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ELSŐ FEJEZETT 
 

LONDON KAPUJÁBAN 

 

Disznó Jim volt a vezér, a koldusok vezére, ha ő nincsen, hát odavész a 

csürhe, széthullik az úton: nem menti meg Krisztus urunk kegyelme sem azt 

az ötven embert, aki elindult a nottinghami erdőkből és a witham- menti 

mocsarakból, hogy szerencsét próbáljon London városában. Mert nem 

voltak többen, ötvenen csupán, sokan közülük aggok, asszonyok, 

gyermekek és csonkák, akikre vigyázni kellett, táplálni is néha, pedig volt 

elég bajuk amúgy is a vágottfülüeknek, Disznó Jim csavargó legényeinek. 

Ördög bújt a majorsági kutyákba, száz szeme támadt a városi poroszlóknak, 

se lopni, se kéregetni nem lehetett. Könnyen lenyisszantották a fülét annak, 

akit ép kézzel, ép lábbal csavargáson értek, akit meg rabláson, lopáson 

kaptak, hát annak jaj volt, már csak a bakó mosolygott reá. El is pusztult a 

csürhéből tizenkét jó legény, velük ment kötélre a vén Bikaláb is, Disznó 

Jim nagyapja, akiről úgy hírlett, nemes volt valaha, királyi udvarban 

tányérnyaló apród. Ott lógtak sorjában Bedford kapujánál, száradtak a 

szélben – és azontúl nagyobb becsülete lett a csonkáknak, a rettentő 

nyomorékoknak a csürhében. Mert aki csak tudta, őket utánozta, az épek is 

ott fetrengtek hülyén, a porban, mások maró flastromot raktak a lábukra, 

hadd támadjon rajta iszonyú tályog, mert az ilyeneket nem bántották, csak 

az épeket keresték, hogy megbüntessék őket munkakerülés miatt. Pedig 

isten a tanú rá, hogy ha keresnek, sem kaptak volna munkát, mert remegtek a 

bérlők mindenfelé, maholnap ők is koldusbotra jutnak, senkinek sem volt 



kedve cselédet fogadni. Hát még az olyat, mint amilyen Jim volt, a koldusok 

vezére, akinek fél füle ott maradt a bedfordi piactéren, mégsem fésülte rá a 

haját, hanem büszkén mutogatta csonkját. 

– Na, hadd halljam – bömbölt nemegyszer –, kinek jár a szája?! Ha nem 

tetszik valami, szóljatok csak bátran, hadd tapossam szét a képeteket! Na, 

halljam, halljam! – és kezét a füle helyén a csonkhoz emelte, nagyot 

röhögött, és öles lépteivel továbbindult. 

Amíg ő egyet lépett, mások kettőt léptek. Hatalmas szál legény volt 

Disznó Jim, félelmetesen erős, bozontos mellű óriás. Kusza haja szemébe 

hullott, közelálló, két kicsi szeme ravaszul pislogott, kövér disznóképe 

fekete volt a piszoktól, s ragyogott a zsírtól. Duzzadt ajka közül, hogyha 

felnevetett, ritkás barna fogak villantak elő. Szeretett nevetni, csupa izom 

testét csak úgy rázta a röhej, ilyenkor aztán iszonyú tenyerével a közelben 

állók hátát csapkodta, hogy menekült a közeléből, akinek kedves volt az 

élete. 

– Röhög... röfög, mint a disznó – motyogta Molly anyó, a boszorkány. – 

Disznó ez valóban, emberbőrbe bújt disznó. 

Disznó Jimtől rettegtek nagyon, nem szerette vezérét a csürhe. 

Bár ha ütni kellett, ott járt legelöl, és mindig talált rabolnivalót, ha meg 

vad hajszákról, kemény virtusokról esett szó, hát csakis őt emlegették – 

mégis megtette az úton, hogy halálra rugdosta a féllábú Rogert, a koldus 

katonát, aztán elvette és elitta Molly anyó kis szamarát. Bedford után pedig, 

fületlenül immár, leült kockázni a szőke kis Tommal, és elnyerte tőle 

mindenét, a végén az életét is. 

Kegyetlen tréfája volt ez Disznó Jiminek, nem is csoda, hogy elhúzódtak 

tőle, ha esténként, a tábortűznél felmordult: 

– Dobjunk egyet- kettőt, hogy jól végződjék a nap. Mert ha ő veszített, 

hát csak nevetett, de hogyha más dobta az egyest, ördögi vigyorgás ült ki az 

arcára, szeme mint a befogott pille verdesett, s egész testében borzongott a 

gyönyörűségtől. Óvakodtak tőle, hogy meg ne haragítsák, mert akire rossz 

szemet vetett, azzal addig játszott, míg fel nem kiálthatott: 

– Aki veszít, megdöglik. 

Fázós hajnalokon, amikor a füves dombokat a dér elillanó kendője fedte, 

felugrott rongyairól, felkapta bütykös husángját, amely egyetlen fegyvere 

volt egy jó pengéjű késen kívül, és körül sem nézve megindult az úton. 

Megtörtént nemegyszer, hogy mérföldnyi utat is megtett, mire két testőre 

felriadt, és utána zavarta a többieket. Dörmögve, sóhajtozva, máskor 

veszekedő rikoltozással kászálódott fel a csapat, zörögtek a vasfazekak, 

kopogtak a mankók, vinnyogtak a sorvadó csecsemők, de senki sem maradt 



el soha. A két testőr pedig – két horpadt mellű alak, inkább védelemre 

szoruló, mintsem küzdelemre való – kétségbeesetten rohant vezére után, és 

leste minden szeme- villanását. 

És ott ment az élen Disznó Jim, a csürhe vezére, soha össze nem gombolt 

zekéjében, valamikor hasított szárú, most már meghasadt ülepű 

nadrágjában. Nem szólt egy szót sem hosszú ideig, mígnem hátra vágott a 

szemével, és letelepedett kényelmesen egy fa alá. A két suhanc tudta már, 

mit kell tennie, rohant a többiekhez, megindult a dulakodás, a jajveszékelés, 

mert előkaparták a rongyok alól az eldugott szalonnát és a félig elrágott 

füstölt húst, máshonnan a száraz kenyeret. Vitték az óriásnak, aki 

mostanában már így ordított vissza a sopánkodó hadnak: 

– Miattatok lett oda a fél fülem! Tartsátok a szátokat, senkiháziak! 

Annyit zabált mindig, amennyit csak bírt, a többiek meg azt ették, amit ő 

meghagyott. 

Legkevesebbet Molly anyó evett, neki senki sem hagyott, ő volt a 

boszorkány. A menet végén sántikált, még örülnek is talán ha egyszer 

lemarad, legalább nem károg mindig a fülükbe: 

– Jó vagyok hozzátok, hallgassatok énrám. Jó vagyok hozzátok, 

hallgassatok énrám! 

– Kushadj, vén boszorkány! – vágott rá botjával Evan, az öreg skót, de 

Molly anyó nem hallgatott el. 

– Ne menjetek Londonba, elemészt az a kóró! Az a száraz kóró! 

Ilyenkor aztán egykettőre kitört a háborúság a nyomorultak között, mert 

volt, aki a skót katolikus Mária pártján volt, mások Erzsébet királynő igazát 

védték, megint mások valóságos hitbéli ügyeken kaptak hajba, és már- már 

kést rántottak, fütyköst ragadtak volna, ha Disznó Jim közbe nem bömböl, 

vagy szét nem csap közöttük. Volt a csürhében nem is egy, aki sanyarú 

sorsát még a komisz emlékezetű, asszonyfaló VIII. Henrik királynak 

köszönhette, mert az szétprédálván a kolostorok vagyonát mindenféle 

nyegle és melldöngető lovagok között, koldusbotra juttatta a cselédség nagy 

részét. Ezek most öklüket rázva rikácsoltak azok felé, akik a királynő 

Imádságos Könyvét emlegetve átkozták a római pápát s annak minden hívét, 

bizonyos lordokat, akik elűzték őket Westmoreland hegyei közül. Ez a 

pokoli zsivajgás azonban nem sokáig tartott, elhallgattak, hirtelen, mintha 

ráébredtek volna, hogy akárki, akármi volt is az oka, földönfutók ők 

mindannyian, akik vízmosások mélyén alusznak, akiknek csak messziről 

vetnek alamizsnát, mert engedélyük sincs, hogy kereplővel kolduljanak, 

hanem úgy ragadnak élelmet, majd futnak vele, mint a megriasztott 

szárnyasjószág. S ezzel egyszeriben feltámadt az újabb veszekedés, egymás 



bűneit, maguk sérelmeit kezdték világgá kiáltani, jajgatva, nyöszörögve, 

visítozva egymást okolták elmulasztott alkalmakért, amikor bő zsákmányra 

lelhettek volna, vagy ellopott kanalakért, kapcákért, s ki tudja mi mindenért, 

amelyeket örökösen és meg nem szűnő gyűlölettel egymáson kerestek. 

Ilyenkor aratott igazán Disznó Jim, a vezér, mert lecsapott rájuk, beléjük 

rúgott, nem nézve, kit talál, vagy hogy kinek mi a hite. Aki a keze közé 

került, annak bizony orrán is, száján is eleredt a vére, ha ugyan törött 

bordával nem omlott le a földre. 

Disznó Jim röhögve káromkodott, széles vigyorral hajszolta őket tovább, 

mintha csak rabszolgái lettek volna, ámbár meglehet, hogy még a 

rabszolgáknál is rosszabbak voltak, taglózni való barmok, amiért nem 

hagyták ott faképnél. De hát két esztendő is elmúlt, amióta odafönt 

Nottinghamben összeverődtek, hogy Londonba induljanak. Két esztendő 

alatt sokfelé csavarogtak, megkopasztották Norwichban a flamand 

takácsokat, kiheverték a nagy bedfordi vérengzést, de még ezek előtt ott 

tébláboltak Kenilworthben a nagy vigasságon, amikor Leicester grófja 

minden vagyonát felélte, csak hogy méltó módon fogadhassa a „szűz 

királynőt", Erzsébetet. 

– Azt a száraz kórót! – rázta fejét Molly anyó, ha eszébe jutott a királynő. 

Ámbár a gyakori veszekedések után az útfélen hagyták sebesültjeiket, 

azok megvert kutyaként mégis utánuk sompolyogtak, s ha közben el nem 

pusztultak, utolérték a csűrhét egy- egy nagyobb pihenőhelyen. 

Bőséges lakomát csaptak nemegyszer – szétvert birkanyáj látta csak 

kárát, no meg a pásztor, aki legtöbbször a fűbe harapott. 

Megértek még többször hét szűk esztendőket, mint éppen most, útjuk 

legutolsó szakaszán, amikor nagy kerülővel visszatértek éppen Bedford alá. 

majd onnan déli irányba vették az útjukat, hogy elérjék végképp az ősi 

Londont. Már napok óta nem volt mit enniük, alig álltak a lábukon, amikor 

Disznó Jim, a vezér, felvezette őket egy dombra, és miként Mózes a népének 

Kánaánt, megmutatta nékik a távoli, arányló párában fürdő várost. Lábuk 

alatt is már elfogytak a legelők, a Temze lapályán mindenfelé 

veteményeskertek, parányi majorságok érték egymást, szélmalmok 

forogtak, idáig hallatszott csendes mormolásuk. Amott pedig, a város 

határában hatalmas mezőn vásznak fehéredtek. Láthatták a székesegyház 

hatalmas tornyát, és a hajnali fényességben felismerhették a Westminster- 

apátság szürke kőTomegét. 

Itt a földeken körös- körül még a természet nagy csendje uralkodott, a 

korán kelő parasztok is csak most léptek ki házaikból, hogy kapával a 

vállukon elgondolkozva bandukoljanak a kertek alatt. 



De ott a város már éledezni kezdett, a háztetők sokasága felett kémények 

füstjét zavarta a szél és elnyújtott kiabálást hajtott el hozzájuk. 

Megállt a dombon, és nem mozdult a csürhe. Az öregek lekuporodtak a 

földre és sírtak, meghatotta őket a nagy pillanat. A fiatalok azonban vállukat 

vonták és köptek. 

– Ez is egy város... mindegy, hol húzzák fel az embert. .  

Lucas, egy nyurga legény, szó nélkül lefutott a bokrok mellett. Látták, 

hogy eltűnik a domb aljában, a lombos fák között, majd felvillant az inge 

még egyszer, amikor átmászott valami kőfalon. Csak nagy sokára tért 

vissza, hátán nagy zsák répával. Jim azonnal kimarkolt belőle egy csomót, 

Lucas magának hármat vett, a többieknek aztán annyi jutott, ki mennyit 

ragadott, mert a vezér két legénye odaöntötte az egészet a tölgy alá, ahol 

megtelepedtek. 

Amikor a marakodás lármája elült, Lucas megjegyezte: 

– Lusta birkák laknak odalent. Halott csendes az egész ház, a vackukon 

döglenek, a kutyájuk meg a farkát csóválja. 

A fiatalabbak tettre készen felugrottak, a vének meg a sivítozó 

asszonynépség azonban rémülten húzták vissza őket. 

– Hova mentek?... Ne menjetek... 

– Megtépjük a szakállukat. 

– Jaj, jaj, jóságos isten! Nagy baj lesz ebből! Menjünk tovább szépen. A 

városban a királynő elé borulunk, meglátjátok, annyi aranyat dob majd 

nekünk is, hogy úri módon élhetünk. 

– Azt mondják, ott a marha máját a szolgák sem eszik, mind a 

szegényeknek adják. 

– Elemészt az a fattyú királynő... elemészt. 

Disznó Jim sanda képet vágott, nevetett magában a nagy riadalmon. 

– Hát... – húzta el a szót – ... jól jár a szád, Molly anyó. És is szívesebben 

mennék papirossal. 

Úgy megrémültek a gondolattól, hogy talán mégsem mennek be 

Londonba, hogy torkukon akadt a szó. Megint csak a várost nézték, rágták a 

répát és vakaróztak. Jó melegen sütött már a nap, álmosító forróság lesz ma 

is, ha elindulnak, talán estére lassan megérkeznek a Temzéhez. Jobb volna 

éjszaka vonulni. Körös- körül megélénkült a táj, a földeken hajladozó 

alakokat láttak, a távolban fegyverek csillogtak – de Disznó Jim jó szimatú 

vezér volt, e domb körül, ahova vezette őket, egy lélek sem járt. Nyugodtan 

meglehettek napestig. 



– Papirossal? – ismételte a szót Evan apó, a nyomorékok közül a 

legbátrabb. – Ha megvolna az a szamár... azon sem vehetnél annyi 

engedélyt... 

Jim fél kézzel meglódította az öreget, hogy az hanyatt vágódott a földön. 

– Vén bolond! Csak egyről beszélek, és azt sem venném! Alázatosan vele 

nevettek valamennyien, még Evan is, ott a földön. Várták, mit határoz, de ő 

titokzatosan farkasszemet nézett velük, és nem szólt. Benyúlt a szájába, a 

fogát piszkálta. Úgy látszott, az engedélyen töri a fejét. Mert nem lesz 

könnyű ilyesmit szerezni errefelé, ahol egyetlen hamisítót sem ismernek. 

– Azt hallottam, hogy a hídnál nyíltan árusítják. 

– Az igazit? 

– Azt hát. A tanácsurak cselédjei. Londonban annyi a koldus, hogy 

elzavarni úgysem tudnák. Legalább engedéllyel kolduljanak. 

Ezt Füttyös mondta, a testőr, és a csürhe komolyan bólintott a szavára. 

Bölcs dolog lenne nagyon: minden koldusnak engedélyt adni. Mindjárt nem 

volna annyi riadalom és nyomorúság. 

– Mi az ára? – bökte oda a szót Disznó Jim. 

– Tíz shilling. 

Iszonyú pénz. Egész vagyon. Az urak yardnyi posztóért kiadnak ennyit, 

de a koldus markában hétszámra nem gyűlik össze egy hatosnál több. És 

mikor lesz a pennykből tíz shilling? Sohasem. 

De hát a város itt van előttük, s a híd alatt engedélyt árulnak – nem 

kellene félni többé a kötéltől. Disznó Jim megvakarta bal füle csonkját. 

– Módos ház az odalent? – kérdezte hirtelen Lucastól. De mielőtt az 

felelhetett volna a Füttyös még hozzátette: 

– Tíz shilling az engedély. De elfogadnak fiatal lányt is. Mert a 

tanácsurak szeretik a fiatal szolgálókat. 

Lucas ajka elfehéredett a dühtől. Egy fiatal lány volt csak a csürhében. 

Az ő babája, Peggy. Arra fáj a foga Füttyösnek, ám az alattomos rókája nem 

merészel összecsapni vele, hanem így próbálja leütni a kezéről. S most mit 

sem ér a verekedés, hiszen az egész csürhe dolgáról van szó. A vihogás, ami 

hangzik, ellene fordul. Az asszonyok máris előtuszkolják Peggyt, aki kócos 

haját igazgatja és vigyorog. 

Disznó Jim elhúzta a száját, és mérgesen elfordult. 

– Ezért ugyan kupa bort sem adnak. 

Intett Lucasnak, Késesnek és a dühtől sziszegő Füttyösnek. 

– Lemegyünk. 

Rég elmúlt már hajnal, a leglustábbak is fenn jártak, istenkísértés volt 

ilyenkor rablásra indulni. Ámde, ha Disznó Jim akarta, vele kellett menni, 



jóllehet Bedfordban is valahogy így történt, s ha most rajtaveszít, a másik 

fülével együtt már a feje is a porba hullik. 

– Kerüljünk hátra – óvatoskodott Lucas –, ott alacsonyabb a fal. 

Derékig érő bozótban lopóztak a kert magas kőfaláig. Ha visszanéztek, 

már nem látták a tetőn maradiakat, eltakarta szemük elől a dombalji liget. 

Egyszer megálltak, hogy kifújják magukat, nem szóltak közben, hiszen 

tudták mind a négyen, hogyan kell felosztani egymás közt az effajta munkát. 

A lombok árnyékában hűs szél legyezte őket. 

– Hosszú ez a fal – morogta Disznó Jim, és előretörtetett. 

Valóban hosszú volt a fal, a ház ura egy egész parkot vett körül akkora 

fallal, amekkorával csak belső kerteket szokás. Mire a végéhez értek, 

alaposan kifulladtak. 

– A másik oldalon alacsonyabb – mentegette magát Lucas, mert rosszat 

sejtett. 

Hát véget ért a fal, de a meglepetés csak ekkor vári rájuk. A sarkon 

hirtelen az országútra jutottak. 

– Marha! – biggyesztette száját Jim. – Az úton akarsz bemászni? 

Két lovas közeledett sebes vágtában. Megvárták, amíg elhaladnak 

előttük, aztán kiléptek a fák közül. Nézték a falat, amely az út mentén 

folytatódott, majd az utat figyelték, előre és hátra. 

– Londonba visz – jegyezte meg Késes. 

– Ha kilépnénk, estére odajutnánk. 

Hangosan korgott a gyomruk, a hajnali répalakoma folytatást követelt. 

– Másszunk be már... 

Disznó Jim, aki eddig az út közepén állt, és oszloplábait szétvetve 

figyelte a tájat, hirtelen hozzájuk ugrott, és betuszkolta őket a bokrok közé. 

– Kocsi jön. Levágjuk. 

Ez volt az ő életük. Elindultak valahová valamiért. Aztán hirtelen más 

tervek villantak meg agyukban, amelyek kedvesebbnek tűntek az előbbinél. 

Olyankor feledtek minden mást, csak az új gyümölcsökért ágaskodtak, de 

azt is könnyedén veszni hagyták bármikor, ha valami újabb ötletük támadt. 

A pillanatokért éltek bizony, és nem volt soha egy boldog pillanatuk. 

Ezért is tartott a londoni út oly sokáig. Ezért csavarogtak keletről 

nyugatra és nyugatról keletre az angol tájakon, mielőtt végső céljukhoz 

elértek volna. Egy- egy nagyobb vásár kedvéért, hol bő alkalom nyílott 

kéregetésre és lopásra egyaránt, sokszor óriási vargabetűket tettek, hogy 

aztán csalódottan és éhesen folytassák útjukat. 

Óra hosszáig kuporogtak a bokrok alján, két nehéz szekeret is elengedtek 

az orruk előtt, egyik sem volt az igazi. 



Mindkettőt fegyveresek kisérték gondatlanság lett volna a várostól 

alig tíz mérföldnyire az ilyesminek nekimenni. Hanem aztán széles vigyorra 

torzult Disznó Jim torzonborz képe. 

– Ez az – suttogta. 

Magányos szekér nyikorgott bánatosan az elnéptelenedett országúton. 

Hitvány lovacska vonszolta a porban. A ló mellett hajlott hátú gazdája 

lépkedett, lábán szakadt bocskorféle, kalapja szélét patkányfog rojtozta ki. 

– Gyertyaöntő – sziszegte Jim, és a szekérre intett a fejével, amelynek 

oldalán ott lógott a teméntelen kóc meg a háromféle fakeret. Nagy 

faggyúolvasztó üst is himbálózott a saroglyán, neki- nekiütődött a fának, 

álmosító kongással jelezve a vándor mester közeledtét. 

A három csavargó közül az egyik a mestert figyelte, a másik a környéket 

vizslatta, Késes gyorsan felmászott a kertfalra is, nehogy odabentről tanúja 

legyen valaki annak, ami itt történni fog. De nem mutatkozott senki a 

közelben, csak amott a távolban, éppen az erdő szélén láttak egy lassan 

léptető lovast, a város felé egy emelkedőn pedig, tehéncsorda legelészett, 

annak is árnyékba bújt a pásztora. 

Forrón tűzött a nap. Zöld legyek zengtek körülöttük, és zöld 

gyöngyökként megpihentek csapzott hajukon. Disznó Jim vigyorgott, a 

nyelvével csettintgetett valami felismerhetetlen dal ritmusára. Dongott az 

üst, és nyikorgott a szekér. 

– Koldus népség – rántott a vállán Füttyös. 

– Koldus a fenét! Nem látod, hogy lova van, szekere van!? Az effajta 

megszedi magát. Nem nyomorog annyit, mint mi. 

– Úrféle – szólt Lucas és köpött. 

– Az ilyennek van mindenféle engedélye meg levele bökdösték Jim 

oldalát, de ez csak vigyorgott, és felemelte a földről göcsörtös husángját. 

– Azt mondod, úrféle? – okoskodott Késes. – Láttam én, hogyan csinálja 

az ilyen. Dolgozik napestig, mint egy barom. 

– Aztán mégis ide jut – vetette nekik a szót Disznó Jim, és kilépett az útra. 

A gyertyaöntő meglátta őket, és rosszat sejtve visszafogta a lovát. 

Tétován megállt az út közepén, és riadtan pislogott körbe, vajon várhat- e 

valahonnan segítséget, hogyha arra kerül sor. 

A szekérsátor szétnyílt, és egy ijesztően sápadt, csonttá soványodott arc 

bukkant ki rajta. 

– Miért állsz meg mindig, Sam? – Az asszony kellemetlen, sivító hangja 

messzire elhangzott. – Mi az ördögtől félsz még fényes nappal is? 

A férfi nem felelt. Észre sem vette a megrovó, gúnyos pillantást, talán 

csak akkor rebbent a szeme, amikor az asszonya száraz köhögéssel 



visszabújt a szekér mélyére. A négy csavargót figyelte, akik nagy léptekkel, 

tüntető nemtörődömséggel közeledtek feléje. Benyúlt a ponyva alá, és egy 

csorba kardot vett elő. 

Sem szó, sem kiáltás nem esett köztük. Rezzenéstelen pillával néztek 

farkasszemet, az országutak emberei így is megértik egymást. Már ott álltak 

közvetlen közelben, a gyertyaöntő védekezőén előretartotta a kardot, a 

támadást várta. Akkor aztán Lucas megragadta a ló zabláját, a másik három 

pedig rárontott a mesterre. Kiütötték kezéből a fegyvert, Jim pedig egyetlen 

csapással letaglózta, mint a barmot. A zajra kiugrott a kocsiból az asszony, 

de szempillantás sem telt bele, az is ott feküdt az út szélén az ura mellett. 

Már hiába melengette őket a déli napsugár. 

– Dobjátok át őket a falon a karddal együtt – intett Disznó Jim. Ő maga 

sóvár örömmel lépett a kocsihoz, hiszen ha rendben volt az áldozat szénája, 

akkor most gyertyaöntőként sétálhat Londonba, ahol a szerszámokat majd jó 

pénzért eladja. 

Felrántotta a ponyvát, és vizsgálódva tekintett alája. Szegényes motyót 

keresett, abban lesz az írás, talán pénz is valamennyi, ha szerencséjük van. 

A kocsiban egy leány feküdt, nagybeteg, halottsápadt leányka. Lázban 

égő, nagy szeme eszelős mozdulatlansággal bámult a kocsisátor tetejére, 

vértelen ajka hangtalanul mozgott, ki tudja, talán a halált várta rémülettel, 

mely anyjának és apjának része lett, talán nem is akart, hiszen nem is tudott 

volna szólni. A halvány kéz mozdulatlanul pihent a rongyos, fekete takarón. 

Disznó Jimet meglepte a látvány. Ijesztő volt itt a szekér mélyén ez az élő 

leány, aki fehérségében olyannyira hasonlít az úton fekvő halott anyjára. 

Megragadta, felemelte a kicsiny kezet, de el is ejtette tüstént. Felhördült, 

félelmetesen vizsgálódva a beteg fölé hajolt, vasizmú, gyilkos ujjaival 

beletúrt kusza hajába, aztán ijedten visszarettent, mert a leány nem mozdult, 

szeme sem rebbent, noha élt, hiszen meleg volt és nyirkos a keze és a 

homloka. 

Vidám kurjantás zavarta fel. Visszatértek a cimborák, és most kíváncsian 

dugták be fejüket a ponyva alá. 

– Hát még ez is van? – húzta el a száját Füttyös. – Már úgyis annyi a béka 

a csürhében ,.. Mindent felzabálnak. 

– Tegyük a másik kettő mellé – ragadta meg a lány haját Lucas, és már 

rántotta volna ki a vackáról, hogy leszúrja, ha Jim meg nem ragadja a kezét, 

és el nem rántja a betegtől. 

– Krisztus barma, te! Jó lesz ez még ott a hídnál... Ha meg nem kell 

senkinek, kap két pofont és kéregetni fog. 



Otthagyta őket, rávert a ló farára, és a rúd mellett, ahol imént még a 

gyertyaöntő ballagott, megindult a Londonba vezető úton. Azok hárman 

pedig megütközve bámulták, mert soha még ilyen komolynak és 

elgondolkozónak nem látták. Elhaladtak a fal mellett, amely itt sem volt 

alacsonyabb, mint a túlsó oldalon, de Lucas szerencséjére már amúgy sem 

akartak átmászni rajta. A falon túl, sűrű orgonabokor alatt hevert véres fejjel 

a gyertyaöntő meg a felesége. 

És ott hevert a kard is egy lépésre tőlük. Nem jó a halottakat háborgatni. 

Azt várták, ma még lesz valami zsákmány, de nem történt semmi. 

Lovasok jöttek szembe, utazókocsit kísértek gyors iramban, s gyanús 

szemmel méregették a különös csoportot. Aztán kofák jöttek, fejükön és 

hátukon nehéz kosarakkal. Meglátták az óriási Jimet, és nagy ívben 

kikerülték a szekeret. 

Az út jobbra kanyarodott. Innen látni lehetett a dombtetőt, azon a 

koldusok fekete csoportját. Most Füttyösön volt a sor, hogy fitogtassa 

tudományát. Szájába vette két ujját, és akkorát füttyentett, hogy a gebe is 

megugrott a hangra. 

Egy hosszú és egy rövid füttyentés azt jelentette: gyertek, van mit enni! 

Két hosszú jel csak annyit jelentett: jöjjetek utánunk! Füttyös két hosszút 

fütyült. Disznó Jim pedig vigyorgott, mert elképzelte, milyen csalódott pofát 

vágnak azok odafönn, hiszen egész nap étlen-szomjan toporogtak, 

ennivalóra vártak. 

No, sebaj, majd Londonban vetnek nekik is valamit, ha szaporán szedik a 

mankójukat, estére odaérhetnek. Az ám, sietni kell, nehogy valami uraság 

elkapja őket gyertyát önteni, mert tudom istenem, Belzebub farában van 

olyan fény, mint amilyet Disznó Jim gyertyái adnának. 

Jajveszékelve, sopánkodva, hosszú libasorban ereszkedett az országútra a 

csűrne. A kíváncsiak előresiettek, a kocsit bámulták, a sátorponyvát 

tapogatták, a kócfonat leesett az útra, azt gyűlölködve, marakodva 

széttépték, nem tudni miért, talán mert sejtették, hogy a mérhetetlennek 

látszó kincsből, amire most Jim szert tett, nekik csak ennyi juthat. 

Mások szétszéledtek, siránkozva bezörgettek a házakhoz, de- csak 

kevesen akadtak – jószívű népre, a legtöbb helyen elzavarták őket. 

Esteledett. 

Vörös felhők mögé hunyt le a nap, vakító fényét a messzi London 

üvegablakai idáig vetítették. Keleten párás sötétség kúszott fel az égre. 

Most eltűnt szemük elől a város. Jó ideig kicsiny erdő fái alatt vonultak, 

aztán már főúri kastélyok kapusházai következtek, alabárdosok, cifraruhájú 

apródok ordítottak rájuk, ha kéregetni mertek. 



– Mindjárt beérünk – biztatták egymást. 

– Vajon beengednek- e? 

– Ez a disznó Jim, meglássátok még cserben hagy bennünket. 

Elragadta őket a féltékenység, az irigységtől még szólni is alig tudtak. 

Mire jó ez a szekér meg az a lovacska? Arra csupán, hogy megkísértse 

Jimet. Most még gyalogszerrel bandukol a rúd mellett, fogja a gyeplőt, és 

nagyokat hallgat, de ki tudja, egyszerre csak fölugrik majd a bakra, és elhajt 

előlük. Furcsa volt már a hallgatása is. 

Máskor, ha jó fogást csináltak, táncolt az úton és hetvenkedett. Most meg 

lehorgasztja a fejét, és nem beszél. 

Molly anyó megragadta a szekér oldalát, mintha vissza akarná tartani. 

– Na, fiú – károgta –, isten megsegített! Te már megcsináltad a 

szerencsédet! 

Ez volt a legfájóbb, mert ahányan csak voltak, a szerencsét sóvárogták. 

Ki elásott és elfelejtett kincsekről tudott, ki árvának hitte magát, s várta, 

egyszer csak kitudódik, hogy valamelyik lordnak a sarja, mások csupán a 

véletlenre vártak, valami véletlen, nagy, nagy szerencsére. 

– Londonban megdobjuk a hatost – hitegették egymást, pedig sejtették 

talán, hogy itt is csak annyi lesz a szerencséjük, mint bárhol az országban. 

Persze, nem mindegyiküknek. Mert Disznó Jim, lámcsak, „megdobta" máris 

a hatost. 

– Lány is van a kocsiban – suttogta valaki. 

– Láttam az imént – legyintett a másik. – Gyerek az még. 

– Arra csak jó, hogy engedélyt kapjunk érte? 

– Kell is Jimnek már az engedély? 

Csoszogtak, sóhajtoztak, siettek a szekér után. Néhányan leálltak egy- 

egy szeméthalomnál, de nem találtak bennük semmit, elguberálták azokat 

már gondos londoni kezek. 

– Úr lett belőled, Jim, tartson meg az isten benne – folytatta Molly anyó, a 

boszorkány. – Ó, akinek szekere van, lova van! Isten neki, gyertyaöntő 

lettél. Négy penny egy napra.  Annyit fogsz kapni. Dolgozni kell érte... 

Jim hátrafordult, és úgy villogott a szeme, hogy Molly anyó tüstént 

elhallgatott. 

