít, soha máskor.
– Boye itt van?
– Igen, uram. Tegnap délután nyomban elküldtem érte. Az első napsugárral megérkezett. Ha
nem vártunk volna rád, máris elindult volna a menedéktanyára a testvérekkel! – S visszatért
mondókája elejére: – Mintha tűzvész elől menekülnének, pedig tűznek nincs nyoma sehol...
Az ültetvény központja valóságos kis falu volt. A tornáccal körülszegett udvarházat széles

karéjban övezték a levegős házacskák, magtárak, raktárházak, műhelyszárnyékok.
A lódobogásra féltucatnyi fekete legény rohant elő az épületekből, örvendező zsibongással:
– Master... master!
Buzgólkodva segítették le a doktort a nyeregből, nevettek, szinte táncoltak jókedvükben.
Egyikük, akinek három vágás torzította el homlokát törzsi jelként, majdhogy kiáltozott:
– Master... tizenegy fekete legény ért ide... tizenegy, hallod?! Ideértek, és hátukat sosem sebzi
többé korbács! Ugye, nem, master?!
– Soha többé, fiú, soha többé! – válaszolta a doktor.
Mofolo közbevágott:
– Az öröm órája elmúlt! Most dolgozik mindenki, és hallgat, mint a sír! – Szava éneklőre
váltott: – Jött ide idegen néger?
A felelet kórusban hangzott:
– Ide nem jött idegen néger!
– Elment innen idegen néger?
– Idegen néger nem jött, idegen néger nem ment el! Itt csak mi vagyunk, senki más! – dalolta a
sokhangú kórus.
Galdy doktor most már tudhatta, bárki faggatná legényeit, nem hallana tőlük egyebet, mint ami
az imént elhangzott: itt csak mi vagyunk, senki más!
Az udvarház tornácáról barna árnyék mozdult el, s a következő pillanatban ott termett mellettük
a hófehérre őszült hajú indián. Bár ruhaként csak egy pumairhából készült ágyékkötőt viselt, maga
volt a megtestesült méltóság. Nyakában galambtojásnyi smaragdokból fűzött lánc szikrázott, a
főnöki származás bizonysága.
Természetes mozdulattal nyújtotta kezét üdvözlésre.
– Boye örül, testvérem, hogy épségben övéid közé értél! – ejtegette az üdvözlő szavakat. –
Amikor a világ rendje megbomlik, legyenek együtt a barátok. Ha megfogják egymás kezét, kisebb a
vész!
– Veszedelmektől félsz? – kérdezte Galdy.
– A jelek nem ígérnek jót! Legfeljebb annyit, hogy az üldözöttek nyomát vesztik az üldözők.
Nincs olyan kutya, amely ne hátrálna szűkölve, ha pumák és kígyók mozognak az ösvényeken.
A tornác hűse enyhülést adóan borult föléjük. A beszélgetés kettészakadt, mert a küszöbön
megjelent Hortense asszony, a ház úrnője. Mögötte szolgálók hozták a frissítőket. Fekete konttyal
koronázott szép fejét egy pillanatra Galdy doktor felé hajtotta. Sötétkék szemében villódzott az
öröm.
– Tessék enyhítő ital a fáradt vándoroknak! Isten hozott itthon, Louis!
Aztán nyomban eltűnt, mint a jelenés. Tudta, ami most következik, az férfidolog, asszony ne
elegyedjék bele.
– Minden rendben van odafent? – faggatta a doktor Boyet. Az arawak főnök bólintott.
– Rendben! Testvéreink, akik nem szolgák többé – fűzte a szót a maga virágos nyelvén –, úgy
élnek a mi hegyeinkben, mint régi otthonukban, ahonnan elragadták őket. A férfiak művelik a
földet, az asszonyok dalolva törik a kását, és a kicsinyek játszanak, ahogy gyermekekhez illik. Az
én fiaim pedig őrködnek az ösvényeken.
– Az én legényeim pedig idelenn! – dörmögte Mofolo. És ha egyszer ellenség támad,

egymásnak veti hátát a fekete és az arawak harcos. Ilyen harcot úgysem küzdöttünk még!
Galdy doktor elmerülten nézte két asztaltársát, és mosolygott. Mosolygott azon, hogy a
földkerekségen szerte dívó törvények szerint ők most nem ülhetnének együtt asztalnál, nem
válthatnának barátságos szót, nem emelhetnék poharukat egymásra. Mindezt nem tehetnék, mert a
törvények mindegyiküknek másutt jelölik meg a helyét. Mofolót a színe szolgasorsra ítéli, három
lépésnél közelebb nem kerülhet urához. Boye, az indián ugyan beljebb mozdulhat a küszöbnél, de
nem illeti meg a vendég joga, mert vendég fehér bőrűnél csak fehér bőrű lehet. Hiába főnök, mint
ahogy a hódítók törvénye szerint Mofolo is hasztalan az. Hasztalan fia a yorubák királyának, s bár a
fekete bőrűek mind valahányan feltekintenek rá, mert testére a varázslók születése pillanatában a
királyi kígyójelet tetoválták, a fehérek szemében csak szolga. Utolsók utolsója!
Ám ez a törvény ott végződik, ahol ennek az ültetvénynek a határa kezdődik. Ezen a határon
belül nem számít a bőr színe többé, csak az, hogy viselője ember. Csak az, hogy milyen ember!
Márpedig mindketten talpig emberek!
Vezérek!
Önmaga talán sohasem határozta volna meg így kilétüket. Boye volt az, aki egyszer régen,
némivel azután, hogy a franciákkal ideérkezett Jamaicára, barátságát megajánlva, okát adta annak,
miért teszi.
White kormányzó házában találkoztak. Sir John ezzel az idős indiánnal úgy társalgott, mintha
egyenrangú nemesúrral állna szemben. Amikor az indián távozott, a kormányzó hozzá fordult.
– Ne csodálkozzék! – mondta. – Ez az indián az arawakok legfőbb főnöke. Van olyan nemesúr,
mint akármelyikünk. No nem a rangra értem! Belülről nemes! Egyébként ezt a barátságot
gyámapámtól, Peter kapitánytól örököltem. Márpedig ha Lord Vincendon valakit méltónak tartott
barátságára, azzal bátran kezet szoríthat bárki.
Így kezdődött.
Hónapok múltán azzal folytatódott, hogy ez az indián főnök betoppant az ültetvényre. Hortensenek egy mély tűzű smaragdot hozott, a két fiúnak remekmívű íjat, neki pedig egy óriási pumabőrt.
– Magam ejtettem el! – mondta az irhára célozva. – Ha valaki főnöknek visz testvéri ajándékot,
ez csak olyan zsákmány lehet, amit önmaga ejtett el.
Ő akkor tiltakozott.
– Nem vagyok főnök!
Boye helyesbített:
– Igazad van! Nem főnök, vezére vagy népednek!
Mikor pedig ez is ellenkezésére talált, az öreg arawak alaposan megindokolta azt, amit mondott.
– Régen figyellek. Figyellek azért, mert azt mondták felőled, más vagy, mint a többi fehér. Te
olyan vagy, mint testvérünk, John, a tengerészek parancsolója, vagy én magam. Te ember vagy,
harcos vagy és főnök vagy! Aki pedig ember, harcos és főnök, az vezér. Ráadásul még gyógyítasz
is!
A vita kettejük között érdekfeszítővéfokozódott. Ügy érezte, folytatnia kell. Fél füllel hallott
Boye és Hammersmith kapcsolatáról. Mintha atyafiak lennének. Feltette tehát a kényes kérdést.
– Hammersmith, az egyházfi rokonod?
– Rokonom.
– Főnök?
Boye tagadott.

– Nem!
– Harcos?
– Nem!
– Micsoda hát?
– Csak ember. Nem jó ember! Aranyat eszik!
– Ki a jó ember?
– A tiszteletes! De ő harcos is!
– Főnök?
– Kisfőnök.
Mert Boye szerint csak az az igazi főnök, aki mindig gondját viseli övéinek. Nemcsak
szavakkal, kenyérrel is, hajlékkal is.
Mint John, a tengerészek parancsolója.
Mint ő, a doktor, a gyógyító.
És mint volt Peter kapitány.
Boye, az arawak nagyfőnök tehát így osztályozta a férfiakat. És mert így osztályozta,
megtisztelő volt barátsága. El kellett fogadni! Örömmel, boldogan! Életre-halálra. Másként nem
volt lehetséges!
Igaz barátnak bizonyult. Amikor az első szökött rabszolgák odatévedtek birtokára, és mélységes
gondba esett miattuk, őt hivatta, megtanácskozni véle, mitévő legyen.
– Bízd rám őket, testvérem! – mondotta Boye. – A hegység hatalmas, az őserdő a mienk.
Elrejtem őket! Élni fognak!
Ekkor alakult meg az első menedékfalu.
A második már akkor, amikor Mofolo főnökké vált.
Mert egy napon Boye Mofolóról is elmondta véleményét.
– Olyan, mint mi ketten. Ő is vezér!
Mindazt tudta már róla, amit ő, a „gazda” nem is sejtett.
Így kovácsolódott bele Mofolo, a yoruba király rabszolga fia, a barátság láncába.
Az ital elfogyott az üvegkancsóból. Boye feltekintett a baljósán furcsa égre. Kérlelően fordult
Galdyhoz.
– Rosszak ezek az égi jelek. Maradj közöttünk, testvérem! A doktor nemmel felelt:
– Lehetetlen. Szegény feketéket vesznek nekem. Ismered a rabszolgakereskedőket. Ha leütik a
kalapácsot, máris tartják a markukat. A fizetség órája ma este van.
– Te tudod! – búcsúzott Boye. A barna árnyék nesztelenül eltűnt a tornácról.
Ekkor rontott dübörögve oda két kamasz fia, Paul és Pierre, és zsivajogva utánuk a másik négy
kisebb, nagy kalapos, hosszú szoknyás leányok, szakasztott másuk anyjuknak. Amikor két fia
melléje állott, viszont mintha tükörbe pillantott volna, fiatal önmaga voltak. Marie-Louise az alig
hároméves Annabelle-t maga után vonszolva a két nagyobbal kórusban visított:
– Apaaa! A fiúk randa, rusnya kígyókat hordanak haza! Zsákkal hozták! Agyonverték mind!
Galdy kérdőn nézett a két barnára égett, izmos kölyökre.
– Már megint mit műveltek? Mit ijesztgetitek a leányokat!

– Gyáva csitrik! – mondta az ikrek közül az erősebbik, nyolc esztendeje fölényével. – Döglött
kígyó nem mar, nem harap! Nyüzsögnek ezek a veszett férgek, ki verje agyon, ha nem mi! Inkább
nézd meg, apa, hogyan csemegéznek belőlük a disznók.
Anyjuk zavarta szét az izgatott, egymás szavába vágó gyerekhadat.