A Westminster- apátság szomszédságában érték el a Temzét. A vízen 

kosarakkal, gyapjúbálákkal megrakott bárkák úsztak. Mindenfelé tágas 

fészerek, rozoga raktárak álltak a vízparton, a város szívéből pedig 

idehallatszott a csónakosok elnyújtott kiáltozása. Itt már sikátort alkottak 

olykor a házak, noha volt még bőven tágas kert és mezőnyös telek. Még 



világos volt az égbolt, de már lámpással jártak a szolgák, és gyertyákat 

gyújtottak a kastélyok fényes ablakaiban is. 

Most ágyú dördült, visszhangját a Temze két partja egymásnak dobálta 

hosszú ideig. 

A csürhe megtorpant, hallgatott. Félénken összeverődtek, riadt 

tanácstalanság lett úrrá rajtuk. Máskor családokra szóródva szivárogtak be 

egy- egy városba – most a kicsiny szekér köré húzódtak, és félénken 

bámulták a körülöttük nyüzsgő világot. Pedig a város már lassan 

nyugalomra tért, elhallgatott a hintók zörgése, az árusok kiáltozása, a 

szegények civódása, a katonák ordítozása. Számukra mégis idegen volt 

zajos és ijesztően hatalmas ez a város, Óvatoskodva vizsgálódtak, 

ismeretlen veszélytől féltek, maga Disznó Jim is ingerülten rángatta a gebe 

kantárát. 

– Mi a fenének hoztalak!? – sziszegte és rávágott a ló fejére. – Koldusnak 

ló is, kocsi is? Még a vesztemre leszel. 

Amikor Lucas óvatoskodva megjegyezte, hogy éjszaka van már, 

megállhatnának, csak legyintett. 

– Berezeltetek? Itt van, dobjátok ezt a sok szemetet a vízbe! Az ördögnek 

se kell! 

Letépte a szekér oldaláról az üstöt, összemarkolta a mester szerszámait, 

és a kezükbe nyomta. Azok leszaladtak a vízhez, és nagy ívben 

belehajigálták valamennyit. Az üstöt azonban a parti kövek között szépen 

elsüllyesztették, jó lesz az még valamikor, amikor a vezér elfelejti. 

Most már alig mentek, többet álltak, mint léptek, félénkek is voltak, 

fáradtak is voltak. Disznó Jim kocsmát keresett, amelynek falánál 

letelepedhetnének. Az öregek moslékra várnának, a fiatalok meg a 

dorbézoló népség között aratnának. De hát a kocsmák, úgy látszik, beljebb 

voltak, isten se tudja, hogy hol, pedig azt mesélik országszerte, hogy 

Londonban annyi a kocsma, hogy egymásba ér az udvaruk. 

Meglehet, ahol most állnak, az még nem az, igazi London, nem az igazi 

város. London a Tower, a Nagy Híd, a Szent Pál- székesegyház környéke. 

– Sok itt a magunkfajta – remegett az egyik öreg. – Emlékezzetek csak, 

Aylesburyben azt mesélték, hogy hét esztendeje annyi koldus ment 

Londonba, hogy még a dajkák is velük ijesztgették a gyerekeket. 

Már egészen besötétedett, az asszonyok végleg abbahagyták a kéregetést. 

Az ostobábbja bezörgetett még a kapukon: „Krisztus szent sebeire, adjatok a 

szegényeknek", de csak a kutyák ugattak rájuk. 

– Azokat a koldusokat el akarták zavarni valahová. A betegeket meg 

kórházba vitték, ahol sokan meghaltak. 



– Maradt azért elég. Azok minket fognak elzavarni! – károgott Molly 

anyó. 

– Tartsd a szádat, vén boszorkány! 

Ahogy rájuk szakadt a sötétség, mozdulatlanná dermedve álltak egy fa 

alatt és sóhajtoztak. Fekete volt minden, a fák, a bokrok, a házak, 

csillagtalan volt az ég is. A csendben hallani lehetett a nagy folyó sejtelmes 

zajait, a köveken megloccsanó víz hangját, a lesodrott ágak zizegését, a 

fövényre húzott csónakok motozó zörrenéseit. Az apátság soktornyú, komor 

épületén túl nagyot kanyarodott a folyó, fényes nappal még harmadfél óra 

hosszáig kellene róniuk az egyenes utcákat, hogy London szívébe jussanak. 

– Pontosabban 1569- ben történt a híres koldus- invázió. Anglia 

nincstelenjei (többségben a földekről elűzött és teljesen elszegényedett 

bérlők) oly nagy Tomegben lepték el Londont, hogy komoly gondot okoztak 

a város vezetőinek, A dajkaének, valóban velük ijesztgette a gyermekeket. 

Éjnek idején még soha nem mentek egyetlen város alá sem. Megvárták 

mindig a nappalt, akkor osontak be a kapukon. A városok kitárt kapukkal, 

mosolygó ablakokkal, zsibongó sokasággal, teli asztallal és teli zsebekkel 

várták őket. 

London pedig, az ősi város, sötétségbe borult előttük, és hallgatag 

házaival riasztja őket. 

– Miért is jöttünk ide? 

Nem volt már erejük sem előremenni, sem visszakotródni az úton. Ott, 

ahol éppen álltak, lekuporodtak a földre, és keservesen nyögdécseltek. 

Disznó Jim nekidőlt a szekér oldalának. 

Meg sem hallotta a sóhajtásokat, meg sem érezte a pillantásokat. London 

házait nézte szokatlanul komoly szemmel. Rátört a mai nap fáradtsága. Az 

éhség őt is levette lábáról, hajnal óta egy falast sem evett. Sohasem sejtett 

gondolatok kavarogtak az agyában: a maga módján a jövőről ábrándozott. 

Ámde az első gondolata, akárcsak a többieké, a csalódásé volt. S a jövő is 

félbeszakadt képek, fárasztó, sokféle gondok alakjában villódzott agyában. 

Az új varázsa, a sötétség mégis megejtette, lusta elégedettség viaskodott 

benne a csalódással. Íme, itt áll London házainál, és hangosan korog a 

gyomra. 

Ámbár a szerencse mégis rákacsintott. Itt a ló meg a szekér. Járhatná az 

utakat, és mártogathatná most már a gyertyákat, ha volna kedve hozzá. 

– Kell a fenének – mordult fel. Nem sajnálta, hogy imént a vízbe dobta 

azt a sokféle szerszámot. 



Saját hangjától felriadt. S egyszeriben elöntötte a pulykaméreg, amiért ez 

a szekér meg a ló őt is munkás barommá akarja aljasítani. Ez volna hát a 

nagy szerencse, amely Londonban vár reá? Ezen ugyan segíthet. 

– Molly, te vén boszorkány! – rikkantotta, mert a méreggel együtt a 

jókedve is visszatért. – Fogd ezt a békát, és támaszd fel, ha tudod. 

Kiemelte a kocsiból a gyertyaöntő leányát, és odadobta a fűre, Molly elé. 

Megmozdult a csürhe. Felsírtak a porontyok. 

– Éhesek vagyunk.  

Akkor már lesújtott Disznó Jim botja a sovány lovacska fejére. Még 

rángatózott szegény pára, amikor nekiestek, és darabolni kezdték. Majd a 

kocsi került sorra, letépték saroglyáit, szétverték kerekeit, és gyors 

tábortüzet raktak belőle. Mire megsült a lóhús, a szekérből csak a 

rézkapcsok maradtak. 

Egyetlen csámcsogás, böfögés, szótlan zabálás volt a csürhe. Nem 

gondoltak már semmivel, sem az úttal, sem Londonnal, sem a szerencsével, 

vagy a Bedfordban felhúzott tizenkét legénnyel. Csak a hasukat Tomték 

rettentő mohósággal. 

Az éjszaka mélyéből elősomfordáltak London koldusai, keléses 

nyomorékjai, odabicegtek a tűzhöz, és nézték, hogyan harapják, 

marcangolják fogukkal a húst. Ők pedig, mint messziről jött urak, akik meg 

akarják nyerni az új város kegyeit, olykor odadobtak nekik egy- egy darab 

sültet. 

– Faljatok! 

Holnap már mindannyian. „londoniak" lesznek, s ki tudja, lesz-e mit 

enniük? 

Csak Molly anyó nem vett részt a lakomában. Rongyai rejtekéből 

gyógyfüveket kapart elő, és valami kotyvalékot kavargatott a parázs fölött. 

Amikor elkészült a főzet, megitatta a beteg leányt. 

Evan apó odakúszott Jimhez. Remegett a hangja. 

– Jim, te... fiam... áldjon meg az isten, amiért nem hagytál éhen veszni 

bennünket. 

Szaporán bólogatva, még hozzátette: 

– Tudom ám, jól tudom, micsoda nagy szíved van. Jim hanyatt vágta 

magát a fűben, jóllakottan nézte a sötét eget. Megszabadult a kísértéstől, 

amely őt egy idegen világba hívogatta. A hálálkodásra harsányan 

felnevetett: 

– Jól van, öreg. Dögöljetek meg... Kibukkant a hold, s felugattak rá a 

kutyák. 

 



MÁSODIK FEJEZET 
 

AKI A MAGASBA TÖR. .: 

 

– Jól van így is – vonta meg a vállát másnap reggel Disznó Jim, amikor a 

White Hall Palace környékén megtudták, hogy a Hídnál semmiféle 

engedélyt sem árulnak. – Jól van így is. Akkor hát ő is kéregetni fog. 

A lányt két suhanc vitte a kocsiból megmaradt deszkán. Molly anyó 

kotyvalékától, vagy talán a szüntelen ráolvasástól, amit a boszorkány el nem 

hagyott volna, a Madonna- arcba lassan visszatért az élet, és felnyíltak a 

nagy, riadt szemek is. 

– Mi a neved? 

– Betty... – suttogta a leány, és erőtlen vinnyogás tört fel belőle, mert 

szinte rázta a rémület a föléje hajló sötét arcoktól. 

Molly anyó szeme megvillant. 

– Betty, Betty, Elisabeth... – károgta. – Ügy hívnak hát, mint azt a fattyút. 

A királynőt... 

Jim a nyakánál fogva emelte fel a lányt, mintha elhullott galamb fejét 

emelné, és az arcába sziszegte. 

– Mától fogva sem anyád, sem apád... Azt teszed, amit én mondok. Ide 

hallgass, mert megfojtalak, te béka! Lemegyünk a Hídig, vagy még azon is 

túl. Valahol majd leteszünk, hogy kéregess. Ez a banya meg veled marad, 

hogy vigyázzon a pénzre. És meg ne próbálj szökni soha, jót mondok! 

Szétszóródva mentek a Tomegben, messziről egymásnak kiáltozva, nagy 

zajjal és tüntető szemtelenséggel. Elöl ment az asszonynépség lomposan, 

szakadt szoknyákban, szutykos ingvállakban, és látszólag megbabonázva, 

réveteg szemmel álmélkodott a polgárok és nemes urak díszes öltözékén. A 

selyem, brokát, posztószövetek, a piros, zöld, kék, fehér színek mágnesként 

vonzották szemüket és kezüket. S ők látszólag gyermeki együgyűséggel 

lökdösődtek akkor is, ha szekérnyi hely volt az utcán, csak hogy 

megérinthessék, végigsimíthassák a zekéket, a szoknyákat, a kendőket. 

Ámbár nemcsak sóvárgás volt e mozdulatokban, hanem kiszámított 

rendszeresség is. Mert minden érintés, gyengébb vagy erősebb lökés, mely a 

polgárasszonyokat és cselédeket a kosarat hordozó karjuk táján, a férfiakat 

pedig hátukon és övük magasságában érte, arra volt jó, hogy próbára tegye 

az áldozatot. Mert ha az erősebb érintésre sem riadt fel a beszélgetésből 

vagy a bámészkodásból, az ügyes ujjak máris levágták övéről a 

pénzeszacskót, vagy kikapták kosarából a portékát... 



Jóllakottan és feléledt reménységgel fürkészték a várost, megcsodálták 

szégyellős áhítattal, és egyelőre még távolból a Szent Pál- székesegyház 

óriási, szegletes tornyát, meg az egymás mellé épített házak sokaságát. 

Kisebb csoportokra szakadtak aszerint, hogy mi volt a céljuk: kéregetni, 

lopni vagy csupán nézelődni. Besurrantak a kacskaringós sikátorok közé, 

ahol fojtó és fülledt volt a levegő, mert a nyitott ablakok az utcára lehelték 

éjszaka páráikat. Bennük mégis az otthon régen vagy soha nem érzett 

biztonságát és meghittségét idézték e szagok, amelyekben fellelhették az 

ágyak melegét, a tegnapi lakoma illatait, a fűszeres pecsenyék és a nehéz 

borok jeleit, az immár elhalt kacagások, félbeszakadt suttogások, jókedvű 

tréfák hangulatát. Aztán továbbsiettek, szélesebb utcákra, kicsiny terekre, 

ahol már javában folyt az élet: a mészárosok boltjai előtt marhákat taglóztak, 

a kovácsok műhelyében csattogott a kalapács, szekerek nyikorogtak, kutyák 

csaholtak, libák gágogtak, árusok kiáltozása harsant, a kutaknál hadonászó 

csoportok verekedtek. London vízhordó szegényei tülekedtek ott nagy 

favödreikkel, s a halárusok asztalain ezüstös halak, rettentő rákok, puha 

lábasfejűek bűzlöttek. 

Mintha örökké ünnep volna, London utcáin annyian jártak. Szolgálók 

siettek, mesternek sugdolóztak, balladaárusok kornyikáltak, a kocsmák 

udvarán felhangzott a dudások, furulyások macskazenéje. 

Majd pedig zaj támadt, fegyvercsörgés, színes ruhájú apródok, páncélba 

bújt testőrök rohantak elő, hogy lándzsanyéllel, egy- két rúgással utat 

törjenek uruknak. Ilyenkor Disznó Jim is megállt, és bamba sóvárgással 

bámulta a grófokat, akik nemes paripákon léptettek és olykor- olykor kényes 

mozdulattal végigsimították mentéjük fehér prémgallérját. 

Késes és Füttyös mellette álltak, szaporán pislogtak körbe, ők nem 

figyeltek másra, csak arra, nehogy emberfogdosás legyen, mert bárhová 

kerültek, mindig csak ettől féltek. 

De hát eltűnt a menet az utcák kanyarulatában anélkül, hogy baj történt 

volna. A két suhanc felkapta Betty hordágyát, és siettek tovább. Már délre 

járt az idő, és érezni kezdték a gyomrukat. A halasoknál egy- két loligót 

dobtak nekik, de amúgy nyersen nem volt kedvük bekapni, oda is vágták pár 

lépés után egy szemétkupacra. Többre becsülték a meglöttyedt disznósajtot, 

amit jószívű mészárosok löktek eléjük, abból Betty is kapott, maga Jim adta 

neki, és a fejét csóválta rosszallóan, hogy a beteg lány nem nyúl az ételhez. 

Egy kisebb téren, éppen a díszes kút közelében kapriólát táncolt egy 

vándor komédiás csapat, nagy hejehuját csaptak, de csak nézték őket, senki 

sem dobott egy pennyt sem. Ahogy Jimék visszanéztek, látták, hogy 



verekedés is támadt a dologból, mert egy sóárus a zene és ének közben 

untalan közbekiabált hogy: „Sót vegyenek, kősót vegyenek!" 

 

Más néven kalamár. A lábasfejűek rendjébe tartozik. 

Répát loptak a kofáktól, és visszatértek a Temze partjára, éppen ott, ahol a 

Káposztarakodó nyújtja vízbe lépcsőit a rakpartról. Itt nagy volt a 

sürgés-forgás, zöldséges bárkák érkeztek éppen a folyó felső vidékéről, 

hozták az árut Oxford és Gloucester földjeiről. 

– Kotródjatok innen! – üvöltöttek rájuk. 

– Jól van, jól van! – hadonászott a csürhe asszonynépe. – Nem bántunk 

mi semmit. Nem vagyunk cigányok. 

– Fel kéne húzni minden csavargót! 

Mégis megálltak, Disznó Jim köré húzódtak, az majd megvédi őket, ha a 

mérges kalmárok nekik esnének. Az egész Káposztarakodó őket nézte 

leplezetlen gyűlölettel és türelmetlen gyanakvással, a parasztok amúgy is 

mindig azt hiszik, hogy meglopják őket, hogyne hinnék éppen a 

koldusokról. 

S ekkor előbb szaggatott sóhaj, majd eszelős sikoltás tört fel Bettyből, a 

beteg leányból. 

– Anyám, anyám! – kiáltotta zokogva. – Megölték az anyámat! Jaj, 

segítsetek. 

Visszahanyatlott a rongyaira, és kezébe temetve arcát, elhaló hangon 

nyöszörgött. 

Az árusok pedig körülvették őket, és Disznó Jimet méregették sötét 

tekintettel. 

– Mit mond ez a leány? Mit tettél az anyjával? Jimnek azonban nemcsak 

ereje, hanem az esze is a helyén volt, ha kellett, és feltalálta magát: 

– Na, mit tettünk volna?! Az anyja kútba ölte magát, amikor megtudta, 

hogy megátkozták ezt a békát! Nyissák ki jobban a birka szemüket! 

Láthatják, hogy beteg ez a lány! Félrebeszél! 

Molly anyó azonmód rávágta: 

– Megátkozták bizony. Megrontották a lelkét... Ó, bár inkább azt a 

másikat rontották volna meg, azt a száraz kórót. Mire a csónakosok és a 

parasztok, a hivatalnokok meg a vásárlók pulykamérgesen nekiestek: 

– Kicsodát, te boszorkány? A mi felséges Erzsébet királynőnkre 

acsarkodsz, hogy vinne el az ördög! 

Jobbnak látták tehát, ha továbbállnak. Jim intésére felkapták a hordágyat, 

és siettek Bettyvel tovább a Temze partján, csak hogy minél messzebb 

kerüljenek a barátságtalan Káposztarakodótól. Közben megcsodálták a 



teméntelen házat, a szűk utcákat, és az utcákon tolongó vidám sokaságot. A 

lányok és legények fülében páros cseresznye piroslott, azzal páváskodott 

mindenki, aki csak tehette, mert ugyan drágán mérték. 

A Temze- parton élt London. Kétszázötvenezer lakosából százezer 

naponta legalább egyszer meglátogatta a nagy folyót. 

Azt mondták: London a hajók városa, a világ kikötője. A Temze- parton 

íme ott hintáztak csupasz árbocokkal a kicsiny bárkák és a nagy vitorlások. 

Azt is mondták: London a kocsmák városa. De a kocsmák minden rendű 

és rangú népe a Temze- parton is megfordult naponta. Borissza hajósok, 

büszke nemesek, vidám mesterek, lókötők, beugratók, színészek és 

könnyűszívű lányok látogatták. 

Azt is mondták: London a könyvek városa. A székesegyház kertjéből 

mégis idehozták a diákok frissen vásárolt könyveiket, hogy a folyópart 

zsongító zajában mohón átlapozzák. 

Végtére is London a Temze városa volt. Abból és annak élt. 

A White Hall palotán túl keletre kanyarodott a folyó. A rakpart köveiről 

látni lehetett a Híd óriási kőTomegét, amely tizennyolc bolthajtáson tartva 

emeletes házait, zordonan állta útját az örvénylő víznek. Mindenfelé 

teméntelen csónak siklott, áruval megrakott bárkák igyekeztek céljukhoz, 

nagy fekete vitorláikat örökké dühös legények rángatták. Kicsiny sajkák 

várakoztak a part lépcsőinél, evezőseik kézzel- lábbal integetve, rekedten 

kiabálva hívogatták utasaikat. 

Aztán egy nagy tengeri hajó tűnt fel a folyó közepén. Meg volt tépve a 

vitorlája, a korlátja egy helyen összetört, s feketén meredezett az égnek. Ki 

tudja, talán tengeri rablók támadták meg a Csatornán, talán éppen azok az 

átkozott spanyolok. A legények rajta torzonborz, sebhelyes, mégis vidám 

pofák. Danolásznak és trágárságokat kiabálnak – meglehet, fele annyian 

sem érkeztek meg, mint ahányan elindultak. 

De hát a halállal ugyan ki törődik! Akármilyen rettentő is a hullámok 

mélyén fulladozni, mégsem kutya dolog Londonig felúszni, és nagy sebesen 

öltöztetni a szerecsen rabszolgákat, előhordani a sokféle fűszert. 

Jó vásárt csapnak majd a southwarki piacon. 

Londonban ünnep volt minden hajó érkezése. Hogyha a folyó 

torkolatától idáig felúszott egy tengeri vitorlás, elsütötte ágyúját a királynő 

tiszteletére. Ekkor még virtus volt ez, gáláns tisztelgés, de fél évszázad sem 

telik majd bele, és regulává lép elő. Üdvözlés nélkül nem úszhat fel egyetlen 

hajó sem a Towerig. 

Most még hajnaltól napestig sem unta volna meg az ágyúszót a 

kikötőpart népe. Ott ácsorogtak a mihaszna naplopók a gránitköveken és 



találgatták, vajon a világnak melyik részéből hozzák kincseiket a hajók? 

Mások a kőbikákra ültek, és ábrándos szemmel nézték a vizet meg a felhős 

eget. 

Ők voltak a Temze örökös lakói, akik mindenkinél jobban ismerték a 

hajókat, és mindenki másnál többet tudtak a kapitányok viselt dolgairól. 

S mert kérve is, kéretlenül is szívesen szóbaálltak bárkivel, aki szót ejtett 

a tengerről és a hajókról, itt a folyó mentén nem szűnt meg a hangoskodás. 

Dolguk után siető mesterlegények, üzenettel szalajtott apródok, ajkukat 

harapdáló kalmárok, és imbolygó léptű, szabadságos tengerészek vitáztak 

lankadatlan hévvel. Átkozták a spanyolokat, akik magukénak vallják az 

óceánokat és az Új Világ minden aranyát, és átkozták a pápistákat is, akik 

eladnák júdáspénzen egész Angliát, hogy aztán égethessék a sötétlelkű 

inkvizítorok a hitüket valló protestánsokat, miként a rettenetes emlékezetű 

Mária királynő idejében tették. 

E két dologban, a spanyolok és a pápisták dolgában megértette egymást a 

kikötők minden rendű és rangú népe, ámde a „hogyan?" és a „miként?" 

kérdésén már sokszor összekaptak. Mert voltak, akik mindenkinél jobban 

tudták, hogy Anglia előbb- utóbb Hollandia sorsára jut majd, ha háborút 

nem indít a spanyol II. Fülöp király ellen. Mások azonban közbevágtak, 

mondván, gyenge a szigetország, nincsen se hajója, se katonája, messze a 

tengeren túlon gyarmata sincs még. 

– Majd lesz! – ordították a derülátók. – Gondoljatok csak Frobisher 

kapitány aranyaira! Bizony, ha egyszer megtalálná valaki északnyugaton az 

átjárót, mely Amerikán túl, Indiába vezet, nem kellene rettegnünk Fülöp 

király gályáitól. 

– Az ám, ez se rettegett – mutatott valaki a vízen úszó, megtépett hajóra. 

– Aztán csak megmutatták neki, hogy ki az úr a tengeren. 

Közbeszóltak mások, akik ismerték a hajót. 

– Nem látott ez spanyolt, annyi szent. John Winter kapitány óvatos fickó. 

A legényei pedig egytől egyig nagy gazemberek. Valóságos kalózok. 

– Kalóz, kalóz! Kegyelmed azt sem tudja, mi a kalóz! Hawkins kalóz, 

Frobisher kalóz, Oxenham is kalóz, hát még a híres- neves Drake kapitány, 

Plymouthban. Az aztán a kalóz! 

– Kalózzá lesz mindenki, aki csak tengeren jár. Mert különben előbb- 

utóbb otthagyja a bőrét. Hanem ez a John Winter mégsem igazi kalóz. 

S akik tudlak az esetről, szenvedélyesen magyarázni kezdték, mi történt egy 

esztendővel ezelőtt John Winter kapitánnyal, a Kereskedő Kalandorok 

céhének nevezetes tagjával. Genovából jövet összeégve, kirabolva futott be 

Dover kikötőjébe, de mint később kiderült, saját maga tépázta meg a hajóját, 



csak hogy tisztára mossa magát valamilyen sötét ügyben, amiről senki sem 

tudott semmi bizonyosat. 

– Rá kellene menni a spanyolokra. Felégetni minden kikötőjüket. Ha 

Drake meg meri tenni... 

– Az ám, komám, csakhogy nem mindenki Drake... Már egészen nagy 

csődület támadt, még az asszonynép is ott hallgatózott a férfiak szavára, 

akik letelepedtek a ládákra, hordókra és halomba rakott láncokra. Már senki 

sem törődött John Winter kapitány újból helybenhagyott hajójával, amely 

hamarosan bevonta vitorláit, vízbe dobta horgonyát, és a fedélzetmestere 

egy kicsiny csónakon a partra igyekezett. 

Csupán egyetlen ember, egy fiatal, délceg megjelenésű nemes ifjú nem 

vette le szemét a vitorlásról, noha máskülönben minden idegszálával a 

hajóséletről kibontakozó vitát figyelte. 

– A tenger... – suttogta maga elé, és szép, fiatal arcán megfeszültek a 

vonások. – Ez a hajó látta a tengert, pedig hitvány alkotmány, emberkéz 

munkája. Én pedig, isten teremtménye, itt emésztem magamat... 

önkéntelenül is megrántotta lova kantárát, a szelíd állat megindult, de 

kisvártatva ismét megállt. Az elmúlt két napon ugyan hányszor léptetett már 

végig a Temze-parton? 

Roger Crawley nem töltötte még be a huszadik évét, amikor apja, a 

cropthorni békebíró, egy elszegényedett nemesi család feje, így szólt hozzá: 

– Roger, itt az időd. Nyergelj. Ajánlólevelet adok, amelyet Sir Cristopher 

Hattonnak, őfelsége kancellárjának adj át. Gyermekkori jó barátom ő 

nekem, biztosan segíteni fog, hogy az udvarhoz kerülj. 

Mert a korán megrokkant, ősz Sámuel Cravvley azzal a reménységgel 

küldte fiát az Avon menti Cropthornból Londonba, hogy talán sikerül a jó 

kiállású, szép szavú, értelmes fiatalembernek a királynő kíséretébe kerülnie. 

Ha szerencséje van, és ügyesen forgolódik, felveszik talán a „kegydíjas" 

urak közé, ami ugyancsak nagy szó, mert köztük a legkisebb is évente 

négyszáz fontot kap, csupán a címe után. 

Az aggódó Sámuel Crawley sokat remélt ettől az úttól, noha sejtette, 

hogy szegénységüket aligha mentegeti egy szülői ajánlólevél. 

Anglia minden grófságából Londonba küldték fiaikat a nemesi családok, 

és mind azzal a céllal, hogy ott, a királyi udvarban szerencsét próbáljanak. 

Krisztus születése után az 1577. esztendőt írták a naptárak. Asszony ült 

Anglia trónján, az eszes és pompakedvelő Erzsébet királynő, akinek abban 

telt legnagyobb öröme, hogyha ifjú, délceg lovagok kísérték minden útjára. 

S a nemes lovagoknak, díszes öltözékű, pompás kalandoroknak leghőbb 

vágya az volt, hogy hódoljanak „szűz királynőjük" előtt, és virágos 



szavakkal tegyék a szépet neki, amit ő szívesen fogadott, noha túl volt már 

azon a koron, hogy higgyen is e széptevéseknek: negyvennegyedik 

esztendejében járt akkor a megnyerő külsejű, szép asszony. 

– Hatton kancellár majd segít, hogy bemutassanak őfelségének – biztatta 

Rogert az apja. – Talán valami mulatság... az jó alkalom lesz. 

Mivelhogy mindenki tudta, miképpen lett Cristopher Hatton egyetemi 

diákból kancellár. Egy mulatságon, hol a királynő is megjelent, Hatton nagy 

sikert aratott szép, férfias táncával, délceg mozgásával. 

Erzsébet felfigyelt rá. Udvarába hívta, de csakhamar magas tisztségre 

emelte. 

Hatton nem adott lovat irigyei alá. Szívósan tanult, és oly példás 

körültekintéssel látta el hivatalát, hogy a királyi udvarban, ahová a szó 

szoros értelmében ,,betáncolt” egyszer s mindenkorra megvetette a lábát. 

– Légy te is hozzá hasonló – biztatta a fiát Sámuel Crawley. – Látod, nem 

áll sokból az ilyesmi. Ha pedig őfelsége elé kerülsz, beszélj bátran és 

okosan. 

– Jó, jó, atyám – intette le tiszteletlenül és nem kis türelmetlenséggel 

Roger. – Nem vagyok már csecsemő. Tudom, miképpen viselkedjem. 

– Én pedig tudom, hogy mit forgatsz a fejedben – csattant fel az ősz 

Sámuel hangja –, és csak annyit mondok, hogy verd ki a fejedből a hajókat, a 

mindenféle kalandos álmokat. Bizony mondom, a Mindenható legyen 

irgalmas hozzád, ha megtudom... nem azért neveltelek, nem azért ápoltam 

átoksújtotta ősi családunk utolsó hajtását,... hogy valahol a nagyvilágban 

ledöfjön egy festett pofájú vadember... 

– Megígértem, és úgy is teszek, ahogy meghagytad. De hogyha nem 

sikerülne... 

– Sikerülnie kell! – kiáltotta Sámuel Crawley, és magasra emelte jobbját, 

mert mindig széles mozdulatokkal kísérte beszédjét. – A Crawleyk még 

soha, semmiben sem hátráltak meg. Hogyha őfelsége Erzsébet királynő küld 

téged, már mint Sir Roger Crawleyt, valamely távoli tengerre menj. De 

addig ott a helyed az ő trónusánál. 

A jó öreg Sámuel nemhiába intette s óvta fiát ilyen aggodalommal. Roger 

már évek óta egyre azt hajtogatta: fogja magát, és Plymouthba megy. Ott 

aztán felkeresi a híresneves Drake kapitányt, akinek nevétől zengett 

akkoriban egész Albion. Mint sok más társa, Roger is arról ábrándozott, 

hogy Drake hajóslegényei közé áll, és nekivág a messzi tengereknek, rácsap 

az ezerszer elátkozott és ezerszer megirigyelt, kincses spanyol gályákra. 

Mert minden fiatalember, aki csak bátor szívet hordozott keblében, és 

akit izmos karral áldott meg az ég, mind- mind Drake hajójára akart 



szegődni. Jóllehet, voltak más nagynevű kapitányok is Angliában. Lám 

csak, épp tavaly indult útjára Martin Frobisher, hogy az Újvilág ismeretlen 

partjai mentén hajózva, felkutassa az északnyugati átjárót. Aztán ott van 

John Davies, Cavendish és mások. Híres hajósok ők, de leghíresebb 

mégiscsak a plymouthi Francis Drake kapitány. 

Drake maga a kaland. A merészség. A győzelem. 

De Roger megtudta azt is, hogy Dake- hez seregestül tódul a legénység, 

és ő kedvére válogathat bennük. 

– Bizony, könnyebb lesz a királynő elé kerülni, mint Drake mester 

hajójára jutni. 

Ezt mondta magában Roger, és szívesen hajlott az apja szavára. Mivel 

pedig alapjában józan természet volt, akit a valóság kényszerűsége hamar 

elcsábíthatott az álmok foghatatlan világából, máris azon töprengett, 

miképpen is helyezkedjék bele a királyi udvar bizonyára sok újdonsággal 

hívogató életébe. Drake? Nos, a királynő mellől valóban könnyebb lesz 

Drake hajójára jutni. 

A búcsú, ahogy Roger megvált a cropthorni udvarháztól, megható, mégis 

nevetséges volt. Őt akkor már nagyratörő (egyre nagyobbra törő) ábrándok 

hajtották, mégis kénytelen volt eltűrni a kertben összegyűlt rokonság 

irigykedő megjegyzéseit, és jó öreg apjának utolsó intelmeit. 

A favázas, szalmatetős, ősi angol ház előtt- széttárta kezét az agg Sámuel 

Crawley, és így szólt: 

– Roger, édes fiam! Nézd ezt a házat! Fűzfából épült, mint minden ház 

azelőtt. Ma már kiirtjuk tölgyeseinket, és abból állítjuk fel a paloták falait. 

Te mégse felejtsd el ezt a fűzfaházat. Mert hajdan fűzfából építettük 

házainkat, és bennük szilárdak voltunk, mint a tölgy. Ma tölgyből építjük 

palotáinkat, és vagyunk, mint a szalma. Te, Roger, légy kemény és szilárd, 

mint a tölgy, ne hozz szégyent soha e szegény házra. Londonba igyekszel, 

fogadd el hát csak egyetlen tanácsomat. Hiszen csupán egyetlen jó tanács az, 

mely hasznunkra lehet az életben. 

– Hallgatom – Roger térdre ereszkedett. 

– Ha magasra törsz, a völgybe ne kívánkozz! – emelte áldásra kezét 

Sámuel. – Az Úr áldása kísérjen! 

De amikor már Roger a nyeregbe ugrott, hirtelen kiesett pátriárkái 

szerepéből, és a bamba rokonság csendes mosolyától kísérve, még fiához 

futott. 

– Fiam... csak egy tanácsot adtam, de... azért jegyezd meg ezt is: ne légy 

szertelen se vakmerő, és gondold meg mindig, mit mire vélj. Cselekedj 



mindig tiszta szívvel és józan ésszel, hogy nyugodtan halj meg, ha úgy 

akarja isten. 

Rogernek elpirosodott az arca. Elpirult. 

– Úgy lesz, atyám. 

Ó, a rokonság, a bárgyú férfiak és az ostoba nők. Átkozott cropthorniak 

Még talán nevettek is apján, amikor az harmadszorra is utána kiáltott: 

– Roger, Roger!... Légy a királynőnek hű alattvalója... és vigyázz, mert 

könnyebben lesz a jó barátból ellenség, mint az ellenségből jó barát! 

Mint a vihartépte, bánatos varjú, úgy integetett köntöse szárnyával az 

öreg. 

Rogernek még Londonban, a Temze- parton is arcába szökött a vér, ha 

erre a képre emlékezett. Szerette apját és szégyellte esetlen érzékenykedését. 

Ha Rogert nem teszi dacossá ez a szégyen, talán be sem mer kopogtatni 

Sir Cristopher Hatton kapuján. 

A kancellár titkára fogadta, fekete hajú, fekete bajszú, borotvált állú férfi. 

Átvette és feltépte, el is olvasta az urának címzett ajánlólevelet. Majd rá sem 

nézve Rogerre, csendes és szívélyes hangon így szólt. 

– Igen... azonnal bejelentem a kancellár úrnak. Remélem jókedvében 

találja őt, fiatal barátom. De hát majd úgy intézzük a dolgot.... – Hirtelen 

kezet nyújtott: – Thomas Doughty a nevem, és remélem, még máskor is 

segítségére lehetek. 

– Köszönöm a szívességét, uram – felelte ő kurtán, ámbár a lelke mélyén 

igen jólesett neki ez a fogadtatás. 

Sir Cristopher már jóval fagyosabb volt hozzá. 

– Sámuel Crawley? Igen, régi, jó ismerősöm volt ő nekem. Te vagy a fia? 

Nos, mit tudsz? 

– Uram – felelte tisztelettel Roger –, mesterem, a jó öreg evashami 

káplán görög és latin szerzőket olvastatott velem, és megtanított mindenre, 

amire egy nemes ifjúnak az udvarban szüksége lehet. Naponta olvastam 

Demoszthenész beszédeit, miként dicső királynőnk teszi, ismerem Platónt, 

Arisztotelészt, Vergiliust, Horatiust, Cicerót. Folytassam-e még a sort? Hivő 

lélek vagyok, aki angliai egyházunk artikulusait, miket bölcs királynőnk 

ezelőtt hat esztendővel, 1571-ben, atyjaura után először átnézett és 

helyesbített, ismeri és aszerint él. 

Szépen játszom viola- dagambán, és mondják hogy szonettjeim igen 

tetszetősek. Tudok vívni, nyilazni, lovagolni, vadászni és solymászni, 

ismerem a hajók szerkezetét.  

Elpirult... 



Ijedten elharapta a szót, mert észrevette Sir Cristopher Hatton gúnyos 

mosolyát. 

– A hajókról atyád is írt. Azt írja, óvjalak az efféle kalandoktól. Hm. Nos, 

én nem adok neki igazat. Hazánkat mindenfelől tenger határolja... hogyha a 

habok éppen nem is ott görögnek Cropthorn házainál... 

Roger szívéről leszakadt egy kő. Könnybe lábadt a szeme izgalmában. 

– Felséges úrnőnk is igen kegyesen szemléli hajósaink 

– VIII. Henrik, miután a pápával szakított, összeállította az anglikán 

egyház hitcikkelyeit (artikulusait). Később ezeket vizsgálta felül, illetve 

módosította Erzsébet. Megtalálhatók a Common Prayer Bookban, amely az 

anglikán egyház teljes „ágendája", vagyis imádságos és szertartáskönyve. 

Tetteit, sokszor ő maga is támogat egy- egy expedíciót. – Hatton merev 

tekintettel nézte a fiatalembert. Folytatta: Akik messzi tengerekre hajóznak, 

és ott hazánk dicsőségére és hasznára valami nagyon nagy hőstettet hajtanak 

végre, bizony könnyen lovaggá lehetnek akkor is, ha csak közemberek 

voltak. Atyád elfelejti, hogy itt Londonban él és virágzik a Kereskedő 

Kalandorok társasága, Plymouthban pedig ott van a nagyszerű Drake 

kapitány. 

– Drake – suttogta Roger, s már nem is titkolta lelkesedését. 

– Igen, Drake, aki esztendőkkel ezelőtt olyan mesés kalandokat élt át az 

Indiákon. Annyi aranyat hozott haza, jóllehet a spanyol Fülöp király látta 

annak kárát, hogy azóta a legutolsó hajósinas is selyemben, bársonyban 

járkál, aki nála szolgál. 

Roger nem tudott szólni. Hatton tekintélye, és biztató kijelentései 

lenyűgözték. Egy pillanatra egészen elkábult. 

– Kedves fiam, Roger – hallotta hirtelen a kancellár hangját. – Akkor hát 

hagyjuk egy kis időre ezt az udvarbéli szolgálatot. Atyádat megértem, félti a 

fiát, és a királynő biztonságos közelében szeretné tudni. Hanem azt is 

megértheted, hogy sűrűn kapok ilyen kérelmeket. E héten már a nyolcadik 

vagy, aki a királynő apródja szeretne lenni. A vidéki legénykék azt hiszik, 

Londonban kolbászból van a kerítés... 

Most már barátságosan mosolygott Sir Cristopher, mintha csak élét 

akarta volna venni saját szavainak. 

– Kancellár úr – kiáltotta Roger egyszeriben kijózanodva –, nem 

alamizsnát kérni jöttem. Atyám akaratának engedelmeskedtem, amikor 

kegyelmességed elé járultam. 

Hatton közbevágott. 

– No, no, csak semmi heveskedés, fiatal barátom. Nem a rosszindulat 

szólt belőlem. De úgy látom, pénzed fogytán, szolgád sincsen, hogy kellő 



tekintéllyel tudnál fellépni városunkban. Aztán meg bizonyára nem 

véletlenül szálltál meg a „Hableány"-ban, hol a hajósok találkozóhelye 

van... 

Rogernek tüzelt az arca, káprázott a szeme a megaláztatástól. Ó, hát ilyen 

aljasul kidobja ez a behízelgő modorú, kellemes megjelenésű ember? Ezért 

dicsérte imént a hajóséletet? 

– Sir, tudom, mit akar tanácsolni – szólt indulattól remegő hangon. – 

Ezért kár volt drága idejét rám pazarolnia. 

Meghajolt és kemény léptekkel elhagyta a szobát. Sírni szeretett volna 

dühében, vagy kardot rántani, és vagdalkozni eszeveszettül. A magas, 

ragyogó üvegablakok azonban, meg a drága fával burkolt falak, a stukkós, 

freskós mennyezet, melyen vidám ámorok kergetőztek – tiszteletet 

parancsoltak. 

– Fiatal barátom... – szólt utána valaki. 

Thomas Doughty volt, a kancellár titkárja. Melléje lépett, és csendesen a 

fülébe súgta. 

– A kancellár úr ma nagyon ingerült. Jobb lett volna talán várni egy- két 

napot. Hogyha Crawley uram... 

A megszégyenített és kidobott Rogerből csak úgy ömlött a keserűség. 

– Miért várjak? – kiáltotta. – És mit csináljak addig? Mit tegyek akkor? 

Én ide többé be nem lépek. 

Thomas Doughty mosolyogva csitította. Majd karon fogta, és egy 

ablakmélyedésbe vezette. 

– Ej, ne vegye már annyira, a szívére az ilyesmit. Hogyha nem veszíti el a 

kedvét, elintézhetem, hogy Hatton uram ismét fogadja. Sőt, hogyha ő 

megmakacsolná magát, elintézhetném azt is, hogy a királynő elé jusson, a 

kancellár úr tudta nélkül... 

Elhallgatott, és barátságosan rákacsintott a meglepett fiatalemberre. 

(Szép homloka és szép szeme van – gondolta közben –, a királynő biztosan 

felfigyel rá. Hiszen Leicester grófjába is a szeme miatt bolondult bele.)  

Roger az ajkát biggyesztette. 

– És mit kér ezért kegyelmed? Mert pénzt ugyan hiába kér, szegény ördög 

vagyok! – mondta durván. 

Thomas Doughty azonban, ez a halkszavú, elegáns úr, semmin sem 

botránkozott meg. Csak a száját zárta keskenyebbre, ha nem beszélt. 

– Nem pénzt kérek – felelte nagy sokára. – Csupán egy szívességet.  

– Roger, mint aki mindent ért, magából kikelten tiltakozott. 

– Mondották nekem, miféle szokás járja itt. Összeesküvésre fel ne 

bujtson! Én, a királynő hű alattvalója. .  



– Fajankó – sziszegte most már Doughty –, ne kiabáljon! Ki beszélt itt 

összeesküvésről? Én ismerem az embereket, jobban, mint a kancellár. 

Láttam rögtön, hogy jó barátok lehetünk. Ezért hát rövid leszek. Ősszel 

Drake barátom nagyobb útra indul, vele megyek én is. Nos, hát a barátságát 

akartam kérni, és azt, hogy kísérjen el erre az útra! 

Roger Crawleyval megfordult a világ. Azt hitte, menten rászakad Sir 

Cristopher Hatton ragyogó palotája. A remények és csalódások kavargása 

akkora erővel tört rá, hogy azt hitte belebolondul. 

Még lázadozott benne az önérzet, de már kisebb lett a hangja. 

– Ne tréfáljon kegyelmed! Hogyan kerülhetnék én a királynő elé? Sir 

Cristophert nem kerülhetem meg, ő pedig... 

– Bízza rám a dolgot! A kancellár úr örömmel fogadja majd. 

Roger óvatoskodva emelte pillantását a titkár arcára. Az aszkéta arc 

barátságosan mosolygott. 

– Nos?  Őbenne még mindig élt a bizalmatlanság. 

– Ha egyszer őfelsége magas színe elé kerülhetnék, azt kívánnám, 

udvarában apródja lehessek. Ez atyám akarata is. De hogyha már erre 

vállalkozom, hogyan hagyhatnám cserben a királynőt, magam feje után, 

kalandos útra indulva Drake kapitánnyal? 

Thomas Doughty most már nevetett. Gúnyosan felhúzta a szemöldökét. 

– Ó, kedves barátom, őfelsége bizonyára nem fogja nélkülözni majd a 

társaságát. Emlékezzék csak a megboldogult Sir Walter Devereux- re. Essex 

grófjára. Mindenki tudta, miféle gyengéd szálak fűzik őt a királynőhöz. 

Mégis átment az írekhez a felkelők ellen. S meg is halt ott, Dublinban... 

– Miért mondja ezt nekem? 

– Csak azért, barátom, hogy meggondolja: nem mindennap dobnak a 

nyakába ekkora szerencsét. Akart- e a királynő szolgálatába szegődni? 

– Akartam. 

– Akart- e a híres Drake kapitány hajójára jutni? 

– Akartam. 

– Akkor hát min gondolkozik még? 

– Azon, titkár uram – Roger most már végképp elvesztette minden 

biztonságát –, hogy két út áll előttem. Vagy az udvari élet, vagy a tenger... 

– Rosszul mondja. Vagy minden, vagy semmi. Gondolkozzék. 

– A barátságomat... kéri? Thomas Doughty nem érzékenykedett. 

– Ha elkísér az útra, és a hajón jóban- rosszban egyaránt velem tart 

hűséggel, én elintézem most, hogy őfelsége kegyesen fogadja kegyelmedet. 

Menjen hát és gondolkozzék. Bármikor, még éjszaka is szívesen fogadom. 



– De hát hogyan, milyen alkalommal vagy milyen ürüggyel mutat be a 

királynőnek? 

– Azt csak bízza rám! 

Ez volt Thomas Doughty utolsó szava, amikor elbocsátotta a kancellár 

házából Roger Crawleyt. 

És azóta nincs nyugta Rogernek. Immár második napja rótta a várost, bejárta 

már minden zegét és zugát (közben hányszor megállt a Temze- parton!) 

mégsem tudott megszabadulni kínzó kétségeitől. Miért is éppen őrajta akadt 

meg a titkár szeme, miért is éppen őt tünteti ki bizalmával, s ugyan mivel 

veszi majd rá Hattont, hogy szívesen fogadja hajdani barátjának fiát? 

Miféle gazemberség húzódik meg a szívélyes álarc mögött? Akárhogyan 

is tépelődött, találgatott, nem tudott rájönni. S ahogy múltak az órák, majd a 

napok, Roger Crawley lelkében lassan elhallgatott a kételkedés. 

– Ostoba volnék, ha elszalasztanám a szerencsémet nyugtatta önmagát. – 

S haza nem mehetek szégyenszemre. Doughty uramnak bizonyára nem fűlik 

a foga az olyan sunyi, minden csalárdságra kész kísérő társakhoz, mint 

amilyeneket itt Londonban találhat. Megsejtette biztosan, hogy mi, 

Crawleyk, a régiek vagyunk. Mi adunk a becsületre! Miért is kételkednék 

benne? A kancellárról tudja mindenki, hogy Dárius minden kincséért sem 

tenne a királynő ellenére. Megválogatja ő az embereit, és hogyha Doughty 

uramat titkárul fogadta... 

Idáig ért gondolataiban, amikor megállította lovát a Temze partján, hogy 

nézze, miképpen vet horgonyt John Winter kapitány hajója, és hallgassa, 

miként vitázik a csődület a kalózi életről. 

Ámde alighogy meghallotta Drake kapitány nevét, ismét felébredt 

szívében a fiatalos büszkeség. Kísérjem el Thomas Doughtyt? Oly kicsi ez a 

feladat, ahhoz képest, melyet érte kapok – gondolta magában. – Nem, nem, 

valami hősi tettet kell végrehajtanom, valamit ki kell találnom, nehogy Sir 

Cristopher vagy a halkszavú Doughty uram azt higgye, csak az ő különös 

kegyükből vihetem valamire. Magamnak kell megkeresnem az alkalmat, 

vagy az ürügyet, hogy őfelsége elé vezethessenek.  

Megrántotta lova kantárát. Az állat felhorkant az ingerült, kemény 

mozdulatra. 

De hát mi legyen az a hősi tett? 

Roger Crawley hazafelé vette útját. A „Hableány"- hoz címzett kocsma 

felé, ahol szállása volt. Nem ment egyedül. Alkonyodott már és a Temze- 

part rajongói megindultak London számtalan kocsmája, fogadója felé, hogy 

felhajtsanak egy- egy kancsóval a jó erős sörökből, vagy vidám dáridó 

közben öntögessék lefelé az ínyükre való borokat. 



Kocsmák, fogadók! London Tomve volt velük. Nem akadt olyan utca, 

amelyben legalább egy piszkos lebuj ne lett volna. S Bacchusnak e 

mindenféle kisebb és nagyobb temploma közül mindegyik a címének 

megfelelő vendégekre vár... A „Királyi fő"- höz címzett kocsmába a 

dzsentrik látogatnak, az ,,Aranygyapjú"- ba a nemesek, az „Eké"- be a 

bérlők és parasztok, a „Püspöksüveg"- be a papok járnak, míg a „Dob" a 

katonák, az „Ördög" az uzsorások, a „Három Hattyú" a költők és színészek 

tanyája most. 

A legnagyobb hírre mégis a „Hableány" vergődött. Ez volt a legnagyobb 

valamennyi között. Két utcára nyílt kapuja. Egyik a Bread Streetre, 

amelynek túlsó végén a „Püspöksüveg" szerénykedett, a másik pedig, a 

Friday Streetre, ahol hajnalonként vágásra ítélt marhákat, esténként pedig, 

kordés szamarakat hajtottak nagy kiabálással. 

De mindkét kapuja fölött ott díszlett a pozsgás arcú, halfarkú hableány, a 

hírhedt, majd híressé lett cégér. 

A Bread Streeten ezen a forró nyári alkonyaton szokatlanul nagy volt a 

forgalom. Az emberek meg- megálltak, csodálkozva kérdezgették valamiről 

egymást, és látni lehetett, hogy a „Püspöksüveg"-ből egyre- másra sietnek át 

a ,,Hableány''- ba a lelkészek. 

Rogernek is feltűnt ez az izgatottság, látta a csődületet, amely a bejárat 

előtt támadt. Megsarkantyúzta lovát és odasietett. 

A csoportosulás közepén középmagas, zömök termetű, göndör, barna hajú. 

spanyolszakállas férfi állt. Csípőre tette kezét, és széles mosollyal fogadta a 

köszöntéseket. Nem titkolta, hogy jólesik neki a nagy tisztelet, amellyel 

köréje sereglenek. Büszke örömmel forgolódott, és kalapját lengette a 

messzebb állók felé. Meggypiros mellényéből és fekete posztónadrágjából 

vakító fehéren villantak elő a divatos hasítékok selymei. Noha a legújabb 

divat szerinti, drága és nemes ruhákban feszített, mégsem tűnt piperkőcnek. 

Talán napégette arca, vidáman csillogó szeme tette oly rokonszenvessé, 

talán rekedten harsogó hangja nyerte meg azok szívét is, akik nem ismerték. 

Akárhogy is volt, egyszeriben körülfogták, és nagy ovációval kísérték be a 

„Hableány" ivótermébe, ahol azonnal zörgés, lócatologatás, asztalcsapkodás 

és kiabálás kezdődött, mindenki a legjobb helyet kereste, hogy csak minél 

közelebb férkőzzék e különös emberhez. 

– Bocsásson meg, uram – fordult Roger egy lelkészhez, miután lova 

kantárát a „Hableány" lovászfiújának dobta. – Kérem, árulja el, ki ez az 

ember, akit ekkora cécóval fogadnak? 

– Hát nem ismeri Drake kapitányt? Francis Drake ő, a nagy kalóz.  
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A „HABLEÁNY" UDVARÁN 

 

– Egy kancsó sört mindenkinek! – kiáltotta Francis Drake a fogadós felé. 

Lett erre hangos vivátozás. A kocsma termében, ahol ragadt az asztal a 

sörtől, és savanyú borszag terjengett a még borszagúbb cimborák nagy 

örömére, régóta nem láttak ilyen bőkezű vendéget. Elő is bújt a sarokból 

azonnal mindenféle zenész és tréfacsináló, bejöttek az udvarban tébláboló 

színészek (nem lesz ma előadás, mert Tarltonnak, a híres bohócnak 

hideglelése van), még a konyháról a kis nyársforgató is előkerült; hogy részt 

vegyen a könnyen jött dínomdánomban. 

Milyen jó, hogy a szolgálók máris osztogatni kezdték a kancsó söröket, 

mert Rogernek remegett a szája széle, és rázta a hideg ott a sötét sarokban, 

ahol meghúzódott, hogy attól fogva jó sokáig le ne vegye tekintetét Drake 

kapitányról. 

Hát ilyen ő, álmainak nagy hőse, a legendás kalóz? 

– Meséljen, kapitány – kiáltozták többen. – Hová készül megint? Az 

Indiákra? 

– Leperzselni Fülöp császár szakállát! Hahaha! – nevetett egy kövér, 

nagytokájú férfi. – Ne legyen John Fry a nevem, ha nem arra készül. Mert 

emlékszünk ám az ígéretére, emlékszünk bizony! 

Minden szem Drake kapitányra szegeződött. Londonban is, szerte 

Angliában is jól emlékeztek, mint fogadkozott hat esztendeje: leperzseli 

Hispánia királyának szakállát, amiért olyan kutyául elbántak vele a 

spanyolok még ifjú korában Rio de la Hachában, majd később San Juan de 

Ulloában, amikor rokonával, a nagyhírű John Hawkinsszal hajózott az Új 

Világ partjaira. 

– Be is váltotta az ígéretét – jegyezte meg valaki. – Fülöp császárnak 

nincs is annyi szőrszál a szakállában, ahány hajójának Drake mester ellátta a 

baját. 

Drake bólintott. 

– Igazat beszél kegyelmed, mert valóban elönt a forróság, ha spanyol 

vitorlát látok. Az is igaz, hogy jó- néhányszor közéjük ütöttem a pápista 

spanyoloknak. Mindig elfog a nevetés, ha eszembe jut a rémült pofájuk! 

Hanem ezúttal szögre kell akasztanom a kardot. Őfelsége parancsára... 

A társaság megütközve hallgatott el. A fejüket csóválták. 



– Őfelsége parancsára? – Úgy néztek Drake- re, mint akinek egy szavát 

sem hiszik. Ő azonban vidáman mosolyogva állta a vizsgálódó 

pillantásokat. 

– Őfelsége parancsára egy békés kereskedelmi flottát kell Alexandriába 

kísérnem. Ha onnan visszatérek, és ad erőt az isten hozzá, meglátogatom 

még a spanyol vizeket. 

Lett erre a kijelentésre olyan zajongás, hogy azt hihette a kívülálló, talán 

véres viszálykodás folyik a „Hableány" termében. Pedig csak a meglepetés 

és a hitetlenkedés törte át a szavak gátját. Mindenki mondta a magáét. 

– Még hogy a spanyol vizekre?! 

– Hiszen, ha Alexandriába készül, akkor is spanyol vizeken kell hajóznia. 

Gibraltár! 

– Az talán kutya? 

– Fülöp király nem felejt! 

– Ne legyen John Fry a nevem, ha nem fogja legalább negyven karavella 

az útját állni a Gibraltár- szorosban. 

A híres angol kalóz vállat vont. 

– Az, az ő bajuk. 

Erre megint csak kitört az éljenzés. A söröskancsók fenekét az ég felé 

forgatták, és ittak a királynő egészségére, meg az út sikerére, amint illik. 

De a kapitány egyszerre csak felállt, és kitörő örömmel az ajtóhoz sietett. 

Thomas Doughty állt ott, a királynő kancellárjának titkára, és Drake 

kapitánynak itt Londonban meghitt, régi jó barátja. 

– Thomas barátom! 

– Francis! Isten hozott Londonban! Mihelyt jöveteledről hallottam, 

tüstént ide siettem. Pihenj csak nyugodtan. Hatton kancellár úr már 

elintézte, hogy holnap őfelsége elé kerülhess. 

Fekete hajú, fekete bajszú férfi volt Thomas Doughty. Csak a szeme volt 

különös módon világos, égszínkék, hideg szem. A bőre fehér, az ajka 

keskeny és olyan keményen összezárt, mintha örökké valami sértődöttséget 

takarna. A szakállát borotválta, hiszen álla is volt olyan hegyes, mint a 

spanyolszakáll. 

Roger ott a sarokban tenyerébe hajtotta fejét. Zavarában azt kívánta, csak 

észre ne vegye Doughty. 

A titkár azonban nem nagyon nézett körül a teremben. Szívélyesen 

köszöntött egy- két nemes urat, aztán letelepedett Drake asztalához. 

– Mikor érkeztél? – kérdezte. 

– Alig egy órája! Őfelsége hívására azonnal lóra kaptam, hogy hamarabb 

ide érjek. 



– Jól tetted. Ámbár azt hiszem, az alexandriai út elhúzódik majd kissé. 

Beteg a királynő. 

Doughty felemelte a fejét, és tekintetét végighordozta a közelében 

ülőkön. Mintha figyelné, milyen lesz a szomorú újság hatása. De a 

legtöbben hallottak már a dologról, s annál nagyobb megütközéssel nézték 

Drake meglepett arcát. 

– Nem is csodálom, hogy mit sem tudsz őfelsége betegségéről. 

Szerencsére nem súlyos a baj, azért nincs akkora híre, hogy Plymouthig 

eljusson. 

Drake azonban felfortyant, ámbár nevetősen csillogott a szeme. 

– Ej, Tom, már megint Plymouthot szidod. Nem is értem, mi nem tetszik 

rajta. Nagyszerű kikötő, nevezetes város, csak hát éppen nem ott van 

őfelsége rezidenciája. Hajósember nem a divat szerint válogatja lakóhelyét. 

S mondhatom, Plymouthból hamarabb érek Alexandriába, mintha 

Londonból hajókáznék odáig. 

Ez már igaz, nevettek is rajta mindannyian. A bámész, kíváncsi népség 

elfáradt a figyelemben. Újabb kancsó sörre már nem volt remény, ezért hát 

lassanként kisomfordáltak a teremből. Hanem akik bennmaradtak, azok 

mégis hegyezték a fülüket, mert sok érdekes titkot tudhat meg az ember, ha 

valahol csipkés gallérú, tollas kalapú nemes urak dugják össze a fejüket. 

Az ám, Francis Drake nem is nemes. Tavistocki lelkész volt az apja, tíz 

gyermek közül ő a legidősebb. Persze a fényes lovagok is szívesen 

eldiskurálnak vele, mert nemhiába vadászik a spanyol kincses gályákra, van 

pénze bőven, s akinek pénze van, annak becsülete is van. Még a legényét is 

szóra méltatják, aki ott ül a közelben nagy kevélyen, és úgy látszik, hűséges 

kísérője mindenfelé. 

– Nálad jobb admirálist nem találhatunk a hajóink számára – hallatszott 

Doughty hangja. 

– Nem így gondolkoznak mások – szólt Drake. – Úgy hallom, hogy a 

Kereskedő Kalandorok céhe látni sem akar engem. Féltik tőlem a 

Földközi-tengert. 

Sötét szeme felcsillant az örömtől. Egy egész tengert féltenek tőle! 

– Úgy van, ahogy mondod – bólintott Doughty. – Winter kapitány 

mesélte nekem, hogy a céh kereskedői féltik a földközi- tengeri útjaikat. Ha 

a spanyolok megtudják, hogy elhagytad Anglia partjait, és Gibraltár felé 

hajózol, azonnal megtámadnak minden angol vitorlást, még hogyha csak 

klistélyt szállít, akkor is. 



– Azt az egyet nem sajnálnám tőlük – jegyezte meg nagy nevetés közben 

egy lelkész, bizonyos Francis Fletcher, aki a szomszéd asztalnál iszogatta 

sörét. – Nem bizony. Mivelhogy nagyon bennük szorult a felebaráti szeretet. 

– Szívemből beszél kegyelmed – harsogta Drake, majd barátjához 

fordult. – Ámbár beszélhetnek, amit akarnak a céhbeliek. Hogyha engem 

megállít egy spanyol gálya, tudom isten, megkeserüli. 

– Akkor már inkább kegyelmed sarcolja meg őket, igaz- e? – Fletcher 

tiszteletest újabb közbeszólásra ösztökélte a megtiszteltetés, hogy a hírneves 

kapitány szóba állt vele. 

– Meg is teszem, minek tagadjam. Vagy talán nem istennek tetsző 

cselekedet a római Antikrisztus szolgáit tisztességre nevelni? Kegyelmed is 

megtenné, hogyha magammal hívnám... 

Fletcher meghökkent. 

– Hiszen Alexandriába szívesen elhajóznék – mondta később. – Nagy 

Sándor városába. Hanem a csatározástól irtózom... 

Drake elkomolyodott. Előbb Doughtyra pillantott, aki merev és 

kifejezéstelen szemmel nézett vissza rá. Aztán legényéhez fordult, Fred 

Brewerhez, aki lesütötte a szemét. Határozzon a kapitány itt is egyedül, 

miként a tengeren. Drake tehát felhajtotta sörét, még egyszer alaposan 

szemügyre vette a lelkészt, majd hirtelen kezet nyújtott. 

– A csatától mit se féljen – szólt. – Üljön át ide kegyelmed, és csapjon a 

kezembe. Nos, megvan már a pap, csak még a hajók nincsenek... 

A jó Francis Fletcher nem is gondolta volna, hogy ez a hangos beszédű, 

kemény mozdulatú kapitány komolyan beszél. Ha tudta volna, hogy e 

kézfogással micsoda útra szánja el magát, hej, kiszalad menten a 

„Hableány"-ból! 

Thomas Doughty ekkor tovább folytatta híreit. Mert akármilyen 

nevezetes egyéniség volt Francis Drake, mégiscsak jobban érdekelte az 

embereket, mi történik a White Hall termeiben. 

– Őfelségének fáj a foga, iszonyú kínokat szenved. Mondják, hogy London 

püspöke már kihúzatná saját szuvas fogát az udvar színe előtt, csak hogy 

bátorítsa a királynőt... 

Drake szakállát simogatta, és úgy nézett körül, mintha mondani akarna 

valamit. De aztán csak hümmögésre futotta, és egy komolykodó 

megjegyzésre: 

– Asszonyszemély fél a fájdalomtól, még hogyha királynő is... 

Asztaltársai megértően bólogattak. Doughty pedig folytatta: 

– Csakhogy nem a fog miatt aggódunk most, barátom. Sokkal nagyobb 

dolgok történnek itt. A fájdalom jelentkezése napján ugyanis elfogtak egy 



katolikus papot Islingtonban, akiről úgy hírlett, nemcsak misét mond 

titokban, és a római pápa tiszteletére oktatja híveit, hanem mágikus 

hatalommal is bír! 

– Ejha – tört ki Drake- ből a csodálkozás. – Hát már az ördöggel is 

cimborálnak! 

–... Az islingtoni papot éppen akkor ragadták meg, amikor varázsló 

szavak kíséretében három viaszbábut a tűzbe akart vetni. Mondják, hogy az 

egyik bábu a mi dicső Erzsébet királynőnket, a másik kettő országunk fő 

embereit ábrázolta. Mennyi igaz ebből, nem tudom, az biztos, hogy 

elfogatása pillanatában (a viaszbábuval kezében) a pap így kiáltozott: 

Átkozott légy, Elisabeth! 

Doughty fátyolos, halk hangján sziszegve utánozta a papot: Átkozott légy, 

Elisabeth! A teremben e szavakra elnémult mindenki, és megrettenve 

bámult a mesélőre. 

– Most hát nagy a riadalom az udvarban. Nem tudja senki, vajon 

csakugyan megtörtént- e a rontás. Ha igen amitől mentsen meg a 

Mindenható –, úgy ez a fogfájás a csapások első stációja lehet, és hiábavaló 

Aymler püspök úr hősies példája, s hogy mi következik, arról beszélni sem 

merek... 

– Borzasztóak lehetnek az ördög praktikái – mondotta komolyan Drake –, és 

aki jóba van vele, rettentő nagy annak a hatalma. Reméljük, a mi dicső 

királynőnkre különös gonddal vigyáz a Mindenható. 

Felemelte a söröskancsót, a többiek követték példáját. De alig vették 

ajkukhoz az italt, a kocsma tágas udvarán hirtelen lárma támadt. Előbb 

kétségbeesett sikoltás hangzott, majd hangos és dühös kiáltozás nyomta el 

azt. 

A teremből máris tódultak kifelé, hogy lássák, mi történt. 

A „Hableány"' Friday Street- i kapujánál nagy Tomeg állt. A kíváncsiak 

egyre beljebb nyomakodtak, és zajongva, üvöltözve biztattak egy rongyos 

vén banyát. 

– Tépd ki minden hajaszálát! 