– Valóban visszamégy? – faggatózott reménykedően, hogy talán mégsem. – Tavasz óta, amióta
kiköltöztünk, hébe-hóba látunk. Azt hittem, reggel együtt kocsizunk be az ünnepre!
– Másként fordult! – csitította Galdy. – Apánk kifutott, a Hirondelle-lel. Martalócra vadászik!
Így hát rám maradt minden! – S közben tenyere tálcáján nyújtotta felesége felé a nefelejcsvirágos
násfát.
Az asszony sötétkék szeme tágra kerekedett az ámulattól.
– Istenem, Louis, de gyönyörű!
– Erdélyben remekelték, abban a városban, ahonnan én hozzád szakadtam, Kolozsvárt. És ahová
mindig el akartalak vinni! Még ezen a városon is túl, a havasok közé, ahol fehérségtől szikrázik a
tél! Ahová nem jutottunk el soha. Lásd, ilyenek az ottani kertek virágai!
Az asszony nyakára csatolta az ékszert, aztán sietve félrefordult, mert érezte, bepárásodik a
szeme.
– Adass valamit ennem, kedves, mert indulnom kell! – mondta halkan, vontatottan.
Most már ő is az eget vizslatta, mert majd-majd alkonyi módon besötétedett, és körös-körül az
erdőre szinte halotti csend telepedett.
Boye, úgy látszik, igazat jósolt. Csúnyák, rosszak ezek az égi előjelek. Orkán kerekedik;
veszekedett tomboló szélvész lesz! Ugyancsak igyekeznie kell, ha meg akarja előzni. Viharral
együtt érkezni fedél alá, vajmi kellemetlen.
Az ültetvényen az anyák kiáltozva szólítgatták össze a szerteszéledt gyereknyájat, terelgették
befelé az aprójószágot. Mofolo a lármakolompot kongatta, jelt adva a künn dolgozóknak a
hazatérésre. Jusson menedékbe mindenki, mielőtt kitör az ítéletidő!
A felhőtakaró fekete volt és vastag. Többé a világosság egyetlen csíkja sem szűrődött át rajta.
Olyannyira esteli hangulat terpeszkedett szét a tájon, hogy a természet alvásra készülődött. A kert
bokraiban álomra pittyegtek az elfészkelő madarak, s a kutyák, levetkezve iménti nyugtalanságukat,
lábuk közé nyújtott fejjel szunnyadoztak.
Galdy doktor maga is bénító ernyedtséggel küszködött korai villásreggelizése közben. Nemcsak
felesége, a hat gyerek is az asztalnak dőlve figyelgette szavát.
– Amint mondtam, be kell néznem a rabszolgapiacra, megpecsételni a mai vásárt.
– Abigail néni kezére add az asszonyokat meg a gyerekeket! – szólt közbe felesége. –
Bizonyosan halálosan elgyötörtek attól a rettenetes hajóúttól s mindattól, ami történt velük. Abigail
majd feltáplálja és helyrekenegeti őket. Tudod, nála jobban senki sem ért a gyengék és elesettek
istápolásához. Te magad sem! – Aztán egy pillanatra magába roskadva, majdnem jajongva
hozzáfűzte: – Mondd, Louis, mikor szakasztjátok végét ennek a borzalomnak? Annak, hogy barom
mód hurcoljanak ide, szülőhazájukból lelkes lényeket, és adják-vegyék őket, akár a tulkot a
vásáron?!
Galdy ujjait egymásba kulcsolva valahova messze meredt.
– Könnyebbet kérdezz, kedves. Majd akkor, ha már nem egy-egy magunkfajta filozófus harcol
az ember szabadságáért, hanem seregnyien, sokan-sokan! Ha majd mindenki ráötlik arra az
egyszerű igazságra, hogy aki önszántából dolgozik, nem korbács alatt, és munkájának értelmét látja,
az több és nagyobb hasznot hajt, mint a rabszolga. Majd akkor!...

Pierre belekottyantott a párbeszédbe:
– Mint nálunk!
Anyja megsimogatta kócos haját.
– Mint nálunk, kisfiam!
Apjukat messze vitték gondolatai.
– Tudjátok, most már itt, mifelénk nem is oly elviselhetetlen a rabszolgaélet.
Ezúttal Paul kottyantott közbe:
– Nem ám! Mert aki ideszökik, azt mi elbújtatjuk. Hű, de elbújtatjuk!
– Csitt!... – Galdy doktort az óvatlan megjegyzés egyszeriben visszatérítette a földi valóságra. –
Paul, ha nem csalódom, férfiparoládat adtad, hogy féken tartod nyelvedet! Ismered a jelszót: nyitott
szem – csukott száj! – És megismételte a négerek kórusát:
– Ide nem jött idegen, innen nem ment idegen, itt csak mi vagyunk, senki más!
Az ikerfél elkomolyodott.
– Bocsáss meg! Értettem, apám!
Galdy visszakanyarodott befejezetlen gondolatához.
– Ha még sosem meséltem volna, én láttam Sztambulban a rabszolgapiacot...
– Mikor?! – kotnyeleskedett Pierre. A lányok szótlanul, ámultan hallgatták a párbeszédeket. –
Mikor?
– Réges-régen! Ti még a világon sem voltatok. Oly régen, hogy még anyátokat sem ismertem.
Amikor Montpellier felé vándoroltam, hetedhét országon keresztül, kóborló írástudó köntösében.