– Így kell ezekkel a kölykökkel elbánni! 

A koldusasszony egy süldőlányt ütlegelt, haját tépte, fülét ráncigálta, s 

miközben a szerencsétlen ott a porban egyre sikoltozott, éles hangon 

rikácsolta: 

– Átkozott, hát ez a hála?! Ez a hála?! Vádaskodsz, hogy bajba hozzál? 

Miért is nem hagytalak ott az útszélen megdögleni... 

A Tomeg hozzászokott már a kegyetlen látványosságokhoz, mert a New 

Gate bástyáján levágott emberfejeket láthatott póznára tűzve, mert a tyburni 



kivégzések nyilvánosak voltak, és mert egyetlen pennyért a Paris Garden 

emelvényéről bika- és medveviadalokban gyönyörködhetett. Nem csoda 

hát, hogy megelégedéssel nézte, mit művel a vénasszony a lánnyal, és ki- ki 

indulatainak megfelelő szavakkal kísérte a jelenetet. Szinte csak egy óriás 

termetű csavargó nem szólt semmit. Hallgatott és bután vigyorgott. 

A lány most egy rúgástól elvesztette eszméletét, és egy üres hordó mellett 

elnyúlt a földön. A vénasszony megállt mellette, és lihegve nézte. 

– Hé. boszorkány, kifulladtál? 

– Ezek a koldusok! Semmijük sincs, mégis marakodnak! 

– A királyok se csinálnak mást. 

– Azoknak van is min marakodniuk. 

– A káposztásoktól követtem őket, ott azt visította ez a kis átok, hogy 

megölték az anyját. 

A Tomeg összeszorult, s folyvást ösztökélte a banyát, hogy ne hagyja 

abba a büntetést. Egyesek követ ragadtak, és a földön fekvőhöz vágták, 

mások tapsolva, fütyülve újrázást követeltek. A vénasszony, akinek fittyedt 

szája habzott a dühtől, újra nekiesett volna a gyereknek, mert belerúgott, 

csak hogy életre keltse, ha fel nem csattan ott, a „Hableány" udvarán Drake 

kapitány öblös hangja: 

– Megállj, te, ha kedves az életed! 

Molly anyó haragja egyszeriben elpárolgott. A kemény hang magához 

térítette, ijedten pislogott körbe, bátorítást kérve a Tomegtől, amely előbb 

még szaporán biztatta. De nem talált részvevő arcot, mert az indulatok most 

ellene fordultak. Rajta a sor, talán még máglyára is vihetik, ha pimaszkodni 

merészel ezzel a díszes öltözetű úrral. 

Csak Füttyöst fedezte fel a csürhéből. Meg Disznó Jimet. A sokadalom 

mögött álltak, jó messzire tőle. 

Drake kapitány letérdelt Bettyhez, és megsimogatta a lány sáros, könnyes 

arcát. S mivel hirtelen haragú ember volt, haragja végighömpölygött a 

körülötte állókon. 

– Beteg ez a lány. Izzadása van. És ti még arra biztatjátok ezt az eszelős 

boszorkányt, hogy üsse? Hej, azt a magasságos úristenit a bamba 

pofátoknak! Takarodjatok innen! 

Az utcáról benyomult Tomeg riadtan hátrált. Molly anyó mintha 

megsejtette volna, hogy akiket megriasztanak, azokból könnyen ellenség is 

lehet, odaugrott hát a férfihoz, Bettyt hajánál fogva megragadta, és 

elrántotta tőle. 

– Nem adom! Nem adom ezt a lányt! Már a lovag úr is el akarja 

veszejteni? 



– Hallgass te! Beteg ez a lány... 

– Beteg, hát hogyne volna beteg, ha megátkozták. Egy mágus pap átkozta 

meg. Benne van az ördög, most azt kéne kiverni belőle. 

És megjátszott nagy szeretettel, cigányos óbégatásba fogott: 

– El akarják venni a lányomat! Jó emberek, segítsetek! Koldus szerető 

kéne a nemes uraknak... Ó, jaj, én istenem, én istenem! 

Az óbégatásnak meglett az eredménye. Ámbár nevetés támadt, egyesek a 

vénség pártjára keltek. 

– Könnyű a vénasszonnyal hősködni! 

– Koldus lány kéne! Az ám! 

A kocsmabeli népség, akiket Drake imént megvendégelt, közömbösen 

hallgatott. Akik az asztalánál ültek, azok közül is csak egy- kettő lépett a 

közelébe. Ő pedig nevetett magában ezen, nevetett a bámészkodókon is, 

akik a vénasszony szavaitól felbátorodva visszanyomakodtak az udvarba. 

– Aki még egyet lép, szétloccsantom a fejét! – kiáltotta, és olyan mord 

arcot vágott, mintha komolyan is gondolná, amit mond. – Hé, Fred, hívd 

gyorsan a poroszlókat, jó fogásra lelnek itt! 

Fred Brewer, az őszülő hajú hajóslegény, akit a kocsmabéliek pár perccel 

ezelőtt irigykedve csodáltak meg kapitánya mellett, érthette a dolgát, mert 

harsányan válaszolt. 

– Parancsára, kapitány uram! Átszaladok a „Püspöksüveg"-be, ott láttam 

egypárat. Tüstént hívom őket. 

Azzal már meg is indult, átszaladt az udvaron, és eltűnt a Bread Streeten. 

Thomas Doughty meg hosszú léptekkel a Tomeg után sietett. Mintha 

keresne valakit közöttük. 

A „Hableány" udvara percek alatt kiürült. A poroszlók nem ismernek 

tréfát, nem jó a kezük közé kerülni. Molly anyó is szedte volna a lábát, 

Drake azonban megragadta a karját: 

– Hohó, öreganyám, itthagynád a lányodat? 

– Miféle lányomat? Nincs nékem semmiféle lányom. Drake nem 

engedte. 

– Hát a nevelt lányodat! Arra volt eszed, hogy betegre verd. Ápolni nem 

akarod? 

Molly anyó kiszakította magát Drake kezéből, és már az utcáról kiáltott 

vissza: 

– Ápolják kegyelmetek, vitéz urak, ha már annyira szívükön viselik a 

sorsát! Tudom, hogy az utcára dobják hamarosan! Mert szeretik beleütni 

orrukat a szegény nép dolgába! 



A „Hableány" udvarán maradt nép – kádárok, tímárok, hajósok, papok és 

színészek – ekkor már mit sem törődtek a vénasszonnyal. Betty felé fordult a 

figyelmük, akit egy takácslegény éppen karjába emelt, és úgy tartott, mintha 

kisgyermek volna. De senki sem mondta, hová vigye, és mit tegyen, most 

hát tétován hunyorogva várta, mikor lesz vége a fanyalgó kíváncsiságnak. 

Mert mindenki csak nézte Bettyt, elomló gesztenyebarna haját, könnytől és 

sártól maszatos, sápadt kis arcát, Drake- en kívül azonban senkinek sem volt 

egy jó szava, senki sem nyúlt volna hozzá... 

Valami rettentő tragédiát sejtettek. Betty nem mozdult, meg is halt talán. 

Feje hátracsuklott, olyan volt most, mint a gyönge mezei virág, ha megtörik 

a szárát. 

A plymouthi hajóskapitány gyöngéd tekintettel nézte egy darabig. 

– De sok az ilyen... szegény... Aztán csöndesen így szólt. 

– Hozd be, fiam. Odabent egy lócán majd elpihen. 

A legény bólintott, és Drake nyomában belépett a „Hableány" termébe. 

Odabent akkorát nevettek, hogy szinte belerezegtek az ablakok. Mert az 

asztalnál nem más markolászta egymagában a kancsóját, mint Fred Brewer, 

Drake matróza. 

– Hát te, hogy kerülsz ide? – csodálkozott a hirtelen visszakerült Thomas 

Doughty. 

Brewer Drake- re kacsintott. 

– Csak úgy, hogy a kis ajtón visszajöttem. 

– Hát a poroszlók? Nem hívtad őket? 

– Volt eszemben. 

– De hiszen a kapitányod parancsolta.  Brewer nevetett. 

– Nem olyan az ő hangja, ha parancsol. Drake vidáman vállon veregette. 

– Derék cimbora vagy, Fred. Ha száz ilyen legényem volna... 

Nem fejezte be a szavait. A takácslegény állt meg előtte. 

– Mi legyen a lánnyal, uram? 

– Adjatok neki helyet valamely lócán. Pihenjen. Bort is adjatok neki, 

hadd térjen magához. 

– De senki sem akar helyet adni neki. Azt mondják, csupa féreg. 

Végül mégiscsak elhelyezték a még mindig eszméletlen Bettyt. A 

kocsmaterem sarkában egy üres, felfordított hordó állt. Arra fektették fel, és 

egy szakadt zsákdarabbal még be is takarták. Most már nem törődött vele 

senki, kicsiny szürke verébbel. Csak egy szolgálólány törülgette meg az 

arcát nedves ruhával, és a rövidlátón hunyorgó takácslegény serénykedett 

mellette. 



– Drake uram, a nevem John Duntone, Ruisdael mester műhelyében 

dolgozom. Van ott egy fonóasszony, -aki ismeri a gyógyfüveket, és 

ráolvasást is tud. Elhívhatom- e? 

Francis Drake, aki elmerülten beszélgetett Doughtyval, a kancellár 

titkárával, bólintott. 

– Hívhatod, fiam. Hogyne hívhatnád. 

– Igen, uram. De az asszony nem jön ám csak úgy... 

– Értem. Itt van két shilling. Becsületes embernek látszol. 

John Duntone mélyen meghajolt, és máris rohant a gyógyfüves 

asszonyért. Betty pedig ott maradt a kocsmában egészen egyedül. Mert 

hiába vannak ötvenen körülötte, ha senki sem vet rá egy jó pillantást. Senki 

sem lép oda hozzá, hogy gyengéd szóval ébresztgesse. Lassanként 

elfelejtkeznek róla egészen. Beesteledik. A kocsma megtelt, az asztaloknál 

kockázó, kártyázó csoportok zajonganak. A szolgálólányok vihogva sietnek 

a kancsókkal, valaki dühösen kurjongat, és lecsapja maga előtt az ónpoharat. 

Meggyújtották a mécseseket, csípős füsttel lett tele a helyiség. Az 

ólomkarikás ablakok elé letelepedett egy balladás, és magához szólítva a 

tébláboló lantost és a félszemű furulyást, belekezdett az „Isten veled, 

szerelmesem..." kezdetű érzelmes románcba. 

Megrebbentek a hosszú, sötét szempillák. A hordódeszka 

édeskés-savanykás borszagát érezte meg először Betty. Aztán a füst marta 

az orrát. Végül, mint valami időtlen, testetlen álom, fülében zsongott a 

kocsmai zaj. 

Szeme sarkában még ott csillogott egy könnycsepp. Azon keresztül 

nézett szét a világban, s valóban, mint valami lázas álomkép, kavargóit, 

mozgott körülötte minden. Alakok imbolyogtak a kavargó füstben, sárga 

fény csillant meg a szemekben, mint fövenyes parton a hullámverés, meg- 

megerősödve sustorgott, majd harsogott a beszéd, az ének, a kiáltozás 

érthetetlen keveréke. 

Betty nyitott szemmel, mozdulatlanul feküdt a hordó tetején. Félt 

megmozdulni. A mozdulatlanság és a gyengeség kábulata védelmet 

jelentett: ha megmozdul, ez a színes elmosódó, kocsmai kép valósággá lesz. 

Kegyetlen valóság. Betty szemében csendes patakokban folydogált a 

könny. A gyász, amely tegnap érte, már csak egy csepp a keserűség tavában. 

De minden más a szívébe markol. Távoli, rémes álmok. A swaffhami 

malom, Woburnben a gyertyaöntés... Anyja akkor azt hitte, a tűzre 

vigyázott, hát ezért folyik róla a víz. De másnap sem szűnt a forrósága és 

harmadnapon sem. A testét apró hólyagok lepték el, és reszketett minden 

tagja. 



Ha betértek egy kastély udvarára, vagy valamely udvarház elé. Ő már a 

kocsiban maradt. Nagyon beteg volt. Apja néha odalépett hozzá, és 

csendesen így szólt. 

– Szép kicsi lányunk... 

Anyja, örökké siránkozó, méltatlankodó anyja – úgy beszélt róla 

mindenfelé, mintha isten átka volna: 

– Ezért neveltem, ezért etettem. Azt hittem már, maholnap feleségül kéri 

egy mesterember. Talán éppen egy gyertyaöntő... Aztán, íme, meghal majd 

a karomban. 

Jólelkű úrnők drága keleti fűszereket nyelettek vele, szapora beszédű 

nénikék rossz szagú kenőcsökkel kenegették a testét. Hol óvták az étkektől, 

hol meg agyonetették. 

– Ó, szűzanyám, szűzanyám! – rázta anyját a sírás. – Nem használ ennek 

már semmi. Nézzék, csak, tizenhét éves volt a minap, aztán olyan vézna, 

soványka, olyan kicsike, mintha megint kisgyerek volna... 

Bettynek eszébe jutott Disznó Jim iszonyú képe, és az eszelős 

boszorkány hangja... Azt hitte, kiugrik a szíve a helyéből. Óvatosan 

körülnézett, de nem látta egyiket sem a teremben. Amott, egy távoli 

asztalnál, meggypiros zekében kerek képű, nagyhangú ember ült. Vidám, 

meleg szeme apja szemére hasonlított – pedig Betty apja sovány volt, és 

szomorú tekintetű. Mellette egy még gazdagabban öltözött úr itta borát, 

akinek fekete haja, kék szeme és sértődötten lepittyedt, keskeny ajka volt. 

Betty azt hitte, szédület játszik vele. Ez az ember anyjára emlékeztetett, s 

ő ijedten, keserűen, szégyenkezve lesütötte a szemét. 

Betty soha nem szerette igazán az anyját, de bűnösnek találta ezt a 

gondolatot, és félt tőle. 

Ott az asztalnál pedig így szólt Thomas Doughty nemes úr Drake 

mesterhez, a plymouthi hajóskapitányhoz. 

– Barátom, Francis, légy a vendégem, amíg Londonban maradsz. 

– Köszönöm, barátom, a meghívást, és el is fogadom. 

– Akkor hát szedelőzködjünk. 

Drake nagyon jókedvűen, bortól csillogó szemmel mosolygott. Kezét 

nyújtotta Francis Fletchernek. 

– Kegyelmed pedig készüljön az útra, tiszteletes uram. 

– Jó, jó, kapitány – legyintett a lelkész. – Isten segítse kegyelmedet. 

Nyugodalmas jó éjszakát... 

Úgy látszott, Francis Fletcher nem vette komolyan az iménti kézfogást. 



– Menjünk, Francis – Doughty fejébe tette tollas kalapját, és 

megigazította fehér nyakfodrait. – Menjünk. Aztán még beszélgetünk. 

Mesélj magadról és merész kalandjaidról. 

– Nem, nem – tiltakozott Drake. – Magamról semmit..- Szerényen 

hozzátette: – Majd máskor... Talán a tengeren... 

Betty látta, hogy az asztalnál ülők felállnak, és kimennek a teremből. De 

jöttek helyettük mások, és a kocsma kavargó, nehéz levegőjében elmosódó 

árnyékokká lettek az emberi alakok. 

A füstből és félhomályból hirtelen kivált egy fiatal, szép arc. 

Bársonyköntösű nemes úrfi lépett hozzá és csendesen a füléhez hajolt. 

– Mi a neved? 

– Betty.... – suttogta. 

– Betty, Betty, Elisabeth. Úgy hívnak, mint a királynőt... 

S Roger úgy ragadta meg Betty kezét, mintha attól félne, elszakítják tőle. 

Eszébe jutottak Doughty szavai az islingtoni papról. Meg a banya 

rikoltozása... íme, itt az alkalom. Ha ezt elszalasztja, nem való másra, mint 

hogy hazamenjen, és birkát legeltessen. 

Betty csak a kéz forró szorítását érezte, és a gyengéd simogatást. Számára 

védelmező szeretet áradt e kézből, s dehogyis hitte volna, hogy az a 

szépszemű nemes ifjú e pillanatban különös révületbe, éber álomba zuhan. 

Jaj, nem lesz-e majd keserű az ébredés? 

(Roger Crawley nem tudott volna e kérdésre felelni. E perctől kezdve 

csupán azt érzi majd, hogy különös gyorsasággal telnek a napjai, és minden, 

amit ő cselekszik, és ami vele történik, kiszámíthatatlan törvényszerűség 

szerint követi egymást, noha unos- untalan azzal áltatja magát, hogy csakis 

őrajta múlik sorsának fordulása.) 

Mit mondott Drake? Majd a tengeren mesél a tetteiről. Ha törik, ha 

szakad, ő azokat a meséket meghallgatja.  Alighogy Betty elhaló válaszára 

végképp megállapította, hogy az islingtoni mágus pap és a banya által 

emlegetett varázsló egy és ugyanazon személy (Betty az Elisabeth becéző 

formája), azonnal a „Hableány" gazdáját kereste. Félrehívta, és pár szó után 

kezébe nyomta utolsó aranyainak egyikét. 

– Nehogy valami baja essék a lánynak, amíg visszajövök. 

A szaporaszemű ember bólintott. 

– Meglesz, Crawley ifjuúr. Majd átvisszük a kamrába. Onnan nem 

lophatja el senki. 

– Őfelsége hálás lesz kegyelmednek – súgta neki Roger, és 

jelentőségteljesen felhúzta szemöldökét, noha magában nevette az efféle 



színészkedést, mert nem is értett hozzá. Őfelsége? Ugyan mit tud az még az 

ő terveiről. Ott ül a White Hall palota egyik szobájában, és a fogát borogatja. 

Kiszaladt a „Hableány"-ból, a lovát kérte. Pár perc múlva már a sötét 

éjszakába merült London sikátorain csattogott a lova patkója. Ha lehetett, 

vágtára kapta, mert nem volt biztonságos éjnek idején a vaksötét utcákon 

járni. London lehunyta ablakszemeit és vakon átengedte magát az éjszakai 

rémek kénye- kedvére. Árnyak lopóztak a házak tövében, valahol hangos 

csörgéssel cserepek hullottak a földre, majd egészen más irányból hosszú 

füttyentés harsant. A szél áthozta a folyón a southwarki oldalról egy dühös 

veszekedés hangjait. 

Roger csupasz tőrrel a kezében lovagolt. Egyenesen Thomas Doughty 

házához sietett. De bármennyire is sietett, beletelt egy teljes óra, vagy talán 

még több is, mire visszatérhetett a „Hableány"- hoz. Már nem egyedül jött. 

Vele volt Hatton kancellár egy fegyveres, páncélos legénye is. 

A Friday Street- i kapun akartak befordulni. 

– Álljon meg kegyelmed – szólt váratlanul a katona. – Itt fekszik valaki. 

A nagy deszkakapu mellett valóban feküdt valaki. Halkan nyöszörgőit. 

Roger is, a katona is leugrott lováról. Roger odahajolt a fekvőhöz. 

– Mi bajod van, komám? Sokat ittál talán? 

Mély sóhajtás volt a válasz. Egy kéz megragadta Roger zekéje ujját. 

– Segíts. 

A kocsmából idevetődött egy lámpa fénye. Roger most látta csak, hogy a 

takácslegény, John Duntone fekszik előtte. Aki a füves asszonyért szaladt el. 

– Mi bajod esett? – kiáltott rá. 

– Az átkozottak! – sziszegte John Duntone. – Leütöttek, megrugdostak, 

mint egy kutyát. 

– Kicsodák? 

A takácslegény megrázta a fejét. Most vette jobban szemügyre Rogert és 

a katonát. 

– John Duntone a becsületes nevem – mondta sóhajtozva. – Frans van 

Ruisdael takácsmester legénye vagyok. 

Roger, akit nagyszerű ötlete és Doughty uram iménti szíves fogadtatása 

annyira felhevített, hogy az egész világot keblére szerette volna ölelni, a 

kezét nyújtotta. 

– Az én nevem Roger Crawley. Szorítsunk kezet. A kancellár parancsára 

azt a kolduslányt... 

– Ugyan hiába jöttetek – legyintett John. – A füvesasszony nem jött, 

visszahoztam volna a kapitány két shillingjét. Hát látom, hogy nagy titokban 



két suhanc viszi a lányt ki a kapun. Eléjük ugrottam, de nekem estek, és 

bizony a sötétben nem látok valami jól... 

Roger akkorát kiáltott rémült csalódásában, hogy elcsuklott a hangja. 

– Mit beszélsz? Elrabolták Bettyt? 

– Bettynek hívták? No mindegy. Az a kolduslány volt..." Roger a szavába 

vágott: 

– Krisztus nevére, merre vitték? 

John Duntone végignézett a vaksötét Friday Streeten. Előbb az egyik, 

majd a másik vége felé, aztán bizonytalanul az egyik irányba mutatott. 

– Mintha arra vitték volna... 

– Utána! – rikkantotta Roger, és a katonával együtt lóra kapott. Ekkor 

már a mesterlegény is magához tért annyira, hogy le ne maradjon tőlük. 

Felkapott egy gereblyét, melyet a kapu mellett talált, és rohant utánuk. 

– Balra! – kiáltotta. – A Shoreditch telkein tanyáznak a csavargók. 

– Tanyáznak azok másutt is – dörmögte a katona. 

Igaza volt neki is, Johnnak is. London tele volt csavargóval és koldussal, 

a legtöbben mégis a shoreditchi fészerek mélyén bujkáltak. 

Nem kellett odáig menniük. Öt perce sem loholhattak, amikor egy utcai 

lanterna gyér világában feltűnt előttük három alak. 

– Ők azok – suttogta Duntone. 

A nemes úrfi meg a katona sarkantyúba kapta lovát, és vészjósló 

kiáltozással közrefogták a csavargókat. Azok megtorpantak. Egyikük, aki a 

karjában vitte Bettyt, gyorsan átdobta a lányt hármuk közül a legerősebbnek, 

egy tagbaszakadt óriásnak, aztán máris hárman háromfelé húzódtak, minél 

messzebb a lovasoktól és egymástól is. 

– Állj, ha kedves az életed! – Roger remegett dühében, egyre csak az járt a 

fejében, ha most kudarcot vall, mit szól majd Doughty és Hatton, akiket már 

annyira felbiztatott nagyszerű ötletével. 

– Na, na, kislegény! – hetvenkedett Késes – tedd el azt a rozsdás 

gyíklesődet, mert megbánod! 

A katona cifrán elkáromkodta magát, és lovával egyenesen Késesre 

rohant. Ámde az sem volt rest, fürgén félreugrott, és belevágta kését az állat 

farába. Füttyös és Jim akkor már Rogert szorongatta: Jim megragadta a ló 

zabláját, Füttyös pedig Crawley lábaszárát rántotta volna, ha abban a 

pillanatban az ifjú bele nem döf a tőrével. A csavargó hörögve hanyatt esett, 

Jim pedig jobbnak látta elengedni a lovat, ha nem akar ő is társa sorsára 

jutni, hiszen fél kezével Bettyt tartotta. 

Mindez ocsmány ordítozás, dühös fenyegetés és hangos jajgatások 

közepette zajlott le. Mint a vihar, olyan gyors volt Roger támadása, s mint a 



szélfújta falevelek, oly hirtelen szóródtak szét a banditák. Füttyös ott hevert 

a porban, talán már holtan, Késest most vágta fejbe lándzsája nyelével a 

katona, úgyhogy támolyogva igyekezett kereket oldani. Jim pedig 

Bettyvel... 

... Disznó Jim nemcsak verekedni tudott, megtanult bizony futni is, 

ránevelte már a koldusi élet. 

– Rohadj meg, te vasfazék! – ordított még a katonára, s vállára kapva 

Bettyt, hatalmas ugrásokkal rohant az utca sötétje felé. 

Roger, aki minden ízében remegett az izgalomtól és a kemény 

erőpróbától, lihegve már csak feljajdulni tudott, amikor veszni látta ügyét. 

De alig tett Jim néhány lépést, hirtelen megbotlott valamiben, és a lányt 

kiejtve kezéből, végigzuhant a földön. És kiáltani sem volt ideje, máris 

iszonyú csapás érte a fejét. Még érezte, hogy kegyetlen, éles faszegek 

zuhannak a vállára, aztán elvesztette az eszméletét. 

A hatalmas, bivalyerős testnek azonban meg se kottyant az effajta ájulás. 

Egy-két perc, és Disznó Jim horkanva feltápászkodott. Egy lándzsa hegye 

csillogott az orra előtt, mintha támadásra készülő kígyó feje volna. S ahogy 

Jim felnézett, láthatta, hogy a lámpa fénykörében ott áll a lovas fiatalember, 

előtte pedig, egy kézműves- forma, kötényes legény. A lovas éppen akkor 

emelte nyergébe Bettyt. 

Disznó Jim megfigyelhette mindkettőjük arcát. Nem is felejtette el soha 

többé. A takácslegény egy gereblyét szorongatott a kezében (átkozott 

gereblye, az látta el az ő baját), és aggodalmaskodva szólt a nemes úrfihoz. 

– Jobb volna talán, ha Ruisdael uram házába vinnénk. 

– Hova gondolsz? Sir Christopher Hatton házába viszem. 

– Jobb volna mégis... 

– Holnapra már a királynő előtt lesz. 

– Meleg ágy kéne neki. Meg korpafürdő az átok ellen.  Roger Crawley 

legyintett. 

– Ostobaság. Nincs semmi baja. Nézd, eszméleténél van. Most Betty 

hangja hallatszott. 

– Megölték az édesanyámat... 

– Nem bánt most már senki – nyugtatta Roger. Duntone pedig vidám 

mosolyt erőltetve így szólt. 

– Isten áldjon, kicsi Betty! Még találkozunk! 

Valahogy olyan furcsán kongott a hangjuk. A lovasé is, a mesterlegényé 

is. Disznó Jim csak érezte ezt, de nem tudta okát adni. Nem is törődött vele. 

– Takarodj! – dörgött rá a katona. 

– Hordd el magad! – kiáltott a nemes úrfi is. 



A harmadik nem szólt semmit, de Jim mégis feléje rázta az öklét, mert 

tudta, hogy csúfos kudarcát a gereblye okozta: 

– Essen beléd a lepra! Megállj, te átkozott, találkozunk még! 

Majd a rongyai közé nyúlt, és két újjával a katonára pöckölt valamit. 

– Nesze, te vasfazék! Itt egy poloska Hollandiából! Zabáld meg! 

Vigyorogva megfordult, és mintha mi sem történt volna, kényelmesen 

továbbsétált. Azok pedig, nézték egy darabig csodálkozva is, gyanakodva is. 

Aztán sarkon fordultak, és a kancellár palotája felé vették útjukat. Ha 

kikerülnek kissé a Tőzsde irányába, útközben elválhatnak Johnnytól is, 

akinek arrafelé van a szállása.  

 

NEGYEDIK FEJEZET 

 

A LEGTITKOSABB TERV 

 

Kalóz volt Francis Drake, ezt ő sem tagadta. Minek is tagadta volna, ha 

büszke lehetett rá? Mivel sem előtte, sem utána nem szültek olyan kalózt az 

óceánok, mint amilyen ő volt. 

Kalózkodás és kalózkodás között nagy a különbség. A kalózok titkos 

öblökben rejtik hajóikat, legtöbbjük törvénylátta csavargó. S még a 

németalföldi szabadsajkások, akiknek híres vezére, Williamde la Marck öt 

esztendővel ezelőtt, 1572-ben kétszázötven emberével Brill városát is 

elfoglalta a Meuse torkolatában, nos, még- azok is örülnek, ha 

megbújhatnak Dél- Anglia valamelyik kicsiny kikötőjében, és nem 

háborgatja őket senki. 

A kalóz éhes farkas, olyan a nyílt vízen, mint Disznó Jim a koldusok 

között. Kirabolja saját fajtáját is, hogyha teheti. Sem királyt, sem zászlót 

nem ismer, csak egyet, melyet saját maga lobogtat fennen, a halálfejes Víg 

Rogert. 

Francis Drake azonban más kalóz. Az ő hajóin naponta mossák a 

fedélzetet, az ő hajóin Szent György- keresztet lobogtat a szél, és ágyúit csak 

akkor tölti meg – ha spanyol hajó tűnik fel a láthatáron. 

Drake csak a spanyolok szemében felhúzni való gazember. Az ám, ott 

San Juan de Ulloánál és Rio de la Hachában, bizony jobb lett volna nem 

kiásni a csatabárdot! Francis Drake talán azóta is, négereket vásárolna az 

Aranypartnál, és továbbadná Amerikában békés kereskedő gyanánt, mint 

tette ifjúkorában. 



Régen volt. Most harmincnyolc esztendős, és az öt esztendővel ezelőtti 

híres- neves kirándulása óta, melyet Nyugat- Indiába tett, a spanyolok réme 

és – Erzsébet királynő kalóza. 

Ámbár mégsem azóta. Mert az, az út, királynői szidalmakkal ért véget, és 

utána jó időre el kellett tűnnie, nehogy személye miatt kiéleződjék a viszony 

a protestáns Anglia és a katolikus Spanyolország között. 

Thomas Doughty volt végül is, aki rendbe hozott mindent, önzetlen jó 

barát. Fél évvel ezelőtt Drake újra Londonba jött, és új útitervét akarta a 

királynőnek bemutatni. Az udvarnál mindenki óvatoskodott, csupán a 

kancellár titkárja, Thomas Doughty uram állt melléje, és addig ügyeskedett, 

amíg Sir Christopher Hatton is (régi támogatója máskülönben) és 

Walsingham rendőrminiszter is megígérték a támogatást. 

Megszületett az „alexandriai út" terve. 

Drake csak mosolygott a bajusza alatt, ha ez az útiterv az eszébe jutott. 

Pedig rosszkedvre volt oka, nem vigasságra. 

Most, hogy majdnem minden készen áll az „alexandriai útra", csupán 

Erzsébet királynő titkos hozzájárulása hiányzik – Thomas Doughtynak 

egyszeriben inába szállt a bátorsága. Tegnap este miket nem beszélt ott a 

„Hableány"- ban! Mire való a Kereskedő Kalandorok ostobaságairól szót 

ejteni. És amit még tegnap éjszaka beszélt! Hogy kár elsietni a dolgot. Hogy 

a királynőt most az islingtoni pápista esete meg a fájós fog érdekli... 

– Hát ne érdekelje – vágott vissza mérgesen. – A papot húzzák fel, a rossz 

fogat húzzák ki, és adja meg a királynő, amit ígért. 

Doughty egy finom mozdulattal leintette. 

– Jól tudod, Francis, hogy nem ilyen egyszerű a dolog. Lord Burghley 

attól tart, hogy kalózkodásaidat Fülöp király egyszer még Anglián fogja 

megbosszulni. Azért tartottuk titokban előtte a tervedet. Csakhogy Burghley 

a királynő legfőbb tanácsosa, és hogy ha őfelségét túlságosan zaklatod, még 

utóbb hozzá fordul tanácsért... 

– Burghleyt is meg lehetne győzni. 

– Ugyan, ugyan. Vén tengeri medve vagy, de a politikához nem értesz. 

Az államtanácsban vannak spanyolbarát... 

– Hej, a mennydörgős Krisztusát! Azt az islingtoni papot felakasztjátok, 

az államtanácsban pedig megtűritek a spanyolbarátokat. 

 

Doughty hosszú érvelésbe kezdett, aminek az volt az értelme, hogy a 

spanyolbarát miniszterek nem Fülöp király hívei, csupán a béke hívei. 

Félnek attól, hogy Fülöp megsokallja egyszer a spanyol kincses gályák 

elleni kalóztámadásokat, és háborúba kezd. Márpedig mentsen meg attól az 



isten. Angliának e pillanatban a nullával egyenlő a hajóhada. Négy évvel 

ezelőtt, amikor az Indiákról hazatért, Drake is tapasztalhatta, hogy sokan 

nem szívesen fogadták mesés kalandjainak hírét. 

– Csak azok, akik nem kaptak részt. De hát, aki nem kockáztat, nem is 

kaphat a nyereségből. 

– Ugyan, Francis, emlékezz csak! Még a lelkesen melléd álló 

Walsingham őexcellenciája is aggodalmaskodott. Pontosan tudni akarta, mi 

lesz ennek az új útnak az iránya. Rajzot is kért róla. 

– Szerencse, hogy nem csináltam meg. Ha isten ne adja, őfelségét 

utolérné az, ami minden halandó ember végső sorsa, most futhatnék a 

spanyolbarát minisztereid elől. 

Doughty még egy utolsó koccintásra emelte poharát, és barátságosan 

hunyorított. 

– No, lám, a végén csak beletanulsz az udvarbéli praktikákba. 

Tovább azonban nem folytathatták a beszélgetést, mert jött a szolgáló, 

hogy valaki várja a ház urát, ezért jó éjszakát kívántak egymásnak, és 

Doughty elsietett. 

Fene essék azokba a praktikákba! – Drake ezzel a gondolattal ébredt ma 

reggel. Fred után kiáltott, aki tüstént megjelent, tálka habbal és éles 

borotvával a kezében. 

– Hé, Fred, hova a csudába raktad az övemet? 

– Ott van, kapitány, a kardodon. A kardod pedig az ágy fejénél. 

Máskor nevetve csóválta meg a fejét Drake kapitány ekkora óvatosság 

láttán. Most azonban felfújta magát, csak úgy piroslott az arca. 

– Egyszer még nagy bajt csinálsz, te gyanakvó vénasszony. 

Fred hallgatagon kaparta kapitánya arcáról a felesleges szakállt. 

– Nem zsiványok tanyájára jöttünk, hogy ágyhoz tett karddal aludjunk – 

folytatta Drake. – Magyarázkodhattam volna, ha történetesen Thomas 

barátom ébreszt. 

– Hol van az már? 

– Hogyan? Elment volna? – Drake meglepődött. – Hiszen úgy beszéltük 

meg, hogy együtt megyünk Hatton  kancellárhoz, onnan pedig hármasban a 

királynő elé. 

– Elment már hajnalban – Fred örült, hogy előadhatja legfrissebb híreit. – 

Az öccsénél hagyott üzenetet a számodra. Úgy mondta, a királynőhöz kell 

sietnie, egy más ügyben. Mi is siessünk oda, legyünk a nagy 

fogadóteremben... 



Vége volt a borotválásnak, szépen simult a bajusz, hegyesen meredezett a 

spanyolszakáll. Drake megmosta arcát egy tál vízben, és fújva, prüszkölve 

fordult újra Fredhez. 

– Hej Fred, vénülsz már nagyon, ámbár nem vagy még öreg. Őfelsége 

négyszemközt akar velem beszélni, esetleg a kancellár jelenlétében. 

Semmiképpen a fogadó teremben! 

– Márpedig azt üzente Doughty uram. 

– Rosszul hallottad. Még csak az kéne, hogy ott faggatózzék körülöttem 

az udvari népség. Ki nem állom a fajtáját. 

– No, ugye – a tengerész arca felragyogott –, aztán mégis lehordtál, 

kapitány, amiért óvatoskodtam... 

- Az más. Doughty a barátom. Itt gyanakvásnak helye nincs. A gyanakvás 

méreg. 

Drake is tudta jól, hogy Fred nem Doughty- tól, sokkal inkább a 

nagyvárostól fél. Nem haragudott rá igazán, csak belső feszültségét vezette 

le egy kis kötekedéssel. Hogy a kardot az ágy fejéhez tette, isten neki. Nem 

csoda, hiszen amikor meglátta London házait, első dolga volt így suttogni: 

– Kapitány, jól kinyissuk ám a szemünket, mert sok itt a gézengúz bitang 

ember. 

– Hohó – nevetett rajta –, hát te mi vagy, vén kalóz? Vagy nem azok 

vagyunk- e mi is? Gézengúz rablók! Tengeri rablók! 

– Az más, kapitány. Mi a tengeren farkasok, vagyunk. De itt rókák 

marhatnak belénk. 

Drake most kitárta az ablakot. Jó meleg napsugár köszöntötte. A 

nagyváros zsibongása még nem némította el a kerti madarakat. Félénk 

pittyegés hangzott a lombok közül, bátor trilla felelt rá. A kert végében egy 

harkály röppent fel nagy zajjal. Szárazföldi hangok. A tenger csodálatos, 

hatalmas, de madarainak hangja nem ilyen békés. Miféle rókáktól kellene itt 

félni? 

Eszébe jutott valami, amitől megint csak elkomorult az arca. 

– Hű, az áldóját, Fred, Fred! 

– Hallgatom, kapitány. 

– Utolsó disznók vagyunk, tudod- e? 

– Nem is egy spanyol mondta már. 

– Eszembe jutott az a vénasszony, akitől tegnap a „Hableány"- ban 

elragadtuk a lányát. Emlékszel- e, mit kiabált? 

– Poroszlókért szaladtam volna, nem tudom. 



– Azt kiabálta, hogy utcára dobjuk amúgy is a lányát. Aztán, látod, 

otthagytuk szégyenszemre a szegény gyereket. A gazda biztosan utcára 

lökte már. Ej, szégyellem a dolgot. 

Felkötötte kardját, belepillantott feljegyzéseibe, összecsavarta őket a 

szerződésekkel, és így szólt: 

– Mehetünk. 

Előbb azonban rövid ideig falatoztak a hallban, ahol John Doughty, a 

titkár testvéröccse elismételte, amit Drake amúgy is tudott már Brewertől, 

– Tom a White Haliba ment. Úgy vélem, ott találkozik majd 

kegyelmeddel. 

– Mi ügyben sietett előre? 

– Nem tudom – tárta szét a kezét az ifjabb Doughty. – Úgy mondta, a 

nagy fogadóterembe igyekezzék. 

Drake felkapta a szemöldökét, Fred pedig csak úgy pukkadozott az 

örömtől, hogy mégis neki volt igaza. 

Végigsiettek a városon, ahol lehetett, ügetésre kapták lovukat, hogy 

mihamarabb a palotába érkezzenek. A királyi Tőzsde nagy épületénél Drake 

így szólt. 

– Ha végeztünk odafenn, eljövünk ide és veszünk valamit. Kicsi kendőt, 

gyöngyöt, vagy amit találunk. 

– Kinek, kapitány? 

– Annak a leánykának, akit a „Hableány"- ban hagytunk. 

– Mire jó az, kapitány? Két shillinged már amúgy is úszik... 

Egyszóval Fred valóban olyan, mint egy vénasszony, vagy inkább, mint 

egy házsártos, zsugori feleség. Hajók magányában megőszült vén legény, 

aki riadozik a nagyvárostól (bezzeg a bicskázó lebujokban jobban érzi 

magát), és féltő gonddal vigyáz urának minden garasára. Francis Drake 

pedig növekvő jókedvvel ugratta, mert mindig valami különös, felszabadult 

érzés lett úrrá rajta, hogy ha két nagyobb vállalkozás között, csaták, hajók és 

gondok nélkül maga kedvére lehetett. 

Egészen megmámorosodott, pedig ma még bor, sör nem ment le a torkán. 

Vidáman fütyörészve lovagolt, és közben hátra- hátraszólt Brewernek. 

– Veszünk neked egy ezüst gyertyakoppantót.: : 

–... vagy megvesszük Godson balladáját Bessyről, a férjéről meg a 

szeretőjéről. 

–... hohó, nézd ezt a hirdetményt. Délután a Hét főbűnt adják, Tarlton 

felléptével. No, ezt megnézzük .. 

Mire Fred mindannyiszor csak bólintott. 

– Még csak az kéne. 



Valahogy mégsem volt igazi jókedv Francis kapitány jókedve. 

Gondolatainak legmélyén egyre csak az motoszkált, a fejében, ugyan milyen 

képpel fogadja majd a királynő. Nemhiába beszélt Doughty olyan kishitűen, 

igazsága lehet, mert Erzsébet hajlamos arra, hogy pillanatnyi szeszélye 

szerint döntsön országos kérdésekben. 

S mivel a kapitány magát a királynő hűséges alattvalójának tartotta, ezért 

csak a bajusza alatt morgott efféléket: 

– Bolondos vénlány. Még utóbb meggondolja magát, és kószálhatok 

egymagamban a vizeken. Ha nincs meg a jóváhagyás, bizony kalózabb 

kalóz leszek bárkinél, és hiába vágom ki magamat a vízi csetepatékból, ha 

itthon is lenyakazhatnak érte. 

S mintha csak kétségei elől menekülne, belevágta sarkantyúját a lova 

oldalába. Az utolsó utcákon már sebes iramban trappoltak végig. 

– Nevetséges egy fájós fog miatt ekkora felfordulást csapni – füstölgött 

magában. – Ha az a pápista megátkozta volna, nem a foga fájna. S még 

utóbb képes lesz, s megtagadja az ezer aranyat. 

Mire megérkeztek a palota elé, egészen belelovalta magát a 

mérgelődésbe. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor a kapuban egy 

testőr sietett eléje, és a kertbe vezette. 

– Őfelsége arra kéri, várakozzék. Így hát hamarosan elszállt Drake 

kapitány mérge. Tudta jól, hogy a királynő csak azokkal tölt pár percet a 

kertben, akiket kitüntető bizalmára méltat. Nem meghitt sétát, gondtalan 

csevegést jelent az ilyen kerti beszélgetés. Erzsébet ravasz asszony! Ésszel 

legtitkosabb államügyeit tárgyalja meg itt 

Odafenn a termekben, a nagy fali függönyök mögé, elbújhat akárki. És ki 

tudja, ki mikor tapasztja fülét az ajtóhoz? Itt a kertben senki sem merészel a 

királynő után lopózkodni, hogy kihallgassa szavait. Odafent a palotában a 

„falaknak is van fülük", itt a kertben a nyírott lombú fák, a széles virágágyak 

jól őrzik a titkot, a szél, a távolság és a szökőkutak sustorgó zaja 

érthetetlenné kuszálja a beszédet. 

A kapitány felnézett a fákra, aztán megpihent a szeme az apró szirmú, 

színes virágokon. – Őrizzétek hát a titkot – mondta magában –, őrizzétek, 

mert máris többen tudnak róla, semhogy sokáig rejtve maradhatna. 

Ki tud róla? Ő maga, akinek agyában megfogamzott a terv, aztán. 

Doughty aki első támogatója volt, Hatton és Walsingham, és végül, de nem 

utolsónak a királynő. Csakhogy van még egy titok, újabb terv, amely 

megdobogtatja szívét, ha rágondol, és amely egyedül sajátja még... 

Lassú léptekkel járt fel és alá a csikorgó kavicsokon. Annyira elmerült 

gondolataiban, hogy az utolsó pillanatban vette észre Erzsébetet, aki már 



messziről csókra nyújtva kezét, gyors léptekkel közeledett, majd megállt a 

kerti ösvényen. 

– Felség... – Drake elébe sietett, s térdre ereszkedett. 

– Vártuk kegyelmedet, Drake kapitány! – A királynő keskeny, piros ajka 

mosolyra húzódott. Közvetlen szavakkal, kissé gyorsan, majdnem hadarva 

beszélt. – Felkészült- e az útra? 

– Felség, minden erőmmel arra törekedtem, hogy kegyelmes 

parancsának... 

– Mi az isten? Parancsról szó sem volt... 

Ez a „Mi az isten" sűrű szavajárása volt a nagy királynőnek. John Lyly, a 

szép és választékos beszéd apostola bizony mindannyiszor elsápadt, 

valahányszor ezt a pórias „Mi az isten"-t meghallotta. 

Pedig hát nem hangzott ez durván, sőt valami megragadó bájjal, ha ez a 

fürge szemű, fehér arcú asszony ejtette ki a száján. Erzsébet mindig a 

meglepetések, a meghökkentő fordulatok embere volt. Ha követ jött, ki 

először látta, azt elbűvölte fenséges megjelenésével, káprázatos öltözékével, 

nőiesen kapkodó szavaival, kissé magasan csengő hangjával, ideges, feszült, 

érdeklődő egyéniségével. Ha azonban úgy vélte, hogy túl akarnak járni az 

eszén, egy pillanatra elkomolyodott, „Mi az isten'', mondta, és kötekedve 

elhúzta a száját. 

Ebből aztán sejthette, aki még nem tapasztalta, hogy nem olyan gyenge 

és ostoba asszony, mint nagy riválisa és most már örökös foglya, a skót 

Mária királynő. 

Amióta csak fejére tették a koronát, meg nem szűnt a gondja. Kardélen 

táncolt egész népével együtt. Éhes farkasok gyanánt vicsorgatták rá fogukat 

a katolikus uralkodók. A pápa kiátkozta, az ország katolikusai életére törtek. 

Eretnek ország, eretnek királynő. 

És ő mégis dicsőséggel uralkodott a skót hegyektől a legdélibb Lizard 

fokig. Pedig ő volt a fattyú, akit apja, VIII. Henrik király, miután anyját, 

Boleyn Annát kivégeztette, megtagadott, ő volt a „szűz királynő", akit 

nemes lovagok hada dongott körül, mint rangok, juttatások, királynői 

kegyelmek különös mézére éhes legyek. Volt ereje hozzá, hogy ne 

hallgasson soha gyenge asszonyi szívére. Királyok pályáztak a kezére, de ő 

mindegyiket csak hitegette. Tudta jól, ha kezét nyújtaná bármelyiknek, 

odalenne csakhamar egész királysága. 

John Lyly híressé vált regénye, a Euphues csak két esztendővel később, 

1579-ben jelent meg. Dagályos, finomkodó stílusa nem tetszett ugyan a 

kortárs íróknak (Shakespeare- nek sem), hatása alól azonban egyikük sem 



tudta kivonni magát. A királynő finomkodó udvaroncai persze naponta 

olvasták, társalgási tanácsadó gyanánt forgatták. Némelyikük betéve tudta. 

De hát múltak az évek. Az idő nem kímél szegényt és gazdagot, pórt és 

uralkodót. Drake futó pillantást vetett a királynő kék eres kezére és arcára, 

rebbenő szeme körül a ráncokra. S miközben mentegetőző szavakat 

mondott, ezt gondolta magában: vénlány ez, különös, gyanakvó, óvatoskodó 

vénlány. Dehogyis bolondos! A férfiak bolondok, akik körülveszik... 

– Felség, grácia szavaimért. A parancsot csak úgy értettem, amennyiben 

dicső királynőm egyetlen szeme pillantása, legkisebb kívánsága is parancs a 

számomra. 

– Kapitány, kegyelmed máris úgy beszél, mint egy lovag. Ha nem 

tudnám, hogy kalóz, azt hinném, verseket olvas egész nap. 

– A szép verseket nem vetem meg, és nagyon szeretem a szívhez szóló 

muzsikát. Ha a mindenható úgy akarja, hogy elindulhassak utamra, 

lantosokat és hegedűsöket viszek majd magammal, akik dicső királynőm 

szépségéről és bölcsességéről fognak zengedezni.  

– Ez kedves gondolat, kapitány. Ámbár úgy véljük, hasznos lesz, ha azok 

a muzsikusok a kardot is jól forgatják, mert a zene messzire elhallatszik a 

vízen... 

– Szirének éneke lesz az. Magunkhoz csalogatjuk vele a spanyol 

gályákat. 

Erzsébet negédeskedő, játékos pillantása megfagyott. A hangja is 

keményebben csengett. 

– Csak háborút ne! Csak semmi háborút. 

– Nem lesz háború belőle... 

– Az útirány titokban maradt? 

– Mindenki úgy tudja, hogy Alexandriába igyekszünk. 

– Félek, hogy a kegyelmed kalandozása mégis felbőszíti ellenünk Fülöp 

királyt. 

Megálltak mind a ketten, és szembefordultak egymással. Drake meg 

akarta előzni Erzsébet tétova faggatózását. Rossz emlékei voltak erről. A 

legutóbbi kihallgatáson a királynő éppen háromszor mondatta el vele a 

részletes útitervet. Csaknem megtanulta már, hogy itt sem szabad 

másképpen viselkedni, mint a tengeren. A kalóz legyen kalóz itt is. – A 

katona maradjon katona. 

Ha a királynő megtagadja a társulást, visszalépnek majd mások is. 

– Kalandozásról szó sincs – mondta keményen. – Útirányunk és célunk: 

egyenesen délnyugatra hajózni, Dél- Amerika partjai mentén lefelé. Átkelni 

a Magellán- szoroson, és a nyugati partok mentén alkalmas helyen angol 



telepet alapítani. Hogyha isten segít, a nyugati partok mentén északra 

hatolunk, míg csak el nem érjük az északnyugati átjárót, amely egyenes utat 

nyitna hajósainknak Indiába és a Molukkákra. 

– Rettentő feladat. Frobisher kísérlete óta nem bízunk benne. 

– Alattvalóiban bízzék, felség, ne a térképekben. 

– Odavesznek valamennyien... 

– Királynőnk nevével ajkunkon halunk meg, felség. 

– Szép önfeláldozás – húzta el a száját Erzsébet. – A királynő nevével 

ajkukon és a királynő pénzével hajójukon. Hagyja a szóvirágokat, kapitány. 

Drake, mit is tehetett volna egyebet, felnevetett. Az ám, miért is ne 

hagyhatná a szóvirágokat. 

– Ha nincs pénz, nincsenek hajók sem, felség! S ahogy elpusztulhatunk, 

éppúgy meg is maradhatunk. Ha pedig megmaradunk, tele lesz a hajónk 

Jáva fűszereivel és India gyöngyeivel..  

A királynő értetlenül meredt rá.  

– Hogyan? India? Jáva? 

– Úgy van. India és Jáva. – A kapitány hangja suttogóra fordult. – Hő 

vágyam, felség, hogy megismételjem a nagyhírű Magellán útját, és 

körülhajózzam a Földet királynőm és hazám nagyobb dicsőségére. S ne 

féljen, felség, a spanyol seregektől, sem Fülöp király bosszújától, nem félek 

én sem... 

– Nem is fél talán semmitől... – Erzsébet hangja elakadt. 

– Ismerem ezt a szót: félelem – mondta csendesen Drake. – De sohasem 

félek. 

– Semmitől és senkitől? 

– Semmitől és senkitől. 

– Az istentől sem? 

Drake nem felelt. Megérezte, hogy a királynő kérdése el akarja terelni a 

társalgást a legfontosabbról. Valóban. Erzsébetből, rövid hallgatás után, 

kitört a türelmetlen kérdés: 

– De hát, az isten szerelmére, mire jó ez az út? Kérdezett, noha tudta előre 

a választ. 

– „ Ha egy angol hajó dicsőséggel megkerüli a Földet, és páratlan 

gazdagsággal hazatér, senki sem fog kételkedni többé az eretnek Anglia 

erejében.” 

Erzsébet szétnyitotta legyezőjét, és eltakarta vele az arcát. Csak a szeme 

csillogott boldog, merész fénnyel.  

– Micsoda ember! Bár több volna kegyelmedből... 



– Példámat százan és százan fogják követni. Anglia lesz a tengerek 

kalóza. 

– A tengerek ura... – suttogta Erzsébet. 

Mire visszafordultak a kerti úton. Drake- nak már nem kellett félnie attól, 

hogy egyedül kalózkodik majd a tengereken. 

– Kapitány, a föld körüli útról csak mi ketten tudhatunk. Mi a kívánsága? 

– Ezer arany, amely után felséged illő módon részesedik...  

– És még? 

– Levelek és meghatalmazások, amelyekről már szóltam. Hogy mint 

admirális cselekedhessem mindenkor legjobb belátásom szerint, királynőm 

nevében. 

– Meglesz. 

Ha csak hitegette volna, talán többet beszél. De erre az egyetlen szóra 

lehetett számítani. Erzsébet szerette a pénzt, s ha kellett, merészen 

kockáztatott is érte. 

Fellelkesíthették Drake szavai, mert nem állta meg, hogy a búcsúnál 

tréfásan meg ne legyintse a kapitány vállát a legyezőjével. És mondta, mint a 

városi mesternek, szenvelgő mosollyal. 

– Aztán ne jöjjön üres kézzel... kis kalóz... 

Drake úgy érezte, olyan ez a könnyű legyintés, mintha kard érné a vállát. 

Kard, amely lovaggá üti. 

Hiszen hoz majd ennek az asszonynak olyan vásárfiát, hogy peremig 

süllyed tőle a hajó! 

Amikor odakint Fred meglátta, tudta azonnal, hogy nyert ügyük van. 

Csak úgy ragyogott Francis Drake szeme. 

Hiszen megvan az ezer arany, és meglesznek a királynői jóváhagyások is. 

Bolond, aki nem örül annak, ha a királynő fogadja szolgálatába. Mert csak 

úgy lesz a vagdalkozásból meg a vízi törődésből – dicsőség. 

– Kapitány, ne danolássz olyan hangosan, mindenki téged néz! 

– Vakuljanak meg! Hej, Fred, nem sokáig kell már itt rostokolnod a 

londoni rókák között. 

A vén legény hamiskásan hunyorgott. 

– Mi az isten? – utánozta a királynőt magas kappanhangon. – Megyünk 

hát Alexandriába. Hosszú út, nem mondom, nagyon hosszú út! 

Ezen akkorát nevettek, mint akik szavak nélkül is jól értik egymást. Fred 

azonban nem állta meg, hogy ki ne mondja: 

– Nem így csillogna a szemed, kapitány, ha csak Alexandriába mennénk. 

Drake felhorkant, mint a zabos ló, de azért csak mosolygott a bajusza 

alatt. 



– Te vénasszony... ha sokat beszélsz, kihűl a szád. Bevágódtak egy 

kocsmába, és megittak kettesben egy flaska bort. Jó nehéz malagáit, a siker 

örömére. A mámor hamar a fejükbe szállt, fénylő arccal és csillogó szemmel 

örültek a közelgő kalandoknak. Mint két gyerek. Egyszerre csak az asztalra 

csapott a kapitány. 

– A mennydörgős mennykőbe! Nem kérdeztem meg, hogy szolgál az 

egészsége. 

Tizenegy felé járt az idő, lassan hazaindulhattak volna, mert közelgett a 

délebéd. 

De nem mozdultak. Elnehezültek Fred lábszárai, gúnyolta is érte a 

gazdája. 

 – Nem való már neked a bor. Mit csinálnál, ha most betoppanna két 

spanyol? 

– Fe... fejbe v... vágnám őket. 

– Föl se tudsz állni. 

– Lehet azt ülve is... Úgy is... n... nadrágjukban. hordják az eszüket. 

Egyre csak az járt Drake fejében, miért is kívánta Doughty, hogy a nagy 

fogadóteremben tanácskozzanak? Megvolt rá biztosan az oka. De azt már 

csak estére tudja meg, mert késő volna hazatámogatni Fredet, ebéd végére 

jutnának csak haza. Akkor majd megtudja azt is, mi dolga volt Thomasnak 

olyan korán a királynőnél? 

Frednek is a királynő járt az eszébe, mert így dörmögött: 

– Nagy baj, nagy baj. Az asszonynép finnyás az ilyesmire. 

– Mire? 

– Hogy megkérdezzék tőle... fáj- e még a foga? 

– Éppen azért felejtettem el, mert nyoma sem látszott, hogy fájlalná. Meg 

aztán nem sértődik meg, ne félj tőle! 

– Én... ugyan nem félek. 

– Semmitől? 

– Semmitől. 

- Az istentől se? 

– Imádságos ember vagyok én, kapitány. 

– Hát a sátántól? 

Fred csak legyintett. Hajósembert nem a sátán ijesztgeti. Van a tengeren 

elég rém, lidérc, vicsorgó szellem. Kismiska a sátán azokhoz képest. 

A kapitány ebédet rendelt, hozták is tüstént a párolgó birkapecsenyét, 

hozzá a hideg sört. 

– Egyél, cimbora. Látom, kiszállt belőled a bor. Nem is dadogsz, nem is 

félsz semmitől... 



Vállára csapott, az elégedetten kivillantotta a fogait, de nyomban 

elkomorult az arca. 

– Félek én. Félek mégis. 

– Bökd ki. 

A derék hajótrombitás olyan képet vágott, mint a néhai Samuel Drake 

tavistocki lelkész, ha esténként a Bibliát olvasta. Drake- nek az apját juttatta 

eszébe ez az ájtatos tekintet. 

– Nos? 

– A rókáktól félek, kapitány! 

Hát persze, gondolhatta volna. Mi mástól félhet Fred, mint a rókáktól? 

Lassan belebolondul majd, mint a plymouthi hentes, aki denevérekkel 

álmodik, ha leissza magát a sárga földig. 

Ebéd után sem indultak haza. Jó kedve volt a kapitánynak, görbe napot 

akart rendezni, kiadta hát a parancsot, indulás a Színházba. Hadd várjon 

Doughty, úgysem holnap indulnak, a királynővel pedig rendben vannak a 

dolgok. 

 Az ám, az ő dolga rendjén is volt, hanem Doughty ügye annál rosszabbul 

állt. Étlen- szomjan ott álltak hajnal óta a királynő fogadótermében, ráadásul 

lord Burghley már csalódottan távozott, és közben ajkát biggyesztve 

pillantott feléje. Hattont azonban lelkesítette Roger Crawley nagyszerű 

ötlete, háromszor is a királynő után ment (tehette, mert szabad bejárása volt 

őfelsége szobáiba), de mindannyiszor eredmény nélkül jött vissza. 

Ráadásul ez az ostoba tahó, ez a cropthorni dzsentrifiú is milyen esetlen. 

A füle piroslik rettentő zavarában és a megtiszteltetéstől is, hogy 

bebotladozhat a White Hall márványfolyosóira, de azért nem tartja a száját 

mégsem. Mert nem más, mint a „szépszemű" Leicester grófja lépett 

hozzájuk, és kíváncsian megtekintve a padon fekvő kolduslányt (tiszta ruhát 

adtak Bettyre, és megetették, visszatért az élet a szemébe, de mukkanni sem 

mert szegényke), aztán szokás szerint ott mindenki füle hallatára Aymler 

püspök fogadalmát kezdte fitymálni. 

– Őexcellenciája tudja, mire vállalkozik. A szuvas fogától amúgy is meg 

kéne válnia, így még dicséretet is kap érte. 

Mindannyian udvariasan vele nevettek, Leicester pedig, folytatta: 

– Egy szuvas fog semmi. Jómagam egy egészséges fogamtól is szívesen 

megválnék, ha megszabadíthatnám őfelségét a kínjaitól. 

Mire Roger, ez a szerencsétlen, közbekiáltott: 

– Sir, nagyszerű szavak! Krisztus nevére esküszöm, én akár minden 

fogamtól örömest megválnék. 



A királynő első számú kegyencére kontrázott ez a fajankó. De meg is 

kapta a magáét. 

– Nono, ifjú barátunk – simogatta bajuszát Leicester. – Ha minden fogát 

kihúzatja, mivel harap majd fűbe, ha úgy kívánja a becsület? Így teltek a 

várakozás órái. Hát még, ami azután következett. Thomas Doughtynak a 

veríték patakzott a homlokáról, amikor végre megjelent a királynő. Ebédről 

szó sem lehetett. Sem hazamenetelről. 

Éppen akkor görnyedezett legmélyebben a felséges Erzsébet előtt, 

amikor, odakint a városban Drake elszánta magát, hogy Freddel színházba 

megy. 

Hanem abból sem lett semmi. Éppen John Burbage Színháza előtt eléjük 

toppant a nagyhangú Winter kapitány. Megropogtatták egymás kezét, 

kiabáltak, hangoskodtak a viszontlátás örömében. Persze ez a gálád Winter 

azonnal panaszkodni kezdett, hogy összetört a hajója, aligha tud részt venni 

vele az „alexandriai útban". Csakhogy Drake kedvét el nem vette az ilyen 

vonakodás, csak legyintett rá. 

– Ne féltsd a pénzed, cimbora. Ha már aláírtad a szerződést, jönnöd kell. 

Legfeljebb adok egy hajót, másikat. A részedből majd levonjuk... 

– Jó, jó, nem akarok én visszalépni – dörmögte Winter. – Hanem annyit 

mondok, mozgolódnak azok a fene spanyolok. Még csak az kéne, hogy 

megtudják... 

– Ne aggódj.  

Ebben a percben megszólaltak a Burbage Színházának harsonái. Majd 

felhangzott a muzsika. A nép a kapuhoz sietett. 

– Ne menjünk be – mondta John Winter. – A Paris Gardenben jóféle 

bikaviadal készül. Oda szívesebben megyek, mintsem hogy itt e szívtépő 

óbégatást hallgassam. 

– Igazad van – bólintott Drake –, úgy hallom, Tarlton még mindig beteg, 

nélküle mit sem ér az egész. Ugyan rázódhatnak napestig, egyik sem tudja őt 

utolérni. 

Megsarkantyúzták hát a lovukat, és a forró napfényben fürdő városon 

keresztül a Paris Garden híres arénájához siettek, ahol már nagy volt a 

tolongás, mert úgy hírlett, hogy számos bikát és medvét zavarnak ma 

egymásnak a rendezők. 

– Fogadjunk, hogy a medvék győznek – izgult a kövér Winter kapitány. – 

Ilyen melegben borzasztó dühösek. 

– Vagyis jiggelhetnek (dzsiggelhetnek). Ez a gyors tempójú tánc éppen 

ebben az időben lett divatossá. Neve máig fennmaradt. 



– Dehogyis a medvék győznek – kötekedett vele Drake, és kigombolta a 

zekéjét, mert csörgött róla a veríték. 

– Hanem? 

– A rókák – és vidáman Fredre kacsintott, aki méltatlankodva ingatta a 

fejét, amiért így csúffá teszi a kapitány. 

Winternek nem volt már ideje értetlenkedni a rókákon, mert alighogy a 

bejárat előtt ténfergő suhancoknak dobták a lovuk kantárát, máris magával 

ragadta őket a Tomeg. Egy penny volt a belépés – igazán nem nagy pénz –, 

aztán még egy penny, ha az emelvény ülőhelyeit akarták igénybe venni, így 

aztán kereken három pennybe került a mulatság, nem számítva azt a 

lökdösődést, parázs veszekedést, amit ilyenkor rendezett a londoni nép, mert 

mindenki ágaskodott, fészkelődött, cseresznyemaggal lövöldözött, úgyhogy 

mire a bikaviadalra került a sor, a három hajósnak már kijutott egynémely 

viadalból. 

Drake- nek azonban olyan jókedve volt, hogy vidáman ordítozott a 

többiekkel, végül helyet szorított magának társaival együtt két termetes 

asszonyság között, akiket azonmód őrangyalainak nevezett. 

Megfújták a harsonákat, és beloholtak előbb a kiéhezett, sovány medvék, 

aztán a felingerelt, vad bikák, körberohangásztak a palánkok mellett, 

mérgesen fújtattak, ordítottak, de sem a medvéknek, sem a bikáknak nem 

volt ínyükre a verekedés. A közönség azonban vérengzésre áhítozott, és 

türelmetlenségében olyan fütyülést, kiabálást, dobogást csapott, hogy majd 

leszakadt a hatalmas gerendákból ácsolt emelvény. (Le is szakadt hat évvel 

később, éppen vasárnap, a puritánok nagy megelégedésére.) Fred is, Winter 

is ingujjra vetkőzött. Londonban rég nem volt ekkora kánikula. Drake 

elhatározta tehát, hogy leveti zekéjét. Nem a lordok páholyában feszít, 

minek izzadjon hiába. 

Éppen akkor rohantak elő a tarkabarka puhákba bújtatott hajszolok, hogy 

hosszú, kampós végű botjaikkal ingereljék a lusta vadakat. De az állatok 

inkább nekik estek, mintsem egymásnak, mire izgalmas futkosás kezdődött, 

mert elfelejtették kiengedni a kutyákat, márpedig csak azokkal lehetett 

megfékezni az embervérre éhes medvéket és a vaktában döfkölődő bikákat. 

Aztán az egyik bika nekirohant a hozzá legközelebb álló medvének, és 

elkezdődött a hecc. 