Akkor! Azon a rabszolgapiacon, a padisah palotájának tövében, ezrével hajtották vásárra a
meghódított országok népét. Az én hazámét is. A gyereket elszakították anyjától, a férjet
asszonyától. És vitték őket szerte Ázsiába, Afrikába. Álltam a rabszolgapiac szélén, turbánomat a
szemembe húztam, és sírtam, zokogtam befelé, pedig akkor már megjártam sok hadat. Az
ártatlanokra vert rablánc úgy meggyötört, mintha rám kovácsolták volna.
Lélegzetfojtva hallgatták mindannyian. Felesége nagy sokára megszólalt:
– Hogyhogy erről sosem meséltél?
– Mert az ember igyekszik elfelejteni a rosszat! Csak akkor éled fel benne, ha újra találkozik
vele. Különben is a szó nem sokat ér. Ha csak egyetlen szerencsétlen életét megmentem azzal, hogy
pénzt adok érte, többet értem el vele, mintha éjjel-nappal a pusztába kiáltoztam volna a
rabszolgatartás bűnösségét. Mikor megvettem valakit, arra gondoltam, hogy valamelyik elragadott
erdélyi atyámfia talántán szintén jóságos gazdához jut...
Elhallgatott. Soha eddig, a legközelebbi hozzátartozója előtt sem indokolta meg, mit miért tesz.
Hagyta, hadd higgyék: amit a rabszolgákkal cselekszik, úri hóbort, akár a vadászkutya-tenyésztés.
Legyintett.
– No lám, mikről beszélek én nektek. Fecsegéssel töltjük az időt, pedig nekem mennem kell.
Nemcsak az ünnepi meghívások várnak rám. Cuypert kapitány briggje rövidesen megérkezik, és a
derék hollandus holmi részvényjegyzésről beszélt. Ügy gondolja, hogy egyenesen az Indiákra
hajózik, és megrakodik a Fűszer-szigeteken. Részestársakat keres a vállalkozáshoz. Derék
tengerész, szívesen betársulnék hozzá. Szeretnék erről vele szót váltani. Ha délre leérek a városba,
még meglelem Littleton tavernájában. Azután meg: este a révkapitányságon egy parti naszádot
árvereznek. Oda is be szeretnék nézni, mert nagyapátok a lelkemre kötötte, ha lehet, szerezzem meg
alkalmas áron.

Paul szeme felcsillant.
– Mondd, apa, gyertyás árverés lesz? Azt mesélik, hogy az nagyon izgalmas! Amikor mindenki
lesi a gyertyát, mikor alszik el!...
Galdy doktor feleletül csak bólintott. Nem csodálkozott, hogy Paul ilyet kérdezett. A Port Royali gyerekek játszótere a kikötő volt, s a sós levegővel együtt szívták be a tengerészmesterség minden
fortélyát. A hajóárverés pedig a kikötő életének ugyancsak nagy eseménye. A megjegyzés azonban
kellemetlen gondolatot indított el benne. Mielőtt az árverést megtartanák, beszélnie kell a tőzsde
tanácsuraival.
Beszélnie arról, hogy Jonathan Westet, az aranyművest golyózzák ki az árverezők közül. A
kétárbocos Silver King kormányosa és rakománytisztje a minap eskü alatt vallották, apósa, Picard
kapitány előtt, hogy az aranyműves praktikákat űz a gyertyával. Köztudott, hogy a hajóárverésen
azé lesz az áruba bocsátott vitorlás, aki abban a pillanatban mondja ki ajánlatát, amikor az
egyhüvelyknyire szabott gyertya lángja kialszik.
A két tengerész azt mondotta, hogy rajtaérték, midőn kölcsönért fordultak hozzá, amint tucatnyi
leszabott gyertyán órával mérte, mikor alszik ki lángjuk. Ez hát a titka annak, hogy a legtöbb
hajóárverésen ő marad a győztes. Ez a cselekedete éppen olyan, mintha hamiskártyázással
fosztogatná társait. A hamiskártyást pedig ki kell közösíteni!...
A sült csirke elfogyott, s az idő múlt. A Szellő hívóan nyerített a tornác előtt.
– Nos, reggel találkozunk! – búcsúzott el családjától.
Az ikrek egyszerre pattantak fel.
– Apa, elkísérünk. Legalább az erdőszélig!
Visszaparancsolta őket:
– Küszöbön a vihar! Maradtok!
Mofolóval azonban nem boldogult ily könnyen. Hallani sem akart arról, hogy egyedül engedje
útra.
– Gazdám, a kígyók ellen nem véd a te tudományod! Ha egyedül ér baj az erdőn, nincs, aki a
hónod alá nyúljon! Ha ketten megyünk, valamelyikünk csak visszaér a másikkal az
öregasszonyokhoz, akik értenek a kígyómarás orvoslásához. Engedd, hogy veled menjek! A kutyák
jobban megóvnak a veszedelemtől, mint a földkerekség valamennyi puskája! – s a lovak körül
ugráló, három, borjúnyi szelindekre mutatott.
Olyan érvek voltak ezek, hogy Galdy doktornak nem maradt ellenvetése.
– Tiéd az igazság, Mofolo! – mondta beleegyezően.
Igen, az erdő ma nem az a barátságos rengeteg, amely ismerősen tárja fel hajlatait az ösvényen
vándorló előtt. Ma zord, csapdákkal teli, mint eddig soha.
Alig lovagoltak be a toronymagas fák boltozata alá, valahol fenn, túl a lombkoronák
szövevényén, fütyülni kezdett a szél. Az erdő alján levél sem rezdült. A hegyek félhold alakú karéja,
mint mindig, ezúttal is megóvta az ültetvény völgyét a szélvész tombolásától. A fékevesztett
szélparipák a hegygerinc mentén vágtattak tova, s a távoli lejtőkön zúdultak le a síkságra.
A rengeteget borító zöld homályon halovány derengés ütött át. Az orkán szétverte a felhőzetet,
és a napsugár birkózni kezdett a sötétséggel. A szél zúgása viszont nem csitult. Már bőgött, üvöltött.
Az erdőszegélyen ereje is érződni kezdett. Óriás marokkal tépte-cibálta a bokrokat.
Mofolo, mihelyt szabaddá vált előttük a kilátás, megcsóválta fejét.
– Fogadd meg tanácsomat, uram! Ne moccanj innen addig, míg nem csitul. Nézd! – s a távolba
mutatott. – Élőlény nem állhat meg a talpán, pehelyként sodorja magával a fergeteg, ha elkapja!

Valóban, a bozót háborgó vízként hullámzott, a láthatáron pedig a tenger, szürke habcsomókat
dobálva, eszeveszetten háborgott.
– Port Royalban nem marad ép fedél! – tódította előbbi szavait az ültetvény felügyelője.
A józanság azt tanácsolta, hogy szívlelje meg Mofolo kérését. Ekkora dühvel nem tombolhat
sokáig a förgeteg, kevés időt veszít, ha kivárja megszelídültét. Mofolot hazabocsátotta. Földre
toppant a nyeregből, karjára fűzte a Szellő kantárját, s várakozott türelmesen.
Lábai alatt, félórányi ügetéstávolban Port Royal állta a szél öklözését. A körvonalak tisztán
kirajzolódtak előtte. Valami szokatlan légtörési tünemény elmosta a távolságot oly közelre hozva a
várost, a kikötőt, hogy a révgáthoz horgonyzott Dwarf árboczatán a kötélzet is kirajzolódott. A
hullámzás hintáztatta a látóhatárt. A Szent Pál-templom tornyáról mérhette le, mily ádáz odakünn a
vihar, mily magasra verődnek a hullámok. így, a messzeségből úgy festett, túlnyúlnak a
toronysisakon is, mert egy-egy hullámhegy a kereszt magasságáig emelkedett. No persze tudta,
hogy mindez érzékcsalódás. A templom a város szívében áll, a hullámzás veszett tombolásától
széles, biztonságot nyújtó homokpad választja el. Nincs olyan ádáz hurrikán, amely a permet
egyetlen cseppjét is elvinné a templomküszöbig.
A kormányzói palota zászlórúdján a lobogó nem repdesett, a szélvész ereje deszkaként
kifeszítette. Az utcákon lélek se mutatkozott, fedél alá menekült mindenki. Valóban nem lehet mást
tenni, mint kivárni a száguldó szélvész csitulását.
No de bár most meglepődnek a Port Royal-i háztetők, jó is fakad ebből az orkánból. Tisztára
sepri a levegőt. Kiveri belőle a nyomasztó, verejtékeztető párát, és tönkresilányítja az embert-állatot
gyötrő, förtelmes szúnyoginváziót. Ha elül a szél, ki lehet majd tárni ajtót-ablakot anélkül, hogy
szakadatlanul égetni kellene a szúnyogűző füstölőket.
Künn a tengeren a hullámzás egyáltalán nem enyhült, de az ágak hárfája a feje felett mintha
sokkalta csendesebben búgott volna. Alatta a bozótban, a kínkeservükben ívbe hajlott fák kezdték
kiegyenesíteni derekukat.
Úgy látta, biztonságosan nekivághat az útnak. Most már legfeljebb kissé taszigálni fogja a szél,
de nem hempergeti meg a Szellővel egyetemben.
Rácsettintett lovára, és óvatos kocogással leereszkedtek a lejtőn. Jól számított. Mire a bozót
ösvényére értek, fuvallat sem rezdült többé. Az ítéletidő, amily váratlanul kerekedett, oly hirtelen
elült. A természet zsibbasztó csendje lepte meg, mélységes csend. Fülében hallotta saját vére
dobolását. Vágtába ugratta a Szellőt, hogy mihamarabb túljussanak a bozóton. Nem szeretett itt
lovagolni. Valahányszor erre járt, torokfojtogató érzés lepte meg, mintha elnyeléssel fenyegetné a
kígyózó indák, iszalagok óceánja.
Végre tompán dobbantak lova patái. Kiértek a várost határoló széles fövenysávra. Csupán
egyetlen iramodás, és bekanyarodnak a szélső házsorok közé.
Az úton már nem volt mit figyelni, hát a várost szemlélte öntudatlanul.
A Szent Pál-templom tornya megimbolygott a szeme előtt, akár egy árboc. A meglódult
harangok vészt hirdető kongása egy időben ért hozzá a félszigetet megrázó rengéssel. Néhány
méternyire előttük, az ösvényen felpúposodott a homok, domb módjára kigömbölyödött, majd óriás
pöffenéssel felpukkant, mérhetetlen szappanbuborékként.
A Szellő rémült nyerítéssel ugrott előre. Lába alól kimozdult a keréknyom, s mikor mellső patái
a levegőben kapáltak, felbucskázott, akár a meglőtt nyúl. Galdyt a lökés kihajította a nyeregből;
mire feltápászkodott, a földrengés döbbent tudatával, homokfelhő zárta körül. A világ csak
kinyújtott kezéig terjedt. A zuhanástól kábán tántorgott, a Szellőt szólogatta. Szorongva leste
nyerítését.