Drake akkor készült hozzá, hogy levegye zekéjét, de félúton megállott a 

keze, és elvörösödött az arca, de úgy, hogy aki ránéz, azt hihette volna, 

rögvest megüti a guta. 

Mert észrevette, mipdjárt az első mozdulatnál, hogy az iratcsomó – benne 

a legfontosabb kontraktusokkal – eltűnt a zsebéből. 



 

ÖTÖDIK FEJEZET 

 

A VARÁZSLÓ 

 

Drake nem lett volna Drake, ha nem kezdte volna tüstént önmagát szidni, 

de nem ám akárhogyan, hanem keményen, tengerész módra. Nem ismert ő 

soha kivételt. Ha oka volt rá, hát lehordta önmagát is, elnevezvén 

mindenféle kötnivaló bolondnak, amiért elvesztette azt az iratcsomót. Csak 

úgy hápogott a dühtől, percekig nem jött hang a torkára, hogy aztán annál 

nagyobb erővel zúduljon minden szitka és átka az arénabeli népre, amely 

nyakát nyújtogatva, látványosságra éhesen csak a viadalt szemléli, ahelyett 

hogy az ő iratait keresné. 

Mert azon nyomban hagyták mindhárman a medvéket és a bikákat, hogy 

a Tomegben nehezen forgolódva végigkutassák a padsorok alját, 

vizsgálgassák a feljárókat és a bejárat környékét. Ámde hiába várták meg a 

viadal végét is, hiába turkáltak a térdig érő szemétben, a fontos paksaméta 

eltűnt. Nyoma veszett, mintha a föld nyelte volna el. Ekkor már Fred is, 

Winter is megkapta a magáét, hiszen a kapitány mögött tolakodtak, látniuk 

kellett volna, amikor földre estek a papirosok. 

– Ostoba dolog – Winter hümmögött, a fejét csóválta, és látszott rajta, 

hogy nem nagyon emészti magát. 

Fred vénasszonyos sopánkodással bőszítette kapitányát. 

– Kár volt inni, kapitány, hamar jött a derűre ború. – Egy alkalmas 

pillanatban pedig odaugrott melléje, és a fülébe súgta. – Ellopták azt 

kapitány, amondó vagyok. Valakinek volt oka rá. 

Úgy nézett John Winterre, mintha máris tudná, ki a tettes. 

Francis Drake csak legyintett, vaskos, rövid ujjaival úgy csapott a levegőbe, 

mintha legyet hessegetne. Fred szavai mégis szöget ütöttek a fejébe, jóllehet 

nem tudta elképzelni, kinek támadt volna gusztusa az iratokra. Igaz, Winter 

az imént furcsa kijelentést tett. Azt mondta: „Még csak az kéne, hogy 

megtudják, hová is készülünk igazában." Úgy tett, mintha tudná a titkot, 

márpedig tőle nem tudhatta meg, hacsak a többieknek el nem járt a szájuk. 

De hogyha tudta is az útirányt, azt már nem tudhatta, hogy az iratok éppen 

az ő zsebében vannak. Az iratok! Uramisten! Méghozzá valamennyi 

másolattal őreá voltak bízva, mert a királynő úgy jelezte, a szerződések 

minden példányát alaposan át akarja nézni, mielőtt döntene. Döntött is, nem 

is kérte, meg se nézte a szerződéseket, hanem a hozzájárulások, 

részesedések fontos kontraktusai – nincsenek. 



Akárhogyan törte a fejét, csak arra jutott, hogy ostoba figyelmetlenségből 

vesztette el azokat. Hiába károg az öreg Fred, hiába motoszkál egyre a 

fejében Doughty kijelentése: „a végén csak beletanulsz az udvarbéli 

praktikákba", ezért a kalamitásért csakis saját magát okolhatja. 

Úgy lépett be Sir Christopher Hatton szobájába (mert egyenesen hozzá 

siettek), mint egy gyerek, aki rossz fát tett a tűzre. 

– Mind elveszett! – nyögte és ez a hang sehogy sem illett zömök 

termetéhez, vidám, kerek arcához, sem pedig nagy hírnevéhez. 

Hatton és Doughty lógó orral, komoran ült a kerek asztal mellett. Mintha 

a saját temetését várná mindkettő. Ingerülten fordultak feléje, Drake azonnal 

látta, hogy egy dühös vita kellős közepére érkezett. 

– Mit akar azokkal az iratokkal? – csattant fel Hatton. – Holnap 

megbeszéljük. Mára elég volt a bosszúságból! 

Aztán széles mozdulattal Doughtyhoz fordult. 

– Ez is a kegyelmed ötlete volt, Doughty uram. Talán szaladjunk ezzel is 

őfelségéhez? 

Vagyis a mai kihallgatás (a nagy fogadóteremben) nem ment simán. Drake 

az első órákban még örült is, hogy van, ami elterelje a figyelmet az ő 

ügyetlenségéről. Reggelre azonban felgyűlt benne a keserűség, mert Tom 

(hazatérve a kancellártól) nem is szólt hozzá, azt sem kérdezte tőle, volt- e a 

királynőnél, vagy sem. – Ha nem érdekel, hát nem is mondom – gondolta 

magában a kapitány. – Nehogy még jobban megrémüljetek, amiért egy kész 

ügyet ejtettem ki a zsebemből. 

A sopánkodó, sóhajtozó Freddel együtt ment ismét Hattonhoz. Ott volt 

már a gőgös Walsingham rendőrminiszter, egy kevély és hatalmas lovag. 

– Hol járt, mikor vesztette el, miért vesztette el? – ezek voltak az első 

kérdései. 

Drake nem szívlelte ezt az embert, most pedig, hogy Walsingham, 

Hatton, Doughty, Winter és Fred előtt úgy kellett állnia, minthogyha vádlott 

volna valamely bíróság előtt – hát kezdte elhagyni a béketűrés. 

– Más hangot kérek excellenciádtól... – és dühösen fújt. 

Walsingham dühös volt, Hatton dühös volt, Doughty ijedten bámult 

barátja arcába, láthatóan őt jobban bántotta ez a felelősségre vonás, mint a 

kapitányt, míg Winter közönyösen üldögélt (eljött ő is, egyelőre csak 

bizonyítani a tegnapi nagy keresgélést), csak a jó Fred lapult ijedten az 

ajtónál. 

– Azt akarják talán, akasszam fel magam? Walsinghamet felbőszítette ez 

a méltatlankodás. 

– Feleljen hát, kapitány! Ki támogatta ügyét legelőször? 



– Kegyelmed volt az, Sir. 

– És aztán? 

– Sir Christopher Hatton... 

– És ki volt, aki útiterv nélkül is hitelt adott a szavának? 

– Kegyelmed, Sir. 

– Ki volt, aki a királynő jóindulatát megnyerte? 

– Kancellár uram volt... 

– Akkor hát miért beszél itt akasztásról meg mifenéről? Sokkal nagyobb 

dolgok forognak kockán, mint egy kalóz élete!... 

Drake nyelt egyet. Minden kérdés (hát még a hang) egy- egy szúrás volt 

amúgy is. Ez az utolsó mondat kegyelemdöfésnek számított. Kalóz. Csak 

kalóz. Senki kapitány. Legalábbis Walsingham szemében. 

– Még csak az kell, hogy lord Burghley megtudja a dolgot – sziszegte 

Hatton, akit egyszeriben elfogott a kétségbeesés. – Micsoda politikai 

skandalum származnék belőle! Hát még, ha a spanyolok is megtudják... 

Drake megrázta a fejét: 

– Az iratok elvesztek, írunk helyettük másikat. Semmi akadálya, hogy 

megtartsuk őfelségének tett ígéretünket. 

Vagyis, hogy a legnagyobb titokban maradjon a készülő flotta igazi 

úticélja. De Walsingham csak legyintett. 

– Akárhogy is lesz, kegyelmed bűnös hanyagságot mívelt, kapitány! S 

legyen bár akármennyi hőstette, ezúttal nem merném kegyelmedre bízni a 

pénzemet. 

Drake lehorgasztotta fejét, nem, mint aki, megbánja tettét, hanem úgy, 

mint az öklelésre készülő bika. Vastag nyakán kidagadtak az erek, az arca 

piros volt, a szeme fehérjét elöntötte a vér. Ajkát harapdálta. 

– Nem is vall kegyelmedre, kapitány, az effajta hanyagság. Inkább 

hiszem, hogy meg akarja változtatni azokat a szerződéseket. 

– Uram... 

Hallotta, hogy Thomas Doughty, aki a kancellártól jobbra ült, ijedten 

felsóhajt: 

– Jaj, mit tettél, Francis... 

– Fogd be a szád! – mordult rá, de meg is bánta nyomban. Jó barát 

aggodalmát nem így szokás viszonozni. 

– Figyelmeztetem, Drake kapitány, hogy mihamarabb adja elő azokat a 

szerződéseket. Méltatlan kofajátékot ne űzzön. Semmi kedvem új vitába 

szállni bárkivel, hogy mennyivel lép be, és hogyan részesedik – 

Walsingham fennkölt diadallal vágta Drake arcába szavait, miközben 

Hattonra nézett. Lám csak, így kell beszélni ezzel a rettegett kalózzal. – Ha 



pedig nem adja elő a papirosokat, visszaperlem kegyelmedtől minden 

költségemet! 

– Miféle költségeket? – kérdezte rekedten. – Tudtommal eddig egyetlen 

pennyt sem adtak. Csupán ígértek. Két hajó van dokkban, azoknak 

felszerelését eddig én fizettem, későbbi elszámolásra... 

– Én pedig a kegyelmed ostoba hajói miatt tartogatom a pénzemet, holott 

más kapitány már régen... 

– Miniszter uram attól a pár száz aranytól várja mindennapi létét? 

– Nem is költség, veszteség az, ami eddig ért – Walsinghamet ennek a 

zömök termetű, vastag nyakú kapitánynak puszta jelenléte is felbőszítette. – 

Mi biztosít bennünket arról, hogy a spanyolok nem szereznek tudomást a 

tervről? Minden mérföldön egy- egy spanyol flotta állja majd útját, és 

tönkreverik minden hajóját. 

Fred Brewer ott az ajtó mellett ijedten behúzta a nyakát. Úristen! Ennél 

nagyobb sértést nem vágtak még a kapitány fejéhez. Micsoda vihar lesz itt 

mindjárt! 

Lett is. 

Drake a szoba közepén állt. Most szétvetette lábát, és csípőre tette kezét. 

– Tettem már egynémely dolgot a tengeren – kezdte komoran –, nincs az 

a spanyol flotta, amely az én hajóimat elpusztítaná. 

– Biztosítékot követelek! – Ezt a Walsingham mellé felzárkózott Hatton 

kiáltotta. 

– Úgy van, biztosítékot követelünk! Hogyha a hajók elpusztulnak, értük 

minden ingó és ingatlan vagyonával feleljen! 

– Nem vagyok senkinek a pojácája! 

– Hogy beszél velünk? 

– Ahogy kegyelmetek velem! 

– A tengeren ugyan kalózkodhat kedvére. .. –  sziszegte Walsingham. 

–... meg a miniszter uram zsebére... 

– A mindenható isten irgalmazzon kegyelmednek, ha lord Burghley 

megtudja a dolgot! Nagyobb baj, mintha a spanyolok tudják meg! – kezdte 

rá Hatton. – Mert feltüzeli ellenünk legnagyobb pártfogónkat, a királynőt, 

vagy éppenséggel a parlamentet! Hát akkor egész pártok fognak 

elpusztulni,.. 

Walsingham felkapott Hatton asztaláról egy lúdtollat, és azzal bökött a 

levegőbe minden szavára: 

– Tudja meg, kapitány, sok minden foroghat kockán az út során, de még 

több idehaza. Fordulhat úgy is a dolog, hogy halál jár arra, aki miatt 



Burghley lordja ezt a tervet megtudja. Ezért hát ne dugdossa előlünk a 

szerződésekét... 

– Tiltakozom.  

– Bánom is én! Tiltakozzék! A tengeren kalózkodhat kedvére, de itt ilyen 

ostoba fogásokkal... 

Drake öklével az asztalra vágott. 

– A magasságos úristenit! Csalónak néznek engem?.:; 

– Válogassa meg a szavait! 

– Gyerünk a smithfieldi rétre, ott másképpen fogok beszélni! 

– Nem lovag, hogy megvívjon velem. Ha meg káromkodik, hát 

lecsukatom! 

Sűrű csend támadt e szavakra. Drake úgy érezte a gyertyák halvány 

fényében (este volt már), hogy eltűnik hirtelen mindenki körülötte, s csak ő 

áll egymagában egy vihartól űzött hajó fedélzetén. Saját hangját is úgy 

hallotta csak, mintha álmában beszélne, s noha remegett a dühtől, szavai 

mégis vészjóslóan nyugodtak voltak. 

– Krisztus nevére mondom, Sir, ha most a tengeren volnánk, hát megvívna 

velem, mert ott én parancsolok. De nem ajánlom, hogy velem tartson, mert a 

vízen nem tűröm, hogy bárki kakaskodjék. Lecsukathat, sőt fel is akaszthat, 

ha éppen kedve tartja, s ha azt akarja, hogy őfelsége a Towerbe zárassa 

kegyelmedet. Mert nem mondtam még, hogy beszéltem a királynővel, aki 

megígért minden felhatalmazást, engedélyt, és ráadásul ezer aranyat. – 

Sóhajtott, majd keményebben, szinte vidáman folytatta. – A pénz elegendő 

arra, hogy királynőm szolgálatában, ha csak egyetlen hajóval is, útnak 

induljak. Kegyelmetek nélkül. S véghezviszek én egyetlen hajóval is olyan 

dolgokat, hogy eláll a világ szeme- szája. Jobb lesz tehát keresztényibb 

hangon beszélni énvelem. A szerződéseket pedig írjuk meg újra... míg 

jókedvemben vagyok. 

Nagy csendesség támadt e szavakra. Csak bámultak rá, mint borjú az 

újkapura, szólni sem tudtak a meglepetéstől. Hatton is, Walsingham is 

szobormereven ült a helyén. 

Átkozott plymouthi kapitány. Hagyta, hogy első dühükben sértegessék, 

megalázzák, akkor aztán visszavág keményen. E perctől fogva nem 

lekötelezettjük többé, nem rajtuk áll, hogy a királynő hogyan fogadja. 

Ki tudja, mi lett volna e vitatkozás vége? Lehet, hogy ölre mennek, lehet, 

hogy tüstént nekilátnak új szerződést fogalmazni. Doughty azonban 

megmentette a helyzetet, mert hirtelen így sóhajtott. 

– Szörnyű ez a füst. 



Hívta a szolgálót, koppantaná le a gyertyákat, aki tüstént megjelent, s az 

urak hallgatagságától megriadva, sebtiben körbejárta a falakat, majd rendbe 

hozta az asztali kandelábereket is. Ők pedig látszólag elmerülten hallgatták 

a koppantó apró zajait, és elmerülten mustrálták a stantoni parasztlányt. 

Valójában csak úgy forrt az agyuk a gondoktól. Hatton végül felállt, 

odament Drake- hez, és kezét nyújtotta. 

– Aludjunk rá egyet- kettőt. 

Szétment a társaság köszönés nélkül. A nagy vitában észre sem vették, 

hogy immár Winter kapitány is megtudta a titkot. Márpedig ha ő tudja, 

akkor mindenki. 

– Ha megtudják a spanyolok is, akár el se indulnánk. Doughty csak 

odahaza merte megkockáztatni ezt a kijelentést. 

– Ne nyafogj mindig, Tom. Hol a királynőtől féltesz, hol meg a 

spanyoloktól. 

– Ne is említsd őfelségét. Egyszer majd elmesélem, miképpen fogadott 

bennünket tegnap... 

– Egyszer majd én is elmesélem, miért nem szabad félni a spanyoloktól. 

Csak ketten voltak a szobában. Doughty bort töltött a metszett 

kristálypoharakba, Drake elé tolta a sültes tálat (ő maga kevés étkű volt), 

aztán egészen közel hajolt a barátjához. 

– Francis – mondta, és fátyolos hangja most egészen suttogóra halkult. – 

Azt hiszem, mégiscsak nagy baj van. Mert ha a királynő bele is egyezett a 

dologba... 

Elhallgatott. A kapitány azt hitte, megértette e hallgatás okát. 

– Valóban jártam nála, és valóban megígérte a támogatást – bizonygatta. 

– Ne haragudj, hogy nem árultam el az első percben... De nem is kérdezted... 

– Ó, te bocsáss meg – Doughtyn látszott, hogy mégis bántja a dolog. – 

Nagyobb baj, hogy előbb- utóbb Burghley is tudomást szerez az egészről. 

Ráveszi majd a királynőt, óvatoskodjék a te személyeddel. 

A kapitány Doughtyra emelté tekintetét. Sokáig nézett a nyílt, 

rebbenéstelen szemekbe, és egy pillanatra eltűnődött azon, miféle ki nem 

mondott gondolatokat rejt ez a keskeny, sértődött száj. Doughty nyugodt, 

őszinte tekintete megnyugtatta. Végleg felengedett lelkében az órákkal 

ezelőtt még oly heves feszültség. Walsingham kezdeti gőgje sem bántotta 

annyira, ha visszagondolt megrökönyödött ábrázatára. A királynő neve, 

szava szerit, s úgy látszik, éppen a legalkalmasabb pillanatban említette, 

mert íme, rögvest elült a nagy vihar. Úgy látszik, mindenki egy még 

nagyobb bálvány előtt hajbókol, és a sornak csak az istennél van vége. 

– Bocsáss meg, elgondolkoztam. Mit mondtál? Hogy a királynő... 



– Névleg talán mást akar majd megbízni a flotta vezetésével. 

– Nem tudom, mi ütött beléd. A minap még azért óvatoskodtál, mert a 

királynőnek fájt a foga. 

– Hagyd el! – A titkár gyűrűs kezével lassan a pohár után nyúlt. – Titkon 

kihúzatta a fogát. S amikor aggódva hozzásiettünk, hej... hiszen jól tudod. 

A szavaihoz furcsán fintorgott is, Drake elnevette magát. Ezért nem látta 

hát nyomát sem a fogfájásnak Erzsébet arcán. Mégiscsak azok bolondok, 

akik körüllebzselik a királynőt. Lám csak, hagyta, hogy az egész város 

felboruljon miatta, a végén mégiscsak kihúzatta. Persze titokban. 

Még akkor is meg- megrázta a jóízű vidámság, amikor beleharapott a sült 

csirkébe. 

– Még hogy titokban huzattá ki a fogát... Ne vedd gúnyolódásnak, ezek 

után nem csodálkoznék azon sem, ha lord Burghley tanácsára téged bízna 

meg a flotta vezérletével. 

– Dehogy veszem – nevetett Doughty, és belement a játékba –, hiszen 

milyen tapasztalt hajós vagyok! Már háromszor áthajóztam a csatornán, utas 

gyanánt, hahaha! Ámbár, ha a királynő így rendelkeznék – és hamiskásan 

hunyorított –, bizony nyugodtabb volna az utunk. Rólam talán azt sem tudja 

Fülöp király, hogy a világon vagyok. 

– Csakhogy én éppen azt akarom, soha ne felejtse, hogy Francis Drake a 

világon van. 

Ez volt az utolsó szó, ami közöttük esett azon az estén. A „nagy 

veszekedés napján", ahogy Fred Brewer később elnevezte ezt a napot. Mert 

a derék hajóslegény módfelett büszke volt rá, hogy Hatton palotájában 

végighallgathatta az urak vitáját. Mesélte is azontúl, naponta, ha éppen ideje 

engedte, és került hallgatóság, miképpen szorult ökölbe a keze, hallván a 

kapitány megaláztatását, majd pedig hogyan derült jókedvre, amikor Drake 

mester hirtelen kivágta magát a bajból. A „londoni veszekedések" – így 

emlegette ezeket a napokat még sokáig. Egészen addig, míg hónapok 

múltával a hajók a San Julián Öbölbe nem értek. Attól fogva másról 

mesélhetett. Ha volt mesélni való kedve. 

Most azonban csak morgott, szaglászott, mint a vadászkutya, ha nem 

találja zsákmányát. Elhatározta, hogy lesben áll – kire, mire leskelődik, 

maga sem tudta. Nem aludt egész éjjel, kilopózott a szobájából, és 

végigbarangolta a házat a kísértetek legborzasztóbb óráiban. De mindenfelé 

csend volt, a cselédek szobái felől sem hallatszott semmi zaj, és a két 

Doughty testvér is az igazak álmát aludta. 



A hideg és a hajnal zavarta vissza ágyába a vén gyanakvót, ahol aztán 

úgy elaludt, hogy a nap már magasan járt az égen, de az ő gazdája mégsem 

tudott lelket verni beléje. 

Egymagában indult el hát Francis Drake kapitány, hogy felkeresse John 

Wintert, a megtépázott hajóján, amelyet érthetetlen módon majdnem a 

Westminsterig húzatott fel, márpedig ott aligha talál javítóműhelyre. 

Mindegy, az ő dolga, mit csinál, a vitorlásával, mondta már úgyis, hogy túl 

akar adni rajta. 

Kihámozom a zsiványból, tudott- e már előbb az igazi útitervről – 

gondolta, mert sehogy sem ment ki a fejéből, hogy Fred Brewer gyanakszik. 

Márpedig az öregnek néha jó szimatja van. 

Nem sietett. Ráért. Hiszen úgyis róla sugdosódnak Hattonnás (Tom ma 

reggel kétségbeesetten széttárta kezét, mint aki legalább akkora 

ostobaságnak tartja ezt a nagy ijedelmet, mint amekkorának az iratok 

elvesztését). S várnia kell amúgy is, amíg a királynő jóváhagyásait írásban 

meg nem kapja. És mert erős és vidám lélek volt, nem bosszankodott azon 

sem, hogy talán kútba esik az egész vállalkozás. 

– Drake azért Drake marad – biztatta önmagát, és megcsapkodta a lova 

nyakát. 

Elhatározta, hogy felkeresi a lelkészt is, Francis Fletchert. Sok jót hallott 

róla, amióta ott a „Hableány" ivótermében összeparoláztak. Jóbeszédű, 

lelkes pap, a puritánok híve. 

Winterrel és Fletcherrel akart találkozni, és nem is sejtette, hogy 

olyasvalakivel hozza majd össze a véletlen – jóval később – aki felnyitja 

szemét, hogy meglássa London szennyeit. S valóban a véletlen hozta össze 

Disznó Jimmel, mert annakelőtte sem ismerte, és utána sem találkozott vele 

személyesen. Méghozzá különös körülmények között találkozott vele, 

különös és varázslatos körülmények között. Az idő is titkokat sejtetett, vége 

lett hirtelen a napfényes ragyogásnak. Elmúlt a kánikula, hűvös szelek és 

sötét felhők rohantak a város felett. Hol eleredt, hol félbeszakadt a zápor, 

majd fáradt félhomály ereszkedett London füstölgő kéményeire, és megint 

szakadt az eső, hogy rövidesen az is eltűnjék, csöndes napsugárnak adva át 

helyét. A Szent Pál székesegyház tornyán, a cirádák között varjak 

veszekedtek. Lenn a téren, a lépcső alján galambok csipegették a morzsákat. 

Árva anyókák etették őket bánatos szeretettel. A gyalogosok kiugrottak a 

házak fala mellől, és átlépve a visszamaradt tócsákat, útjukra siettek. A 

székesegyház kertjében, a könyvárusoknál, megindult az élet. Az egész 

város új zsivajra kelt. 

Éhenkórászok ugrottak eléje, és egy hatosért színdarabot kínáltak. 



– Ezt vegye uram, Oxfordi diákok írták! Szerelem és vidámság van 

benne! 

Kifelé igyekezett a Tomegből. De bármerre is irányította lovát, 

mindenütt újabb, és újabb csoportokba ütközött. A Tomeg girbe- gurba 

utcákba kényszerítette, ahol ismét csak nehezen jutott előre, mert a piszkos, 

rogyadozó házak népe a kapuk előtt élte életét, asszonyok veszekedtek, és 

alig totyogó apróságok visítoztak a ló lába előtt, az ablakaik előtt 

fehérneműk száradtak, s fertelmes szagok terjengtek a nagy szemétgyűjtő 

ládákból. Ez a meg- megújuló kavargás az arénabeli Tomeget juttatta 

eszébe, a bejárat előtti tolongást, és az emelvényen a jobb helyekért 

folytatott közelharcot. S ahogy ez eszébe jutott, álmatag rosszkedv lett úrrá 

rajta. Vajon a szemétre jutott- e a paksaméta, vagy megtalálták. S ha igen, 

kicsoda? Érti-e vajon, mi van leírva azokban az iratokban, és keresi- e a 

gazdáját? 

Ugyan, ostobaság. 

Újra kellene írni a kontraktusokat. De hát mindenféle biztosítékot 

követelnek? Nono, nem lesz azért senkinek pojácája. És fütyül Burghleyre. 

Ismét egy térre jutott, kicsiny terecskére, amelyet ott alkottak a házak, 

ahol a Cornhill Street a Bishop's Gate- tel találkozott. Itt egész csődület állta 

útját, a korán jött, délutáni derengésben (sűrű, véget nem érő felhő takarta el 

az eget) mindenféle színes zászlócskák, szalagok, karikák és festett figurák 

tarkállottak a házak szürke falain. Mutatványosok ütötték fel sátraikat a 

házak sarkában, és hangoskodva, síppal- dobbal, csörgőszóval hívogatták a 

közönséget. 

... egész London örökös vásár volt, tele volt London ezernyi bohóccal, 

lantossal, dudással, kolduló diákkal, a bűvészek, színészek, hangos 

cigányok ott lebzseltek mindig az utcákon... 

A tér egyik sarkában-roskatag ház állott. Gerendavázai között a csupasz 

tégla látszott, leomlott róluk régen a vakolat. Az emelet három ablaka 

háromféle magasságban villogtatta üvegét. Az ablaktokok megereszkedtek, 

ki tudja, talán a szoba padlója is lesüllyedt az idők folyamán. S valóban, 

mintha a ház ráhajolt volna a térre, az emelet jobban kiugrott a kapu fölé, 

mint más házaknál szokásos. 

A kapu fölött esőverte tábla függött. 

Magister Livius Talaeus a nagyhírű Dee mesternek, a matematika, az 

asztrológia az alkímia és az okkult tudományok tudós doktorának legjobb 

tanítványa. 

Drake a fejét csóválta. No hiszen, a bölcs Dee mester mekkora ribilliót 

csapna, ha megtudná, hogy egy vásári bűvészmester tollaskodik a nevével. 



Dr. Dee tekintélyes tudós volt, aki egy időben Leicester grófjának kegyeiben 

állt, mivelhogy előre megjósolta a királynő koronázásának napját. De 

varázslatos képességeiről még mással is tanúságot tett. Mondják, hogy 

kezében varázsvesszővel, hatalmas láda kincsre lelt egy vidéki várkastély 

árkában. Később Burghley gróf támogatta ügyét, amikor a sikereken 

felbuzdulva nagyobb támogatást kért a királynőtől, elásott kincsek 

felkutatására. 

Erzsébet azonban okos asszony, bölcs királynő. Jól tudja, hogy a Rózsák 

harca idején nem rejthettek el annyi kincset Anglia- szerte, amennyi kincset 

az ő kalóza egyetlen útjáról hazahoz. 

Azt mondják, Dee mester a vidéki kastélyokat járja, szellemeket idéz, 

kincseket keres, és egyre- másra készíti a horoszkópokat. Állítólag 

Franciaországba, Itáliába és Németországba akar körutazást tenni, hogy az 

okkult tudományokban való nagy jártasságát máshol is bemutatná. 

Milyen kár, hogy most nincs Londonban. Legalább megmondhatná, hol a 

mennykőben vannak azok az iratok... – Drake gondolatra az ajkát 

biggyesztette. – Mert mást ugyan nem kérdezne tőle. Semmit a föld körüli 

útról, semmit a továbbiakról. 

Az emberi élet szép titka a jövő, kár kutatni abban. 

Most meglódult a téren összegyűlt Tomeg. Alighogy a kapu előtt 

felállított emelvényen megjelent a mágus, a közönség menten odahagyta a 

bohócokat, kötéltáncosokat meg a tűznyelőket, és átvágva a kút körül 

támadt pocsolyákon, Talaeus mester köré gyülekezett. 

– Merész fickó – suttogta egy lovas Drake mellett. Valóban hallatlan 

merészség kellett ahhoz, hogy ez a Talaeus mester kiálljon tudományával a 

nép elé. Hiszen még Dee mestert is sanda szemmel méregették, akármerre 

járt, és megtörtént egy ízben (Doverben tartózkodott éppen), hogy a Tomeg 

megrohanta a házát, amelyből csak egy létrán tudott elmenekülni. Gonosz 

varázslással vádolták. Ezúttal pedig amúgy is izgatott egész London, annak 

a pápista papnak az esetét már mindenhol beszélik, jól vigyázzon hát Livius 

Talaeus magister, nehogy magára bőszítse közönségét. 

– Nagy varázsló – mondta valaki. 

– Sose láttam itt. 

– Meg mindenféle csodákat tesz... azt mondják... A bizonytalan hang 

elhallgatott. Valaki közbeszólt. 

– Én nem hiszek benne. Nem vált be, amit jósolt. 

– Megjósolta a fiam halálát. Úgy is lett. 

Drake- et is magával ragadta – akárcsak a többieket a közelgő pillanatok 

izgalma. Előrehajolt a nyergében, és érdeklődve várta, mi következik. 



Körülötte nem zsibongott a csődület, mindenki fojtott hangon, félszavakkal 

beszélt, mintha templomban volna. Mintha máris földöntúli erő némitaná el 

a szájakat. 

Dee mester „tanítványa" sovány arcú, gyér szakállú ember volt. 

Öltözékén semmi különös: piszkossárga posztósüveg a fején és fekete talár 

vézna alakján. Merev tekintettel nézte a lába előtt gyülekező Tomeget, 

amely vegyes volt, mint London utcáin bárhol a nép: nagygalléros nemes 

uraktól béna koldusig minden rendű és rangú ember elvegyült benne. 

Hirtelen felemelte a kezét. Halálos csend lett. 

– Kezdd el! – rikácsolta éles, kellemetlen hangon. 

Ami eddig nagy halom rongynak látszott mellette, most megmozdult és 

felegyenesedett. Vagyis inkább csak felemelte a fejét, mert púpos volt a 

varázsló famulusa, ocsmány arcú, vicsorgó torzszülött. 

– Kezdd el! – A kiáltás még élesebben harsant. A púpos, a Tomegről 

tudomást sem véve, körbesántikált az emelvény szelén, és valahová a 

Tomegen túli házak felé mutatott. Furcsán, mélyen zengő hangon latin 

szöveget kezdett hadarni. 

– Mit mond? – suttogta Drake, de szomszédja sem érthette a szónoklatot, 

mert vállát vonta, és ujját szájára téve, csendet kért. 

A púpos befejezte szónoklatát. Mestere, szoborszerű mozdulatlanságából 

és merev tekintetéből mit sem veszítve, dühös haraggal kiáltott rá: 

– Rosszul beszélsz, Pavinato, takarodj innen! Takarodj és verjen meg az 

isten kétszer annyival! Azt mondod, pap vagyok, miféle pap vagyok? Nem 

vagyok papja sem élőknek, sem holtaknak! Igaz híve vagyok én a mi 

mennyei Atyánknak, és rettegek az ördög kísértéseitől, borzasztó 

hatalmától, jobban, mint bárki más. Mert én ismerem, nagyon jól ismerem, 

micsoda rettentő hatalmas a pokolbeli ördög, és micsoda rettentő erővel 

szaggatja azoknak tagjaik, akik kénköves poklába kerülnek. Nézd ezeket a 

bárgyú lelkeket, én látom az igazi arcukat, mert én beléjük látok, és látom 

legtitkosabb gondolatukat is, látom a lelküket is, amely haláluk után itt 

bolyong majd láthatatlanul közöttünk, mint ezek a lelkek itt, akik szorosan 

nagy Tomegben körülvesznek engem, és ott vannak közöttetek is minden 

leheletben. 