Semmi, semmi!

Ebben a semmiben tompa, morgó moraj támadt. A föld rettentő görcsbe húzódott, és Galdy
doktor, amint irányt vesztve, vakon tapogatott az űrben, belehullott az alatta felfakadó, tátongó
mélységbe.
Ha az idő elvész, nem lehet mérni a perceket. Az életből nem maradt más, csupán néhány, fogyó
kortynyi levegő. Aztán már ez sem! A homok ingoványa csontropogtatóan szorította, és a halál
vörös káprázattal jelentkezett szemhéja mögött.
Fekete aknában süllyedt lefelé iszonyatos sebességgel.
Legalábbis ezt érezte!
Gerince velejéig érő lökés fékezte, majd talpát mintha szellemkéz tolta volna meg. Lélegzet után
kapkodott, de orra-szája homokkal tele. Hirtelen meghasadt fölötte a feketeség, szájába levegő
tolult. A könyörtelen vasmarok szorítása lefoszlott melléről, és tüdeje nem rángott többé szomjasan.
A harmadik földlökés a feneketlen sírból a napvilágra hajította.
Nem tudta, mi történt vele, mert gondolatai a halál küszöbén elfogytak. Nem érzett, csak látott.
Látta porba omlani a házakat. Üveges pillantása előtt szakadt le a révgát, és dőlt oldalára a
Dwarf, mert kifutott alóla a tenger.
És hallotta Port Royal népének halálordítását, mely fölött szakadatlanul kongott a félreverődött
lélekharang.
A föld még mindig vajúdott kínjában. Szakadatlanul remegett, s ezek a remegések mint
villámcsapások járták végig testét, ám visszahozták gondolatait.
A város meghal! – cikázott át rajta az első. A második az övéinek szólt. A Kék Hegyeket elfedte
a felfelé gomolygó homokfelleg, amelyen nem tudott áttörni emberi szem. A világmindenségből
egyedül a kiszáradt tenger és a haláltusában vergődő Port Royal maradt.
Hasztalan akart mozdulni. Tagjai nem engedelmeskedtek akaratának. Tétovázott a háborgó
homoksáv kellős közepén, és lélektelenül nézte, hogyan emelkedik az északnyugatról támadó szél
nyomán az égnek az óceán hályogzöld tükre. Mintha elferdült volna a Föld tengelye, a Föld került
alul, és a hullámok nőttek föléje. Már-már a felhőkig értek, amikor összeomlott ez a rémületes
látomány.
Oly roppant zúgással, hogy ezt már nem is érzékelte fül, ismét vízzé változott a hullámok tömör
építménye, és a Port Royal-i félszigetre szakadt.
Az iszonyatos hullámsor előregörgött.
A kerengő tölcsér beszívta, őrületes sebességgel pergette, felszínre dobta, és most már az
egymást követő hullámok sodorták magukkal. A völgyből feltaszították a csúcsra, és vitték
kérlelhetetlenül.
Látnia kellett, hogyan omlanak össze az erődök, hogy simul ki a víz a kikötő fölött. A tajtékzó
áradatban elmosott házfedelek úsztak, ősöreg fákat görgetett az örvény, és közöttük apró pontok
pettyezték a harapós hullámokat. Emberfejek!
A megőrült óceán a túloldalról is támadott. Az előbbi zöld üveghegy hasonmása felmagasodott
és sisteregve az előbbibe olvadt.
Szakadatlanul szólt Port Royal lélekharangja. A tébolyult kavargás csúcsáról még mindig látta a
Szent Pál-templom tornyát. Állt rendületlenül, és a pusztulás után küldte jajszavát.
Aztán körös-körül csupán a tenger volt, és e végtelenség közepén egyedüli élő, önmaga.
A Kék Hegyek elől leszakadt a rejtegető homokfüggöny. A hegyormokon nem változott semmi.
Alakjuk a rég ismert körvonalakkal csipkézte az eget, az erdők is ugyanúgy zöldelltek, mint annak
előtte.

A kép, a hegyek változatlansága, melyek ölében az övéi voltak, feltámasztotta hunyó
életösztönét.
Eddig a hullámok fadarabként sodorták. Most úszni kezdett tudatosan. Lábát súlyos kolonc
húzta lefelé. Ráeszmélt: a csizmája. Mintha magával az elmúlással birkóznék, mélyre süllyedve a
hullámok alá, óriási erőfeszítéssel lecibálta magáról, és lélegzete maradékával ismét a felszínre
bukott.
Oly végtelen fáradtság árasztotta el, hogy hanyatt feküdt, és minden igyekezete abban merült ki,
ne süllyedjen el ismét a kékeszöld derengésbe, ahonnan oly nehéz visszajönni.
Az ég odafönn makulátlanul kéklett, és a csendet, amely maga volt a pusztulás, csupán a
hullámok sistergése törte meg.
Az óceán a reménytelenség sivataga volt.
Ám Galdy doktor most már tudta, hogy amíg erejéből egyetlen szilánknyi marad, küzdeni fog.
A harcot nem lehet feladni soha addig, amíg az ember küzdeni tud!
A nap könyörtelenül haladt útján nyugat felé. A tengerrengés elcsitulhatott, mert a rohanó
hullámok mindegyre lágyabban ringatták, ki a nyílt óceánnak.
S amikor a nap vöröslő képpel készült nyugovóra, annak rendje szerint irányt váltott a szél. Port
Royal felé fújt! Mert alkonyattal mindig a délnyugati pezsdül fel!