Most rebbent meg először a szeme, körülnézett eszelősen, mintha csak a 

láthatatlan lelkeket számolná. 

S Drake úgy érezte, egy röpke pillanatra találkozott a szemük. 

– Itt vannak a lelkek, a túlvilági szellemek, jajongásukat csak az én fülem 

hallja, szemük forgását, szájuk torzulását csak az én szemem látja. És ti 

bamba birkák, mit bámészkodtok? Nem tudjátok-e, hogy por és hamu lesz a 



testetek, mert eljön a halál, senkit sem kímél, fagyos ujjaival fojtogatja 

torkotokat, és jaj lesz tinektek akkor! Én a szemetekbe nézek, és látom, 

hogyan szűköl a lelketek, mint megvert kutya, S látom minden gondolatát az 

agyatoknak, látom dobogó szíveteket, ha akarnám, halálra szorítanám a két 

kezemmel..  

Csontos ujjait, e borzasztó keselyűkarmokat széttárta, és belemarkolt a 

levegőbe. A rémült csendet egy sóhajtás sem törte meg. 

(A ló felhorkant. A kapitány szorosabbra fogta a kantárt. S közben furcsa, 

rossz gondolatok kavarogtak a fejében. A varázslót figyelte, és várta, várta, 

bárcsak még egyszer találkozna a pillantásuk...) 

– Takarodjatok. – rikácsolta Talaeus mester. – Menjetek, és 

imádkozzatok a mindenhatóhoz, hogy szabadítsa meg lelketeket a halál 

rettegésétől... Ostoba birkák, bamba szamarak, fussatok, míg értetek nem 

jön a borzasztó halál! 

Nem mozdult senki. 

– Látom a sötétséget, és látom a fényi. A lelketeket, amelyek mint fehér 

gombák, kidugják fejüket a földből. Látom a múltat és a jövőt... 

Szeme kidülledt, keskeny szája torz mosolyra húzódott. Nevette a 

Tomeget, amely már moccani sem tudott. S miközben egyre sejtelmesebb 

hangon tovább folytatta borzasztó látomásait a túlvilág szellemeiről, néha 

megállt a beszédben, és kötekedve felkiáltott. 

– Takarodjatok! Fussatok a rettentő halál elől... És megint csak nem 

mozdult senki. 

Galambok ereszkedtek a ház ereszére, de nyomban továbbröppentek. 

Sűrű, hideg homály vette körül a Tomeget. 

– Látom a múltat és a jövőt. Az árnyékot és a világosságot. 

Talaeus az emelvény szélére lépett és előrehajolt. Kiterjesztette karját, 

mintha egyetlen mozdulattal át akarná fogni őket, vagy Föléjük röppenne a 

túlvilág! Szellemek könnyű lebegésével. S mintha máris lebegett volna, 

hogy eltakarja előlük az ég világosságát, csak az ő arcát, s hideg kék szemét 

látták, minden más eltűnt körülöttük. A házak, a város, a képek és a hangok. 

Csak ketten maradtak. 

A Tomeg és a varázsló.  

(A kapitányt is hatalmába ejtette a mágus egész lényéből sugárzó, 

leküzdhetetlen erő. Furcsa, rajongó kíváncsiság lett úrrá rajta, valami 

földöntúli, csodálatos mutatványra várt, és közben egyre csak kívánta, 

bárcsak ismét találkozna a tekintetük. Mert látta ő már ezt a szemet valahol, 

valakinek ugyanilyen hideg, lebírhatatlan igézetű a nézése. – Ó, csak tudná, 

ki az?) 



– Látom a múltat és a jövendőt. Gyertek hozzám, akik tudni akarjátok.  

Csak a szája húzódott vicsorgó mosolyra, szeme és arcának minden 

vonása mozdulatlan maradt. Széttárt vércseujjaival hívogatta a Tomeget. 

– Féltek a pokoltól, féltek a jövőtől? Ne féljetek! 

Elhallgatott, és úgy maradt, mintha szoborrá merevedett volna. 

A púpos megindult, körbesántikált az emelvény szélén, közben unottan 

darálta. 

– A mester látja a múltat és a jövendőt! Látja a múltat és a jövendőt! 

Keressétek a jövendő kulcsát, hogy isten kedvére élhessetek a földön, és 

megszabaduljatok minden kísértéstől. 

Felemelte kezét és a Tomeg halkan zümmögte: 

– Ámen. 

Egy asszony a szája elé kapta kezét. 

– Krisztus segíts, röpül már... én látom... 

Megtörtént az első látomás, az emberek szemére zavaros víziók fátyla 

borult. Színek, vonalak, képek és hangok mind- mind összekuszálódtak, és 

íme, senki sem ágaskodott, hogy láthassa a csodát. Hiszen mindenki úgy 

vélte, valóban látja a föld felett lebegő mágust. Egy arasznyira van a talpa az 

emelvény deszkáitól. 

Mint a szélütöttek, úgy álltak ott, megcsikordult talpuk alatt a kavics, 

amint egy lépést előreléptek, önkénytelenül, mert sem csodálkozni, sem 

tiltakozni nem volt már erejük. 

A varázsló hirtelen hátat fordított nekik, és az égre emelte két kezét. 

Sárga süvegének színe beleolvadt a ház piszkosfehér falának hátterébe, 

vézna teste szinte elveszett a fekete köpönyegben. Fej nélküli, rettentő 

látomás mozgott előttük az emelvényen. 

Ismét felharsant vércsevijjogása. Már csak szaggatottan törtek fel belőle 

a szavak. 

– Mindenható isten. :  adj erőt... távozzanak tőlem a kísértő árnyak... Ne 

engedd,... hogy megrontsam őket a szememmel... Kiválasztom... jöjj, siess... 

hogy a te szemeddel lássak, a te szavaddal szóljak... 

Még mindig háttal állt a Tomegnek, de az tudta, hogy most választja ki, 

akinek szavával szólni akar. S ha imént a hívásra mindenki előrelépett, most 

mindenkin gyerekes félelem lett úrrá: hátha éppen őrá esik a választás. 

Mint korbács csattanása, úgy csattant fel a következő kiáltás. 

– Jöjj! Azt kiáltom, jöjj! 

Honnan kelt a válasz, nem lehetett tudni az első pillanatban. Váratlanul 

öregesen remegő, mégis tiszta csengésű hang szólalt meg: 

– Sietek, uram... 



Aki eddig eszelős nyomorult volt, íme magára lelt. Mi más, ha nem 

varázslat ez... 

De alighogy az emelvény felé indult a vénasszony, váratlanul öblös, 

kötekedő nevetés harsant, és pillanatok alatt széttörte a varázst, amely eddig 

fogva tartotta az embereket. Jóllehet volt ebben a nevetésben valami rejtett 

izgalom, bárgyú csodálat is, a nevetés puszta ténye megszabadította a 

Tomeget a feszült várakozás és a földöntúlitól való félelem bilincseiből, 

hogy újabb borzongás vegyen erőt rajta... 

– A boszorkány, hahaha... 

Csak ennyi tört fel Disznó Jimből, de hangjára egyszeriben fészkelődés, 

csoszogás támadt, szavak hallatszottak, és csendes megjegyzések röpködtek 

máris. 

Molly anyó már az emelvény elé ért, amikor a varázsló dühtől reszketve, 

villámló szemmel megfordult. 

Mindaz, ami következett, talán fordulatosabb és a külső szemlélő 

számára izgalmasabb is volt, mint ami eddig történt. De oly gyorsan zajlott 

le, hogy Drake kapitány, aki továbbra is ott nézelődött a csoportosulás 

szélén, a nyeregből is csak annyit látott – mert akkora kavarodás és zajongás 

támadt csakhamar –, hogy az óriás felemeli öklét, úgy válaszol Talaeus 

mester számonkérésére. Aztán vita támadt, kiáltások hangzottak. A mágus 

pedig átkokat szór feléje, famulusa körbe- körbe sántikál az emelvény 

szélén, a vágottfülű óriás szélesen röhög, cimborái vele nevetnek... 

Egyszerre csak megint csend lett, akkora csend, hogy az elkapott 

sóhajtást is meg lehetett hallani. Mert az óriástermetű csavargó fogait 

vicsorítva, megdöbbent és egyben dühös tekintettel – megindult az 

emelvény felé. 

– Hát mégiscsak elém állsz? – A varázsló szinte suttogott. Fátyolos 

hangon hadarta szavait. Úgy látszott, mintha csakis az óriáshoz intézné 

szavait. – Hiszen nem akarsz idejönni. Azt mondtad, nem parancsol neked 

senki. Az isten se! Ne gyere, ha nem akarsz. Maradj, no maradj ott a 

helyeden. 

(A kapitány előtt szétnyílt a Tomeg, előreléptetett, hogy minél 

közelebbről láthassa a mágus bosszúját a rendbontó felett. Ez az ember 

őszinte csodálatra késztette. Vonzódás és taszítás különös hullámzása 

kavargott a lelkében, amióta elkapta a tekintetét.) 

Disznó Jim, az óriás, a nottinghami koldusok vezére, imbolygó, döngő 

lépteivel elérte az emelvény lépcsőit. És felnézett Talaeusíra. A régi ravasz 

fények még ott bujkáltak a szemében, ámbár úgy tűnt máris, mintha nem 

tudná, miért jött idáig. ., 



– Hohó, micsoda erős ember vagy te! – mágus előrehajolt, meggörbítette 

hátát,-  mint a dühös macska, és gúnyos negédességgel udvarolt a 

csavargónak. – Micsoda erős ember! Rólad beszélik, hogy puszta kézzel 

megcsavarod a patkót, és hogy az öklöddel szétversz egy egész 

bandériumot. Hohó, micsoda izmok! 

Jim megindult a lépcsőn, gépiesen és öntudatlanul, mintha vesztőhelyre 

menne. Amikor felért, megállt a mágus mellett, s egykedvűen bámult a 

Tomegre. 

– Micsoda izmok, bizony nagy szégyen volna, rettentő szégyen, ha 

egyszer kudarcot vállánál. Persze, most dühös vagy, és meg akarod mutatni 

az erődet. Hát lássuk, mit tudsz? Persze az én gyenge karomat fél kézzel 

összetörnéd, kicsavarnád, mint a liba nyakát, hehehe, de lássuk csak, vajon a 

kisujjamat ki tudod-e törni? A kisujjamat, amely csak gyenge csont, de 

éppúgy lehet acélból is, kemény acélból, hallod- e, Jim?! Disznó Jim! Mert 

tudom ám, a nevedet, te pimasz! – A monoton hang felcsattant. – Nos, 

lássuk, hajlítsd be, törd ki az én acél ujjamat, ne félj, hiszen a félelemtől 

elhagy az erőd is, hiszen remeg a kezed, egészen elsápadtál, mitől félsz?... 

Disznó Jimen valóban látszott a félelem. Félelem és düh Váltogatta 

arcának színét. Fejét leszegte, úgy bámult az előtte álló kicsi emberre. Ha 

nem hallották volna Talaeus szavait, azt hihette volna bárki, hogy még egy 

perc, és a rettentő öklök lecsapnak az öregre. De nem ez történt! Rémülten 

sejtette mindenki, hogy nem ez fog történni. A varázsló az óriás szeme elé 

tartotta kezét, kisujját gúnyosan kinyújtotta, és csendben várt. Jim mintha 

erőt vett volna magán, fitymáló mosollyal ragadta meg az öreg kezét, hogy 

gyors mozdulattal kiropogtassa helyéből. És már megragadta, már 

megfeszültek hatalmas ujjai, akik odalent álltak, szinte hallani vélték a 

csontok ropogását, s látták is, hogy kidagad az óriás bikanyakán az ér, 

belevörösödik borostás, csúnya ábrázata, lábát megfeszíti, hogy nagyobb 

erőt adjon mozdulatának... 

Eltelt egy lassú szemhunyásnyi idő. 

A kételkedők is láthatták (köztük volt Drake kapitány is), hogy nem előre 

megbeszélt jelenet játszódik le a szemük előtt. A csavargó sokkal durvább és 

esetlenebb annál, semhogy képes volna megjátszani azt az emberfeletti 

erőlködést, azt a kétségbeesett küszködést, amelyet most végbevitt. 

Borzasztó volt látni, hogy remeg egész testében az erőfeszítéstől, s mégsem 

bírja meghajlítani a mágus ujját. Borzasztó és nevetséges is volt az a kép... 

Disznó Jim térdre hullott Talaeus mester előtt. 

– Nem bírom – nyögte, és hullottak a könnyei. 



A varázsló kék szeme rámeredt a térdeplőre. A sovány arc egészen 

eltorzult a dühtől, úgy rikácsolta médiumának arcába. 

– Ne felejtsd el soha, ne felejtsd el soha – s ujjait begörbítette, úgy 

hadonászott eszeveszettül. Megfeledkezett közönségéről, a nagy 

mutatványról, Molly anyóról (a kiválasztottról, aki ismét beleveszett a 

sokaságba), és minden hirtelen támadt, irigy dühét a leigazolt óriás ellen 

fordította. – így maradsz, meg sem mozdulhatsz, béna lettél egész életedre! 

Gyónhatod a bűneidet, te félfülű csavargó, bitang szemét, beszélj! ... 

Megparancsolom... 

Jim különös, lehetetlen pózban térdelt előtte, s valóban olyan 

mozdulatlan volt, mintha ólomból öntötték volna. S a hangja, mint a 

gyereksírás: 

– Ne... menjetek a kertbe! A takácsokat... a papírokat Késes viszi... 

vissza... Uram, te parancsoltad, hogy... a bika viadalon... a kapitánytól... 

ügyes... és a pásztort... 

Livius Talaeus nem vette észre, hogy az igézetéből megszabadult Tomeg 

e szakadozott vallomásnál lassan szélnek eredt. Az emberek lehorgasztották 

fejüket, és igyekeztek minél távolabb kerülni a helytől, ahol a szellem 

félelmetes ereje legyőzte a test erejét, és egy félfülű szerencsétlen talán 

éppen a bitó alá imádkozza magát... Arra azonban tüstént felocsúdott lázas 

dühéből, amikor egy kard meztelen pengéje villant a szeme előtt. 

– Megállj, hé! – Drake hangja erősebb volt minden mágusi parancsnál. – 

Miféle papírokat loptatok el a bikaviadalon... 

Talaeus riadtan fordult feléje. Majd rémülten hadonászott egy ideig, 

előbb a kapitányra, majd a csavargóra röppent a pillantása. 

– Tíz nap múlva – suttogta, miközben egészen közel hajolt a térdeplő 

óriás borostás képéhez. – Most pedig fuss... 

Hirtelen belefújt Disznó Jim arcába, aki megrázkódott, mintha álomból 

ébredt volna, s a feleletre váró Drake kapitánynak lesújtani sem volt ideje, 

máris nagy lendülettel leugrott az emelvényről. 

– Megállj! 

– Megállj! – Ez a második kiáltás Talaeus mágustól származott, aki 

Drake-et próbálta visszatartani. – Krisztus nevében megparancsolom, hogy 

felelj... 

A kapitánynak ugyan egy századnyi varázsló sem parancsolhatott. Csak 

legyintett, és az óriás után rúgtatott, de az csakhamar eltűnt a szeme elől a 

sikátorok és kapualjak labirintusában. 

S órák múltával, amikor Winter kajütjében elgondolkozva iszogatta a 

savanyú, de szívesen kínált bort, Francis Drake kapitánynak be kellett érnie 



a sovány vigasszal. Attól a csavargótól ugyan semmiféle híradást sem kapott 

volna az elveszett iratokról, hiszen nem volt eszénél az istenadta. Ha pedig 

igazat mondott... 

A tekintet azonban, a varázsló hideg és különös tekintete, mégsem hagyta 

nyugodni. 

 

HATODIK FEJEZET 

 

JOHNNY ÉS ROGER 

 

John két napig csak arról beszélt, hogyan találkozott Drake kapitánnyal. 

És mutatta a két shillinget, amit majd visszavisz neki, ha futja az időből. 

Aztán a koldusleányról mesélt, meg az éjszakai verekedésről, az óriás 

fenyegetőzéséről és Rogerről, a szegény nemes ifjúról. 

A harmadik napon azonban elborult az arca, és nem lehetett a szavát 

hallani. Dühösen csapkodta a bordafát, és nem szólt senkihez. 

Sok volt a munka. Frans van Ruisdael mester műhelyében látástól 

vakulásig csattogtak a szövőszékek. Készült a teméntelen falikárpit Lady 

Cheyney kastélyába. A nemes hölgy olasz módra festett kárpitokat rendelt, 

és mivel a festőknek is hátravolt még a dolguk, a bőkezű megrendelő pedig 

nagy ünnepségre készült, amikor új fényében akarta megmutatni palotáját, 

hát ugyancsak sietni kellett. 

Ezért csattogott szünet nélkül a négy szövőszék. 

Hajnalban még vidáman láttak munkához, de mire odakint leszállt az 

este, monoton zúgássá lett a zaj, és már bántotta szemüket a mécses vaksi 

fénye. 

– Sietni, legénykék, sietni – nógatta három segédjét a kerek arcú mester. 

– Lesz sok pénzecske... 

És nevetett a szeme, a szája, csak úgy ragyogott az elégedettségtől az 

egész ember. Frans mester nem bánta meg, hogy eljött Norwichből, ahová a 

királynő annak idején letelepítette a flamand takácsokat. Igen hatalmasra 

nőttek ott a mesterek, kik a céhben a legelsők voltak, azok már le sem 

akartak ülni a munkához, a többieket pedig elmarták vagy nyomorúságba 

taszították. Itt Londonban került kenyér az asztalra, gazdag, bőkezű népek 

laktak itt, és Londonban szőni, megbecsült mesternek lenni különben is 

nagy tisztesség. 

Ruisdael uram sokat adott a tisztességre, és becsülettel megadta minden 

emberének meg a fonóasszonyoknak is a bért. De hogyha sietni kell, akkor 

nincs apelláta. Láthatja bárki, beleszakad ő is a munkába, nem ül ölbetett 



kézzel, de nem is tűri ilyenkor, hogy körülötte bárki lógassa a kezét. S ha 

tétlenül ülne, akkor sem szólhatnának semmit a legényei, mert azon 

nyomban kitenné a szűrüket, ha pedig rebelliskedni merésszel valamelyikük 

– miként a tímárok tették nem is olyan régen –, hát arra való a céh, hogy 

panasszal forduljon a lordmajorhoz az effajták ellenében. 

– Mindig csavargasz. Lyukasztani téged fülednek – kedélyeskedett azzal, 

aki csak egy fertály órácskára is elhagyta a helyét az ilyen rohamos munkák 

idején. Ámbár ez a kedélyes hang csak Ruisdael uram ábrázatából 

következett, no meg abból, hogy még mindig nem barátkozott meg új 

hazájának nyelvével – mert amit mondott, azt komolyan gondolta. 

Ezért rángatta hát egyre veszettebbül a bordafát John Duntone, és 

rugdosta a nyüstemelő lábfákat olyan méreggel, hogy társai aggódva néztek 

rá: még utóbb szétrúgja az egész szövőszéket. 

John hiába igyekezett elterelni figyelmét arról, ami már napok óta 

foglalkoztatta: hogy miképpen lépjen meg rövid időre, és adja vissza a két 

shillinget (nem koldus ő, hogy megtartsa), és beszéljen Roger Crawleyval is. 

Vajon mi van Bettyvel? Amikor utoljára látta, Roger vitte a karjában, és 

azt mondta, a királynőhöz viszi. De nem mondta, miért. Jó volna tudni, hol 

van most az a lány. 

Arra riadt, hogy a mester hátba vágja, és dühösen ordít a fülébe. 

– Dobhatom fenébe az egész véget,.. Égetnivaló, átkozott kontár! Utolsó 

kis inas szebben dolgoz! Na, fel is út, le is út! Dobhatom fenébe egész vég... 

Olyan dühös volt az öreg, majd szétvetette a méreg. Johnnak volt oka rá, 

hogy fel ne háborodjék, amiért mestere tenyere rajta csattan. Látta most már 

ő is, hogy alaposan ellátta a baját a szövetnek: elvétette a sorrendet, 

összevissza emelgette a nyüstöket, és a saját színből szőtt mintázat alaktalan 

rajzolatot mutatott. 

– Bocsásson meg, mester – dadogta. 

– Majd megtanulsz... csinálsz nekem kár, nincs bér. Zuchthaus járna 

neked, takarodj – azzal megragadta, és nagyot lódított a segédjén Ruisdael 

mester, jóllehet magasabb volt az nála, éppen egy fejjel. 

John pedig nem ellenkezett, megszokta ő már kisgyerek korától az effajta 

fenyítést. Kijár az inasnak, segédnek egyaránt. Fel sem vette társainak és az 

inasoknak gúnyos nevetését, ő maga is mosolygott, ámbár volt a 

mosolyában valami szégyenkezésféle is: akárhogyan is áll a dolog, 

mégiscsak ő a legjobb munkás ebben a műhelyben... 

Aztán már ott állt a ház ajtaja előtt, ahol nagy cserepekben a mesterné 

kedvenc virága, a kék szulák tengődött. Felfutott a falra a szulák, még az ajtó 

szemöldökfájáról is gyűrött szélű harangocskák lógtak. 



Igaz, most fázósan összehúzták szirmukat, mert esett az eső. Hideg szél 

fújt London felett – egyik napról a másikra hirtelen vége lett a kánikulának, 

és nagyhasú, sötét felhők kergették egymást az égen. 

Nem sütött a nap, John mégis hunyorogva nézett szét, a műhely 

félhomálya után vakította a világosság. Gondolta, Thomas Doughty házához 

megy, hátha ott találja Drake kapitányt. Ha már semmi dolga, visszaviszi 

neki a két shillinget. 

 Mire onnan hazakerül, este lesz. Bibliaolvasás idejére pedig mindig 

megenyhül Ruisdael uram szíve. Pattog, fortyog egy ideig, de majd csak 

visszafogadja. Ő látja csak kárát, ha a legnagyobb dologidőben egy napra 

elesik a segítségtől. 

Drake kapitányhoz készült, mégis a „Hableány" felé vitte a lába. Nem a 

házak fala mellett sietett, mint mások. Hagyta, hadd csorogjon végig az eső 

az arcán és a ruháján. Jó, hűvös eső. 

Roger Crawley hűvösen és zordonan fogadta. A „Hableány" emeletén, a 

legolcsóbb cellácskában talált rá. Az ágyán ült, és sápadtan meredt maga elé. 

Úgy tett, mintha nem is hallaná a belépő köszönését. 

– Mit akarsz? 

– Én ugyan semmit – vonta meg a vállát John, mert nem tudta mire vélni 

az úrfi ingerült hangját. – Azt mondtad akkor este, hogy keresselek meg. 

Beszéded volna velem. 

Roger nagyot sóhajtott. 

– Akkor este... 

Egy darabig hallgattak. Duntone, aki büszke volt Roger cimboraságára (a 

műhelyben Drake után Roger nevét emlegette a legtöbbet), nem tudta, mire 

vélje ezt a nagy hallgatást. Egyik lábáról a másikra nehezedett, 

meg-megvakarta a feje búbját, orrát fintorgatta. Hogyan kezdje újra a 

beszédet? 

Hirtelen valami furcsa szomorúság lett úrrá rajta. 

– Meghalt?... – kérdezte csendesen. 

– Kicsoda? – kapta fel a fejét Roger. 

– Az a lány. Betty. 

– Ugyan... 

Roger ingerült mozdulattal csapott a levegőbe. 

– Bánom már az egészet – mondta. John még mindig értetlenkedett. 

– Hol van? Megszökött talán?... 

– Tudom is én. A Szent Bertalan kórházba vitték. 

– Hát nem a királynő elé? 



– Hagyj már békén! – csattant fel Roger, és csak úgy villogott a szeme. – 

Odavittük. A királynő elé, ha éppen tudni akarod. Mi vagy te, bíró, hogy 

ennyit faggatózol? 

Felugrott a székéről, és csípőre tett kézzel állt John elé. Most látszott 

csak, mennyire egyívású, keménykötésű legény mind a kettő. Csupa izom, 

vállas fiatalemberek. Ha Johnnak nem volna csontos, sápadt az arca, ha nem 

hunyorogna kissé rövidlátóan, ha nem volna majdnem szőke hajú, míg 

Roger haja sötétbarna, majdnem fekete haj, bizony testvéreknek nézhetné 

őket bárki. De hát nemcsak arcban, ruházatban is volt közöttük különbség 

elegendő. Roger divatos – ámbár egyetlen – ujjasában, harisnyában, csatos 

cipővel a lábán, míg John elrongyolódott ingben, rojtos szélű nadrágban – 

mezítláb. 

Az ingerült hang megtette a hatását. Johnnak villant a szeme. 

– Nem vagyok a bírád, de a szolgád sem... – Elakadt a hangja. 

Olyan hirtelen támadt a gyűlölet, mint fellegek között a villám, ökölbe 

szorult mindkettőjük ökle. Aztán John sarkon fordult, és kilépett a fogadó 

függőfolyosójára. 

– Kerüld el a takácsok utcáját, ha jót akarsz! – sziszegte. Végigfutott a 

folyosón, leszaladt az udvarra. Úgy látszik, ördögé ez a mai nap, vagy talán 

éppen isten akarta így. Jobb lett volna, ha a munkájával törődik. De hát oly 

sok minden félelmetes és kalandos esemény történt azon a minapi éjszakán, 

hogy egyetlen alvásra ki nem űzheti az emlékeiből. No, mindegy, itt van a 

két shilling. Ezt még visszaviszi (de óvatosan ám, mert az, az öblös hangú 

kapitány talán még megvádolja, hogy el akarta lopni a pénzt), aztán isten 

neki, jöhet a visszaimádkozás Ruisdael uramhoz. 

– Hé! Duntone! John Duntone! 

Roger kihajolt az emeleti korláton, úgy kiabált utána. A hangjában 

nyoma sem volt iménti hetykeségének. Inkább kétségbeesett alázat csengett 

abban. 

- Várj! 

Leszaladt a lépcsőn, feldúlt volt az arca, mintha valami nagyon fontosat 

akarna mondani. De hirtelen nyelt egyet, és zavartan, kissé akadozva így 

kezdte: 

– Ha látni akarod a lányt, menj a Szent Bertalan kórházba. Odavitték, de 

úgy hiszem, ki is engedték már. Ha nincs már ott, Wanderplesse asszonynál 

keresd... akinek csipkegallérmosodája van... A királynő úgy parancsolta, 

hogy ott tanuljon. 



Nagyot sóhajtott – előbbi rosszkedvét fújta el talán –, és a kezét nyújtotta. 

De a szeme még mindig a távolba meredt, és később is elvétette olykor a 

szót. Nem figyelt a saját szavaira sem. 

John elfogadta a feléje nyújtott kezet. Lassú léptekkel, immár jó 

egyetértésben elindultak a Friday Streeten Thomas Doughty háza felé. 

– Mrs. Wanderplesse műhelye a billingsgate- i piac mellett van... 

– Tudom. Jó asszony az. 

– A királynő parancsa... 

Johnt a lelke mélyén még mindig sértette kissé az előbbi szóváltás. De 

kíváncsisága előbb- utóbb legyőzte büszkeségét. 

– A királynőhöz vittétek... Grófkisasszony talán? Mesélik, hogy vannak, 

akik ellopják a főurak gyermekeit.. ; 

Roger az imént mosolyogni próbált. Ezekre a szavakra megint 

megmerevedett az arca. S most végre kibökte, ami a lelkét nyomta. Igaz, 

még így is elhallgatott sok mindent. 

– Nem grófkisasszony, de nem is koldus. Csak hát az már a királynő előtt 

derült ki. Hű, ha láttad volna, micsoda incendiumot csapott őfelsége... Most 

meg rajtam csattan az ostor. 

– Miért csapta azt a...? 

– Tüzet? 

– Azt, azt.  

Roger nem felelt. Hirtelen felidézte magában a minapi éjszakát, amikor 

Thomas Doughty kitárt karral fogadta, és azt mondta neki: nagyon sokra 

viheti az udvarban, ha ennyire fürge az esze, és ilyen nagyszerű ötletekkel 

siet a királynő és Sir Christopher Hatton segítségére. Hát még, amikor a 

kolduslányt végre a kancellár házába vihette (egész úton a torkában 

dobogott a szíve, nehogy utolérje őket az, az óriás), micsoda szívélyességgel 

fogadta Hatton! Megígérte, hogy már másnap a királynő elé vezeti. 

– Örültem, pajtás, mert a magam erejéből szolgáltam meg ezt a nagy 

tisztességet. Úgy gondoltam, ezek után nem kérhetnek tőlem semmit 

viszonzásképpen a magas közbenjárásért. Nem árt az óvatosság, ha... 

John elgondolkozva hallgatta Roger szavait. Nem sokat értett belőle, 

mert a kalandokra és gazdagságra vágyó eropthorni ifjú összefüggéstelenül, 

csapongó fantáziával beszélt. Annyit azonban mégis kihámozott a 

szavaiból, hogy a White Hall palotában Rogert nagy csalódás érte. Először 

is nem őt, hanem Hattont csodálták és dicsérték a ladyk és a lordok, mintha 

bizony a kancellár lelte volna meg Bettyt, és találta volna ki az Elisabeth- 

név és a megátkozás közötti összefüggést. Aztán történt valami Leicesterrel 

is, Roger elhúzta a száját, úgy tett, mintha nem is érdekelné a dolog. 



– Végül megjelent őfelsége. 

Sokáig szótlanul mentek egymás mellett. Roger hirtelen belekarolt, és 

John hallotta, amint a fogát csikorgatja. 

– Most már úgy kell táncolnom, ahogy ők fújják. 

– Nem értem – próbálkozott Johnny, de Roger tovább hallgatott. Csak 

akkor eredt meg újra a nyelve, amikor a Tőzsde közelébe értek. Egy ideig 

semmiségekről beszéltek, figyelmük a járókelőkre fordult, és összenevettek 

nem is egyszer, ha valamiféle nevetséges alak került eléjük. John azt 

javasolta, hogy igyanak egyet az illetlen módon Pisilő csatornának nevezett 

kútból, annak van a legjobb vize, és a vödrösök sem tolonganak körülötte, 

úgy lehet, éppen a neve miatt. 

A végén persze csak ő ivott, Roger nevette, amint a bronzcső alá hajtotta 

fejét, s azt mondta, ő nem szomjas. Aztán beleköptek a tócsába, és megálltak 

a Királyi Tőzsde nagy épülete előtt, hogy bámészkodjanak. 

Olyanok voltak, mint két régi jó barát. 

Nagy épület volt a Tőzsde, emeletén üzletek sora, földszintjén pedig a 

műhelyek és a raktárak. Az udvarában teméntelen nép zsibongott: ácsorgók, 

mesterek, hajósok, kalmárok, dzsentrik, sétáló kisasszonyok és vásárló 

Ladyk, szerecsen rabszolgák, csavargók és a Temze partjáról idelátogató 

csirkefogók. 

Az épület minden sarkán ott díszelgett az építtetőnek, Sir Thomas 

Greshamnak címere a nevezetes szöcskével. 

S nemcsak odabent az udvaron, hanem a Tőzsde előtt is sokan álltak. 

Kisebb- nagyobb csoportok vitatkoztak és csereberéltek. A kapun újra meg 

újra összeverődő sorokban ki- és behömpölygött a nép. 

– Hagyd ott a mestered. Jöjj te is hajóra... – szólt váratlanul Roger. 

John nem tudta, mit válaszoljon. Szeme sarkából Crawleyra pillantott. 

Roger merev tekintettel nézte a sokadalmat. Egészen másutt járt az esze. Így 

hát csak vállat vont, és ő is tovább nézelődött. 

Lelke mélyén azonban különös nyugtalanság zaklatta. 

Roger most egészen más volt, mint akkor este, amikor bátran 

előrelovagolt a sötét londoni utcákon, hogy harcba szálljon a csavargókkal. 

Most riadt volt, titkolózó, és a szava megszakadt. És ingerült is lehetett, 

megérezte sokszor a nevetésén, hogy visszafogja indulatait, mert 

legszívesebben dúlna- fúlna valamiért, mint odafent, a „Hableány" 

szobájában tette. 