A sós víz már-már kilúgozta minden erejét, majdnem közönyössé, akaratlanná bénította. Mégis
megfordult, úszni kezdett.
Az első csillagok éppen kihunyorogtak a feketére váltó égkárpit alól, amikor a füle mellett
csobogó víz ismerős zajokat dobott oda. A szélnyomás alatt feszülő hajótest nyikorgását, a síró
kötélzet és a pattogó vitorlák zaját.
– Hajó, ahoy! Albatrosz, ahoy! Redbeard, ahoy!
Mert a kétárbócos, bár rúdjai csonkák, megtépettek s fedélzete merő rom, az Albatrosz volt.
Redbeard kapitány naszádja, egyike azoknak a hajóknak, melyek apósa vezénylete alatt elindultak,
hogy hurokra kerítsék a Fekete Portugált.
-Redbeard, ahoy!...
A hajótest föléje magasodott. Kiáltására torzonborz, szakállas arc bukkant fel a korlátnál,
kerekre nyílt szemmel, elhűlten meredt a vízre, aztán feléje szállt azüvöltés:
– Ember a tengerben!... Hej, ember a tengerben!
És mielőtt a hullámok tovasodorták volna, az Albatroszon félrecsapódtak a vitorlák, futása
megtorpant, s egy kötélvég csobbant mellette. Az Albatrosz indián legénysége nem tévesztette el a
dobást!
Mire egészen magára eszmélt, a fedélzet padlója ringott alatta. Körülötte mérhetetlen ámulás,
csodálkozást tükröző arcok.
– Tom... Redbeard... Hol a kapitány? Valaki felelt a hüledezők közül:
– Ott, ahol Picard kapitány, uram! Ahová a szökőár vitte őket! A mélyben! Hát te hogy kerülsz
ide?
Nem válaszolt. Látta, az átélt rémület tönkresilányította, megbénította őket. Félrehárította az
előtte tömörülőket, és tántorogva a hídra rohant. A kormányost ellökte a kerék mellől. Felnézett a
maradék vitorlákra. Fele sem volt kibontva.
Ekkor már ismét önmaga volt. A kapitány, a „vezér”, aki döntő pillanatban megfordítja a csatát.
– Ohéj! Mindenki a fedélzetre! Kibontani a vitorlákat! Irány: Port Royal!

Mert ha egyetlen élő is maradt a városban, ezt az egyetlen élőt meg kell menteni!
Az Albatrosz legénysége, akár a jól olajozott gép, engedelmeskedett.
A vitorlákat felpöffesztette a szél, és a kétárbocos nyögve fúrta a hullámokba orrát.
Galdy terpeszállásban fogta a kormány küllőjét, fél szeme a láthatáron, a másik az iránytűn. Az
Albatrosz tengerésznépe úgy bámult rá a híd alól, mint a kísértetre. Nem magyarázkodott, nem ejtett
ki egyetlen felesleges szót, nem érdekelte semmi más, csak az a csata, melybe most indultak.
De mert beszélni kellett, megismételte a parancsot:
– Irány: Port Royal!...

A sírkő – Port Royal harmadszor
1959

Port Royal pálma szegélyezte Fő utcáján szokatlan menet haladt. Hófehér és aranyos díszbe
öltözött tengerésztisztek csoportja, néhány polgári ruhás férfi és egy-két asszony, némán, szinte
megilletődötten. A menet élén két matróz malomkeréknyi koszorút vitt, kimérten, egyenletes
léptekkel.
Ahogy a kikötőből jövet elvonultak a házak előtt, előbb csak kíváncsi tekintetek vették őket
szemügyre, majd innen is, onnan is kifutottak az otthon levők. Felsorakoztak a menet mögé. Az
emberuszály nőttön-nőtt; egyre sokasodtak.
Abraham Mofolo, a Port Royal-i hajós és halász, öles termetével ott mendegélt az élen, Link
professzor, a kutató expedíció tudós vezetője és Weems kapitány mellett.
Link professzor mélységesen magába merült. Úgy nézte a városka fehér házikóit, a vidám
virágoskerteket, a szívélyes üdvözletet integető lakosok kicsinyét-nagyját, mintha eddig sohasem
látta volna őket, holott hetek óta naponta keresztül-kasul járta az utcákat.
– Lenyűgöző volt az a mese, melyet a város történetéről és erről a titokzatos doktorról elmondott
nekünk, Mofolo! – szólt kísérőjükhöz. – Mondom: lenyűgöző volt. Színes és csodálatos, akár egy
rege az Ezeregyéjszakából. Bevallom, utánanéztem. A krónikák, a történeti kútforrások, úgy tetszik,
a maga igazát bizonyítják. És most olyan izgalom tombol bennem, mint régen, gyermekkoromban,
amikor a karácsonyestét várva latolgattam, micsoda ajándékot hoz számomra zsákjában
Karácsonyapó.
Weems kapitány közbedörmögött a maga száraz módján:
– Akárki volt, hősként élt, illő, hogy megadjuk neki a tiszteletet! – s a koszorút nézte.
A templom kicsiny volt, fehér és derűs. Néhány lépcső vezetett fel kitárt ajtajához. Odabenn
nem emlékeztetett semmi halálra, elmúlásra. A nap a színes ablakokon át tarka foltokat dobált
szerteszét a fényesre lakkozott padok között. A kórusról halkan, puhán orgonaszó hullott le.
Mofolo egyenesen a szentély felé tartott. A korlátnál balra fordult, és szemben a szószékkel,
kemény tisztelgéssel megállt.
A fal tündökletes fehér síkjából haloványrózsaszín márványtábla domborodott ki.
– Íme!... – mondta áhítatosan. – Itt fekszik ő!
A két tengerész még egyet lépett, és odafektette a koszorút a padozatra, a sírkő alatt illatozó
virághalom tetejére. Mert annyi volt ott a virág, mintha reggelente odahordanák mind a frissen
kinyílt bimbókat.
A réges-régen vésett betűk beletompultak a kőbe, körvonalaik fellazultak. A tudós
történészprofesszor megtörölgette bepárásodott szemüvegét, és hangtalanul mozgó szájjal
morzsolgatta a felírást.
„Dieu sur Tout”
Here lyes the body of

LEWIS GALDY, Esq.
who departed this life at Port Royal the 22nd
December 1739, aged 80. He was born at
Montpellier in France, but left that country for
his religion and came to settle in this Island,
where he was swallowed up in the Great
Earthquake in year 1692 and by the Providence
of God was by another shock thrown into the
sea, and miraculously saved by swimming until
a boat took him up; he lived many years after in
great reputation, beloved by all who knew him,
and much lamented at his death.
A templomhajóban csendesen zsongott a nyomukban betódult tömeg. A professzor félig
elfordult a sírkőtől, és tiltó mozdulattal emelte fel kezét. Elértették. Egyszeriben az áhítat némasága
váltotta fel a zajgást.
A tudós, aki egyedül a tudomány igazságát tisztelte ezen a világon, majdnem imaszerűen,
hangosan idézte a sírfeliratot.
– Itt vagyon írva:
„Isten mindenekfelett”
Itt nyugszik GÁLDY LAJOS nemesúr
teste,
aki meghalt1739. december 22-én, Port Royalban, 80 éves korában. A franciaországi Montpellier-ben született, de vallása miatt elhagyta
azt az országot, és ezen a szigeten telepedett le,
ahol az 1692. esztendőben a Nagy Földrengés
eltemette, majd az isteni Gondviselés által a
második földlökés a tengerbe hajította, és
csodálatos módon megmenekült, úszva mentette
életét, míg egy vitorlás fel nem vette; ezután
még sokáig élt, nagy tisztelettel övezve,
mindenki szerette, és nagyon megsiratta halálát,
aki csak ismerte őt.
- Bizony szerette. Míg áll ez a templom, sosem is feledjük el! – Mofolo toldotta meg a sírkő
szövegét.
Odakünn a napsütötte téren, a fény és az árnyék játéka kemény vonalakká formázta ki a világ
valóságát. A házak házak voltak, kőből rakott alkotások. A pálmák egykor kicsiny magból sarjadtak
ki, növekedtek hatalmassá, s az ujjongva játszadozó gyerekek szüleik életét vitték tovább. Ebben a
földi valóságban nem akadt kétség.
Link professzor szokott mozdulatával ismét szemüvegét törülgette.
– Azért mégis találtam két pontot, Mofolo barátom, ahol az ön története nem egyezik a krónikák
írott szavával. Az egyik: az a spanyol nagyúr, az a grand, Martin Nunez de Miranda y Guadalajara
sohasem volt Mexikó alkirálya. Csupán Portobello főkormányzója és nagyadmirálisa volt. Ámbár
ez sem éppen kicsiny rang.
Mofolo nevetett.

– Professzor úr, a mesében mindenki király, akinek hatalma van! Bocsánat a tévedésért!
A tudós elhárítóan intett.
– A másik tévedés a súlyosabb! A maga hőséről a sírkő azt állítja, hogy Franciaországban
született, onnan érkezett, holott a rege szerint, mondhatnám, kóbor lovag, aki valahonnan messziről
jött, titokzatosan, mint a mesék hercegei. Olyan földről, melynek népe száz ellenséggel harcolt.
Farrel hadnagy fiatalos türelmetlenséggel közbevágott:
– Elnézést kérek, de hát lényeges-e mindez? Szerintem egyetlenegy a fontos! Élt, harcolt,
épített! Orvos volt, filozófus, gentleman! Nemesember mindenképpen! Talán az utolsó lovag!
Mofolo tagadóan ingatta fejét.
– Téved, hadnagy úr! Vele kapcsolatban minden fontos! Nem az én népem emlékezete tévedett,
hanem azok, akik a sírkőre a feliratot rótták. Mikor ráborult az utolsó éjszaka, ő már egyedül
maradt, mint a magányos fa, s az urak csak annyit tudtak róla, hogy hol volt az a város, ahonnan
ideszakadt. Azt vésték tehát a kőre!
Ballagtak a Fő utcán a kikötő felé. A fövény oly sárga volt, mint hajdan a spanyolok aranya, a
pálmák harsogóan zöldelltek, a tenger és az ég tündöklően kéklett.
Port Royal, egykor a világ legbűnösebb és leggazdagabb városa, aludt a mélyben az iszap alatt.
Aludt, mint doktor Gáldy, a veszendő és feltámadó Port Royal megmentője, a filozófus, orvostudor
és nemesúr, a sírkő alatt.
Haláláról igazat szólt a sírfelirat. Életéről kevésbé! Montpellier nem szülőhelye, csak állomása
vándorútjának, mely hosszú volt, hetedhét országon keresztül kanyargott végső pihenőjéig, a Port
Royal-i Szent Pál-templom kriptájáig.
De hát ez már egészen más történet.
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