Vajon mit tartogat? És miért mond ilyeneket? 

– Ősszel hajóra szállok, Thomas Doughty uram parancsnoksága alatt... 



A sokfajta név közül John mindössze Francis Drake, Leicester és 

Erzsébet királynő nevét ismerte, mindenki más idegen volt számára. 

Doughty, Hatton és mások nevét csak az elmúlt napokban hallotta először, s 

ezért rögtön felkapta a fejét.  

– Azt mondtad, hogy a kapitányhoz szegődsz. 

– Úgy volt. Lehet, hogy úgy is lesz... – Roger szép arcát hirtelen egy mély 

ránc szántotta végig. Ajkát biggyesztette. – Csakhogy nagy baj történt. 

– Baj? 

Roger hirtelen megindult, és úgy beszélt, hogy közben rá sem nézett a 

takácslegényre. 

– Johnny, elárulok neked egy titkot, de esküdj meg, hogy senkinek sem 

beszélsz róla. Ami pedig imént a szobámban történt, hát borítsunk fátylat rá, 

és maradjunk jó cimborák. Drake kapitány nagy bajban van. Eldugott 

valamiféle iratokat, hogy saját magának nagyobb osztalékot csikarjon ki. 

Kitudódott a dolog, és most persze dúl- fúl, nem jó a közelébe kerülni, 

olyan, mint egy vadállat. Legjobb barátját, Doughtyt is durván letorkollta, 

amikor az együttérző szóval szólt hozzá. Nagy baj lesz, ha nem adja elő az 

iratokat, úgy lehet, más kerül majd a flotta élére ősszel. 

– Kicsoda? 

– Hát... lehet, hogy névleg Thomas Doughty. Persze csak névleg. Nagy 

kár volt Drake- nek a saját konok feje után mennie... 

John vállat vont ismét. Morgott valamit a foga között, bánja is ő, mint 

acsarkodnak az urak egymásra. A két shillinget visszaviszi, a kicsi Bettyt 

felkeresi, a többi nem az ő dolga. 

– Két shilling – - Roger aggodalmaskodva ismételte. 

Annyi az neki, mint a semmi. S mondom, olyan most, mint a vadállat. 

– Találkoztál vele? 

– A „Hableány"- ban láttam, azóta sem. Hanem a titkár úr panaszolta, a 

legjobb barátja. Jobb volna, ha várnál azzal a két shillinggel. Vagy ha 

megbízol bennem... szívesen továbbadom Doughtynak... 

Ez az utolsó pár mondat megint üresen csengett. Csupa jóindulat volt 

Roger, egy idő óta túlontúl is szívélyes. Csakhogy Johnt sem üveg alatt 

nevelték, tudta ő, hogy pénz dolgára rövid az ismeretség. Mégis nehéz 

ilyenkor nemet mondani. Roger különben sem látszott olyan fajtának, aki 

két shillingért ennyit törné magát. Valami más van a dologban. Miért kiáltott 

úgy utána, mint a vízbefúló: Hé, Duntone, John Duntone! S miért beszél 

most egyre csak Thomas Doughtyról? 

John nagyot sóhajtott, megdörzsölte pislogó szemét, és önkénytelenül 

kiejtette száján a szót. 



– Betty... – de rögvest hozzátette ; – Meglátogatom, elmegyek hozzá a 

kórházba. 

S íme, feledve volt tüstént a két shilling, Roger máris új kedvét kereste. 

– Nekem a királynő meghagyta, hogy gyakran tudakozódjam hogyléte 

felől – ragadta meg John karját. – Wanderplesse asszonyhoz is nekem kell 

majd átkísérnem. Hanem hát meglátogathatod, és ha nem engednek hozzá, 

mondd csak, hogy én küldtelek, Roger Crawley. 

John halk köszönetet mondott – lám csak, mégsem az ördögé ez a nap, s 

hogyha Rogert, a corpthorni nemes úrfit bántja is a királynői kihallgatáson 

esett felsülés – mégis jó szívvel van hozzá. Nyúlt is a zsebébe, hogy 

bizalmával köszönje meg a jó tanácsot, és rábízza a két shillinget, amikor 

nagy zajjal kőmívesek jöttek, és mindketten félreállva, egy időre 

elszakadtak egymástól. A kőmívesek ökröket biztattak, az ökrök hatalmas 

kőTomböket húztak nagykerekű taligákon. Utánuk ácsok következtek, akik 

temérdek szálfákat húzattak állataikkal. Palota épül London valamelyik 

negyedében. 

Vastag felhők torlódtak egymásra az égen, félhomály ereszkedett a 

városra (talán ugyanebben a pillanatban állt meg Drake kapitány a varázsló 

háza előtt...) és John Duntone örökké vidám arca megint elkomorodott. 

Mégiscsak az ördögé ez a mai nap, hogyha már semminek sem képes örülni, 

egyre csak nyugtalan bizalmatlanság, feszült várakozás rontja meg minden 

pillanatát. 

Ezúttal jól sejtette: alig haladtak el a kőmívesek, Roger melléje lépett, és 

– mintha csak eddig bátorságot gyűjtött volna – kapkodó, alázatos, sürgető 

szavak egész zuhatagával rontott rá. 

– Pajtás, ha nem éppen te volnál velem, nem állnék elő a dologgal. 

Hozzád azonban bizalommal vagyok, tudom, nem hagysz cserben, mint 

ahogyan én sem hagylak majd soha. Nehéz itt Londonban, ámbár apám 

magára vessen, ha egyszer meghallja, hogy porba hullott a fejem. Azt 

hittem, minden úgy megy majd, mint a karikacsapás, s látod, elkövettem az 

első baklövést, noha úgy érzem, nem én vagyok az oka. A királynő túljárt 

Hatton eszén. Akárhogy is van, a királynő parancsa, hogy helyre kell ütnöm 

a csorbát... 

Elakadt a hangja, nagyot sóhajtott. Látta, hogy túlságosan gyorsan 

hadarta el mindezt, s John még mindig értetlenül néz rá. Lehalkította hát a 

hangját: 

– Hogyha a kórházba visz az utad, keress meg ott egy réji kőistállót Úgy 

mondják, romokban hever, valaha London püspökének lovai ropogtatták 

benne a zabot. Menj el ahhoz az istállóhoz, és keress meg ottan egy Lucas 



nevű csavargót. Semmi az egész, ne hidd, hogy valami fondorlat van 

mögötte, Doughty uram bizonygatta, hogy ártatlan dolog az egész, s ámbár 

így hírlik, hogy Stuart Mária, kit őfelsége fogva tart, újabb hálókat szövöget 

a mi királynőnk ellen, ezúttal nincs szó semmiféle országos ügyről. 

John szívéről mintha nehéz kő szakadt volna le. Úgy megörült, hogy csak 

ennyi az egész, ami Roger szívét nyomta. Igaz, hogyha ott, abban a percben 

számon kérik tőle, mit is gondolt az ifjú Crawley zordon kedve felől, 

bizonyosan csak a vállát vonogatja. 

Megérleli az idő majd ezeket a perceket is, mint annyi mást. 

– Keresd meg Lucast, és csak ennyit mondj: „Vége a misének." A 

Szűzanya fájdalmára esküszöm, nem tudom, mit jelent ez a két szó, de hát 

csak mondd meg neki, és akár azonnal elfuthatsz. Nem szégyellem, 

bevallom neked őszintén, az én utam volna ez, de hát félek ezektől a londoni 

alja népektől, isten csodája, hogy a minap bajunk nem történt. Félek, hogy 

rászednek, ostobaságba kevernek, s még a nyelvüket sem értem. 

Elhallgatott egy kissé, majd hozzátette: 

– Nem kívánom csak szívességből... 

– Ej, hagyd el. 

– Megteszed, pajtás, megteszed, ugye? Csak annyit mondj: „Vége a 

misének." 

John vidám szemmel tekintett rá. Milyen furcsa szerzet ez a cropthorni 

úrfi. Lám csak, alig biccentett csak egy kicsit a fejével, máris féktelen 

jókedv tört ki belőle. Frans van Ruisdael mester jutott az eszébe. No hiszen, 

ha most nyakába veszi a várost, vissza sem ér az esti bibliaolvasás idejére. A 

mester még utóbb komolyan veszi a dolgot, és végleg szélnek ereszti, mehet, 

amerre lát, csavargó lesz maga is. Bezzeg ez a Roger Crawley majd csak 

felkapaszkodik a királynő trónjáig. Máris úgy titkolózik és hümmög, mint 

akire egy parlament gondját bízták. 

Sebaj. Ha már bólintott, elmegy. S meglátogatja a kicsi Bettyt is. Vajon 

mi lehet vele? 

Azért jókedvűen váltak el egymástól. Roger nem győzött hálálkodni, 

amiért John levette a válláról ezt a terhet (ne felejtsd el, „Vége a misének") 

és fogadkozott, hogy nem marad adósa. John pedig csak legyintett, ej, 

semmiség az, aztán szaporán szedte a lábát, hogy időre a kórházhoz érjen. 

Mégis alkonyaira járt az idő, mire a Szent Bertalan híres kórházához ért. 

Jókora üres rétek zöldelltek errefelé, noha London bámulatos gyorsasággal 

nőtt. Egymás után bújtak ki a földből a nagy paloták és a kicsiny házak, mert 

a királynő rendeletét nem tartotta be senki, jóllehet Erzsébet időről időre 



megtiltotta Londonban az építkezést, nehogy mérhetetlen módon 

felduzzadjon a város. 

A kórházat alacsony kőkerítés vette körül, mellette frissen ültetett fasor 

zöldellt. John megállt az egyik fa alatt, letépett egy levelet, és elgondolkozva 

gyűrögette. Aztán gondolt egyet, hirtelen jobbra fordult, átvágott egy üres 

telken, és a hajdani püspöki istállók felé tartott. 

Ruisdael uram ma már hiába várja. 

S ki tudja, talán jobb lett volna előbb Bettyt felkeresni 

 

 

 

HETEDIK FEJEZET 

 

AZ ELSŐ FELISMERÉS 

 

Az omladozó istálló egy mélyedésben állt, az útról szétesett 

márványlépcső vezetett a fala tövébe. A lépcsőt is, a falakat is sűrűn benőtte 

a gaz, a kövek hasadékát apró levelű bodorka feszegette. Itt a délutáni 

esőnek sok nyoma volt még, a falak alján, a nagy durva mészkőTombök 

előtt nagy pocsolyák bűzlöttek, és szerteszét rongyok, fazekak, mindenféle 

hulladék hevert. John nem látott senkit, csak egy öregasszony kuporgott 

halomba rakott angyal és pásztorfejek előtt. 

– Hej, Lucas! Lucast keresem! – kiáltott, de a vénasszony nem hallotta 

meg. Összeszedte hát bátorságát, és lefutott a lépcsőn. Most látta csak, hogy 

a fal egy helyen kidőlt. Be lehetett látni a hajdani istállóba, amelynek teteje 

már csak a szabad ég volt, és padlóját feltörte a gyom. Odabent tűz égett, 

hatan ültek körülötte, Johnny rájuk köszönt, aztán megismételte a kérdést: 

– Nem ismeritek Lucast? Őt keresem. 

Az egyik öreg felpillantott, ennyi volt az egész. A többiek rá se néztek, 

egyikük sem válaszolt. Kutyába se vették, úgy tettek, mintha süketek és 

vakok volnának. John azonban nem botránkozott meg az effajta 

viselkedésen. Bizony semmit se bántotta, jobban megértette ő a rongyosok 

hallgatását, mint Roger szófukar ingerültségét. 

– Üzenetet hoztam. Az ő baja lesz, ha nem kapja meg. Nem szűnt meg a 

bizalmatlan hallgatás. A koldusok csak néha vetettek egy-egy szót – 

egymáshoz. 

– Peggy, láttuk, hogy egész disznósajtot kaptál! 

– A templom körül sokan vannak. Londoniak. 

– Belelöktek a tócsába. Verje meg az isten valamennyit. 



– Peggy, hiába dugtad el a sajtot. Nem fogod egymagadban megzabálni... 

John türelmesen várt, vagy inkább kitartóan. Legszívesebben itthagyta 

volna ezt a barátságtalan helyet, ahol az eső utáni nyirkos levegőben – ki 

tudja, hány esztendő után – feltámadt ismét a lótrágya bántó, savanyú szaga, 

hogy összekeveredjék e mosdatlan, rongyos szerencsétlenek avas 

faggyúszagával. – A posztóvégek között elkényesedett az orrom – 

állapította meg magában, miközben a Peggynek nevezett lány kelletlenül 

felállt a helyéről, és a bugyrok felé ment, hogy előadja az eldugott 

szerzeményt. 

Odafent már kibukkantak a csillagok. A tűz idelent nagy füstöt vetett. 

Nyurga alak futott le a lépcsőn, és hirtelen mozdulattal leült a földre, 

feleúton a tűz és a kőfejeknél kuporgó vénasszony között. Sült libafertályt 

húzott elő az ingéből, és mohón rágcsálni kezdte. Az ő szavát sem lehetett 

hallani, csak a szemét forgatta, fel- felvillant a szemefehérje, John azonban 

sejtette, éppen e hallgatásból, hogy senki más, csakis Lucas lehet ez a 

nyurga legény. 

– Krisztus nevére, adj egy harapást az éhezőnek! – óbégatott a 

vénasszony. 

– Kár beléd az étel, te boszorkány! – A csavargó egykedvűen tovább 

tépte fogaival a húst. – Ne félj, banya, jól tart majd a varázsló. Haha! 

Megjártátok mindketten. 

Most pillantott először Johnra, de úgy látszik, a többiek szótlansága 

óvatosságra intette, mert tüstént visszatért az evés gyönyöreihez. 

– Te vagy Lucas? – kérdezte a takácslegény. Háromszor is meg kellett 

ismételnie a kérdést (már- már vészjósló volt ez a színlelt közöny, amellyel 

fogadták), amikor a csavargó végre szóra méltatta.. 

– És ha az volnék? 

 Johnny agyán átfutott a gondolat, vajon mit csinált volna Roger az ő 

helyében? Szó ami szó, meztelen lábával, elnyűtt ruhájával jobban illik ebbe 

a környezetbe, mint a nemes úrfi. Nem csoda, hogy Roger félt ide jönni. 

Igen – félt. 

– Üzenetet hoztam. 

– Kinek? 

– Lucasnak, ha mondom. 

– Add át neki! Aztán tűnj el, minél hamarabb. 

– Nem te vagy Lucas? 

– Azzal ne törődj, hogy én ki vagyok. 

Johnnynak fejébe szállt a vér. Ezzel a nyakiglábbal ugyan könnyedén 

elbánna, mert van ereje, nem is kevés (egy ízben ujjat húzott egy cheapside- 



i henteslegénnyel, és elhúzta vele együtt a kocsmaasztalt is) – hanem az a 

másik hat a tűznél, mintha ugrásra készülne. 

– Azt mondták, itt találom Lucast.  

A csavargó kiköpött egy csontot, éppen John lába elé. 

– Aki keres, az talál. 

A tűznél felböffent valakiből a nevetés. John vállat vont, és a lépcső felé 

indult. 

– Pedig fontos az üzenet. Nagy baj lesz, ha nem kapja meg, hallod-e? 

– Na, ki vele, aztán menj a fenébe! 

– De hát te vagy Lucas? 

A nyakigláb felugrott, és Johnhoz lépett. 

– Én sem kérdezem tőled, öcsém, hogy mi a neved. Hát te is fogd be a 

szád és csak azt mondd, ami kell. Mi az üzenet? 

– Hogy vége a misének. 

– Ha vége, vége. Tűnj el! 

Johnny is örült, hogy végre elmehet. Ez az egész üzengetés furcsa 

ostobaságnak tűnt előtte. Valami csúnya titkot gyanított mögötte, és egyre 

jobban kételkedett Roger szavában, aki égre- földre esküdözött, hogy nincs 

ebben semmi álnokság. 

Az esti derengés már átadta helyét az éjszaka sötétjének. A tűz fénye 

annál erősebbnek látszott. Óriássá nőtt Lucas árnyalakja, és az 

összekuporodott vénasszony egészen beleveszett a merev mosolyú kőfejek 

halmazába. Riasztó volt itt minden. 

– Vissza! 

A lépcső tetején ott állt Disznó Jim, az óriás. Azonnal felismerte John 

Duntone- t, és most hatalmas kezével kurtán előrebökött. 

– Vissza! 

John halálra váltan zuhant hátra. Beleütközött a lépcső 

márványkorlátjába, és elvágódott, éppen a vénasszony, Molly anyó lába 

előtt. De ahogy elvágódott, oly hirtelen talpon is termett, és ugrásra készen, 

rebbenő tekintettel kereste, merre is menekülhetne a bosszúszomjas 

csavargó elől. Lila karikák táncoltak a szeme előtt, Jim ökle éppen a szíve 

táján érte, a fejét is beleütötte valami kőbe, s ha nem hajszolja most a 

halálfélelem, talán elájul. A tűz körül kuporgok felugrottak, és hangos 

kiabálással körülvették. 

Lucas hangtalanul, mint surranó denevér vetette rá magát. John 

előrevetődött, macskaügyességgel kibújt a támadó karjaiból, valakinek az 

arcába sújtott, másvalakit gyomrán ökleit fel, az újra támadó Lucast derékon 

kapta és földhöz vágta, hogy csak úgy nyekkent. Aztán sarkon perdült és 



fordult, kitépte magát a rongyosok százkarú szorításából, s már azon volt, 

hogy elszánt ugrással megrohamozza a szoborfejek ingatag halmazát, 

amikor Disznó Jim oldalba rúgta, és ő hörögve a földre bukott. 

Éles fájdalom térítette magához. Arra eszmélt, hogy a tűz előtt fekszik és 

az óriás hátracsavarva tartja a karját. Hirtelen rántott rajta, és ő feljajdult. 

– Jajgatsz még jobban is! – vigyorgott mögötte Disznó Jim. – Szaglálsz 

utánunk? He? Hol a gereblyéd?. . ; 

Érezte, hogy csak úgy dől az orrából a vér. Lecsuklott a feje. Nem bírta 

tartani. Most, most üt agyon – nyöszörgőtt benne a félelem. De hirtelen 

enyhült karján a szorítás. Az óriás felhorkant, és beleköpött a tűzbe. 

– Hol az a lány? – kérdezte. 

(Miért is nem mondhatná, hogy itt van Betty a közelben? Alig 

százlépésnyire, a Szent Bertalan kórházban. Ugyan mi köze hozzá? Miért 

fojtogatja a sírás, ha ezt a nevet hallja: Betty?) 

– Nem tudom – suttogta. 

– Majd eszedbe jut! – mordult fel Jim. – Eszedbe jut, ha a képedbe 

Tomöm ezt ni! – és puszta kézzel felkapott egy darab parazsat a tűzből. 

Még hallotta, hogy valaki így kiált: Ne bántsd! Még érezte, hogy ajkát 

iszonyú forróság égeti. Aztán ráborult a sötétség. 

Arra ébredt, hogy fel- felvinnyog, mint a megtépett kutya. S fázik. A tűz 

elhamvadt mellette. Azt hitte, a koldusok is elmentek, és magára hagyták. 

De a nagy csendesség, amelyet először tapasztalt, csak érzékeinek csalódása 

volt. A vénasszony halkan károgott, nevetgélt a sötétben. 

– Mit akarsz a lánnyal, Jim? Bajt hoz még reád. Hehehe! Kár volt 

elprédálni a kincset! Most se kocsi, se ló, se lány... 

Kiáltozás támadt, amelyből mennydörögve harsogott ki az óriás hangja. 

– Fogd a szádat, banya, mert összetörlek! 

Johnny a szeme résén felpillantott, és látta, hogy a koldusok vezére 

felkap egy üszkös fadarabot a tűz maradékából, és a vénséghez hajítja. 

– Hehehe! – nevetgélt Molly anyó. – Nem félek már tőled, Jim! Disznó 

Jim! Oda a te erőd. Elvette a varázsló. Vissza sem adja többé. Te akarod 

összetörni Molly anyó csontját. Hiszen még a kisujját sem tudtad 

megropogtatni! A kisujját sem... hehe... 

– Kinek a kisujját? – mormogott zavartan Jim. 

– Hát a varázslóét. Nem emlékszel? – szólalt meg Lucas, aki vezére 

mellett ült egy kövön. 

Disznó Jim fejét ingatta. Nem emlékszik. S nem őrajta, de Lucas rémült, 

értetlen arcán meglátszott, hogy valóban nem emlékszik Jim arra, amiről 

Molly anyó károg. 



John szeme előtt ismét elsötétült a világ. De ez az ájulás nem tarthatott 

sokáig, mert még visszhangzóit az istálló falai között a banya nevetése, 

amikor az óriás egyetlen rántással felültette. 

– Hé, te... 

Találkozott a tekintetük. A csavargó sokáig, vizsgálódva nézte Johnt, 

miközben elgondolkozva vakargatta gyér szakállát. 

– Mit nem hallok, még hogy vége a misének? – kezdte gúnyosan 

pislogva. – Van esze a gazdádnak, az ekszelenc úrnak... 

Johnny nem szólt, nem is szólhatott. A nagy, parázs égette sebtől 

bedagadt a fél ajka. Így hát csak nézett, furcsa; beszédes szemmel nézett az 

óriásra. 

S tiszta volt a feje, oly tiszta és józan, mintha nem is ájulásból ébredt 

volna. 

– Elláttad a baját, Jim – hallotta Lucas hangját, aki felállt a tűz mellől, és 

izgatottan suttogott. – Meglátod, az uraság ránk küldi még a poroszlókat. 

London nem falu. Bedfordban már megkaptuk a magunkét. Nem jó ujjat 

húzni az urakkal. 

– Majd én megmutatom, hogy kell megnyírni őket. 

– Nem lágy az én fejem se. De senkit sem ismerünk Londonban, akit meg 

lehetne nyírni a papírokért. Az orgazdák minket néznek birkának. 

– És a titkár úr?  Megadta a gyapjút? 

– Adott valamit. 

– Mennyit? 

– Hát... 

– Szeretnél átdobni, he? – csattant fel Disznó Jim hangja. – Hát még 

beszélgetünk! Elnyerem még a többit.., kockán. 

Hirtelen dühében John hátracsavart kezét markolászta; de a fiú most már 

fel sem nyögött. Hallgatta a fojtott hangú, ingerült párbeszédet, és közben 

egyre csak egy név járt a fejében, egy név, amely megbújt a szívének 

rejtekében mint fészkében a galamb: 

Betty, Betty, Betty... 

Itt éltél ezek között a marcona állatemberek között? Vajon ki az apád? 

Talán éppen ez az óriás? 

– Járjon a szád! Mennyit adott? – mordult fel a vezér; És Lucas sietve 

válaszolt. 

– Egyet adott. Egy aranyat. És megígérte, hogyha visszacsórom a 

papírokat, kapok még kettőt. 



– Marha. Persze hogy kettőt. Egyet a kapitánytól, aki azóta, a hátán is 

szemet növesztett. Egyet pedig tőle hahaha... de a fejedre ám, te mafla. Miért 

estél be neki? 

– Gondoltam, átdobom a titkárt, és elviszem a papírokat a kapitánynak. 

De az ilyen belelát az emberbe, jól tudod. Az isten is őket szereti, nem a 

magunkfajtákat. Azt mondta, egy óra alatt a Newgate- ben leszünk, ha nem 

úgy csinálunk mindent, ahogy ő mondja. És tudod, London nem falu... 

– Berezeltél – vigyorgott Disznó Jim. – Te mindig berezelsz. Látod, hogy 

a gyertyaöntőből sem lett semmi... 

Hirtelen mozdulattal megrántotta a takácslegényt. Most újra a szemébe 

nézett, de nyoma sem volt benne az előbbi jókedvnek. 

– Hol az a lány? 

Nem kapott választ. De mintha nem is várt volna választ erre a kérdésre, 

morogva, hümmögve maga mellé ültette foglyát. Egy darabig belebámult az 

éjszakai sötétbe, az istálló romladozó falai közé, ahonnan bő szuszogás 

áradt, és csöndes álombéli motyogás is hallatszott, aludt a csürhe, már aki itt 

húzta meg magát, mert hogy a többiekkel mi van, ki tudja azt? 

– Tudom, hogy hol az a lány – dörmögte Disznó Jim. – A királynőhöz 

vitte a lovas úrfi. Azt hiszed, nem hallottam? Ha a királynőnél van, nem 

akármilyen lány az. Biztosan főúri kisasszony. Csak melengessétek, 

etessétek, de mondd meg neki, hogy ne felejtse el az apját, a gyámapját, mert 

az vagyok, mióta meghaltak a szülei. 

Kiböffent belőle a nevetés. És mert Disznó Jimben ijesztő gyorsasággal 

változott mindig a féktelen jókedv és az alamuszi düh, előbb széles 

mozdulattal hátba vágta Johnt, aztán ismét megragadta a karját, mintha csak 

attól félne, felugrik, és elszökik mellőle. 

– Ne hidd, hogy meglógsz. Disznó Jim mindenért megfizet. Kezdheted a 

litániát, úgyis a pokolra jutsz, te szemét. Hanem a papírokat előbb elviszed. 

Vidd a fenébe, nem kell! Vágd a gazdád szemébe, vagy lopd vissza a 

kapitány zsebébe, ahogy akarod. Miattunk akár a Temzébe is hajíthatod, 

tanú van rá, hogy elkérted, és mi odaadtuk... hahaha... Jöhet a titkár úr a 

láncokkal, Disznó Jimet nem olyan könnyű sötétre tenni! 

Míg beszélt, Lucas sietve előhozta valahonnan a piros pecsétes, szalaggal 

átkötött iratokat. Nem volt nagy a paksaméta, öt- hat levélből állt mindössze, 

azok is összehajtva, laposra simítva. 

John érezte, hogy enged az óriás szorítása. Disznó Jim a kezébe nyomta a 

csomagot. 



– Lódulj! És mondd meg a gazdádnak, hogy teszünk a pénzére. 

Megnyírjuk még kétszer annyival... mert megcsinálunk mi mindent, hanem 

a nyakunkra azért vigyázunk. 

Meglökte. John elvágódott a földön, de hamarosan talpra állt, és 

támolyogva, botladozva megindult a lépcső felé. Majdnem felbukott a 

kőfejeken kucorgó Molly anyóban, aki egyre dúdolgatta a maga költötte 

dalocskát, és csendesen nevetgélt: 

– Se ló, se lány... lalala... 

Nem tudta, hogyan került a lépcső tetejére. Fájt minden csontja, meztelen 

talpát felhorzsolták az éles kövek, és érezte, hogy sebes ajkából folyik a 

nyál, mozdítani sem tudja. Megkapaszkodott egy fában. Várta, mikor zuhan 

végig a földön. Azt hitte, a fájdalomtól és a megalázottságtól, előbbi sötét 

ájulásától lát mindent olyan feketének. Azt hitte, talán álmodik, vagy 

megvakult hirtelen... 

Éjszaka volt, csillagtalan, felhős éjszaka borult Londonra. 

Ruisdael mester ugyan hiába várja legjobb legényét. John Duntone nem 

ér haza bibliaolvasás idejére. 

Miért nem kopogott be a kórházba? Talán gyógyírt kentek volna 

összeégett ajkára. Ha Bettyt gondjaikba vették, segítenének talán ő rajta is... 

Nem, nem. Messzire elkerülte a kórházat, úgy botorkált hazafelé a 

zegzugos, vaksötét utcákon. Még utolérte Disznó Jim bömbölése: 

– Megállj, te piszkos kutya, elkaplak még, tudom istenem! 

John kábán futni kezdett. Ahogy tisztult a feje, úgy nőtt benne a félelem. 

Szinte hallotta maga mögött az üldözők lépteit, szinte érezte fojtott 

lihegésüket és az óriás rettentő szorítását. Aztán megbotlott egy 

göröngyben, és arra eszmélt, hogy egyedül van, nem üldözd senki. S ha 

lassanként meg is nyugodott a lépte, kiállt tagjaiból a félelem és fájdalom 

zsibbasztó görcse, gondolatai mégsem nyugodtak, hanem megriadt madarak 

módjára cikáztak. 

–... megölt volna... azt hitte, a titkár a gazdám.  Miféle titkár?... Miféle 

papirosok ezek? Miféle kapitány?... Azt mondta Roger, nincs ebben 

fondorlat... s miért kell visszalopni?... 

Úgy félt ezektől a kérdésektől, mintha az ő lelkét nyomná valami bűn. Mert 

tudta vagy sejtette a választ mindegyik kérdésre. 

– Majd Roger, majd Roger... az ő dolga. Az ő dolga. Valahonnan csendes 

violaszót hozott a szél. 

Majd olyan nagy lett a csend, csak egy pillanatra, amíg az éjszaka 

apróbb-nagyobb neszezései fel nem ébredtek ismét, hogy hallani lehetett a 

Temze vizének zúgását a London Hídnál. 



John bezörgetett a „Hableány" nagy deszkapuján. Még néhány perc, és 

ott állt Roger szobájában. 

A cropthorni nemes úrfi úgy bámult rá, mint egy kísérletre. 

– Pajtás, a szűzanyára! Mi történt veled? 

John lerogyott egy székre, és sokáig maga elé meredve hallgatott. Roger 

izgatottan sürgött- forgott, megitatta egy egész kupa borral, darab szalonnát 

nyomott a markába, hogy a zsírjával kenegesse száját, végül ő is leült 

melléje, és türelmetlenül faggatta. 

– Mi történt? Mesélj! Ó, Johnny, nagyszerű fiú vagy, én bezzeg nem 

szabadultam volna a markukból. Pedig hát kardom is van... 

A takácslegény fáradtan legyintett. Nagy szüneteket tartva, fáradtan 

beszélni kezdett, időnként meg- megérintve keze fejével duzzadt, sebesült 

száját. 

– A lánynak, Bettynek a bandája. Az óriás a vezérük. Elkapott. Aztán 

visszaadták a papirosokat. Azt üzenik a titkár úrnak... 

– Thomas Doughtynak? – suttogta Roger és elsápadt. 

–... hogy nem hajlandók visszalopni a kapitány zsebébe. 

– Francis Drake zsebébe – Roger foga vacogott, és reszketett a keze. 

– Ideadták. Tegyek vele, amit akarok. Lopjam én vissza, adjam oda a 

titkár úrnak, vagy dobjam el. Mindegy. Ők félnek a kapitánytól. 

– Francis Drake- től. 

Roger hirtelen összeomlott. És olyan volt az összeomlása, mintha 

megőrült volna. Mert eleredtek szeméből a könnyek, és a fejét fogta 

kétségbeesésében. – Mibe keveredtem, mibe keveredtem – hajtogatta egyre. 

Majd elszánt düh lett úrrá rajta, felugrott, és kardját kirántva égre földre 

esküdözött, hogy a becsületét nem adja, mert ha azt akarják eltiporni, ő nem 

ismer sem istent, sem királyt, hanem odavág! Micsoda örvénybe kerül az 

ember, aki erre az istenverte udvari életre pályázik. Hej, nem a királynő 

szolgálata itt a fontos, nem a hűséget, a készséget nézik. Fájt a királynő 

foga? Ki volt az, aki felfedezte, hogy nem őfelségét, hanem a kolduslányt 

átkozta meg az islingtoni pápista? Ő volt, Roger Crawley! És mégis, kire 

haragudott meg a királynő? Őrá, Roger Crawleyra. A kolduslányt 

gondozásba vették, ő pedig, itt költi apja aranyait, hiába. 

Alábbhagyott a mérge, odavágta kardját az ágyra. 

– Nem hittem volna – mondta megváltozott hangon – , hogy éppen 

Doughty uram lopatta el a kapitány írásait. A legjobb barátja. Csak hogy 

bajba juttassa? Vagy így akarta megszerezni a flottát? 

Látta, hogy John felhajtja borát, ő is felemelte hát a poharát. 



– Azt akarja, hogy a kísérője legyek... Hm. Egyszer még majd arra biztat, 

ölném meg a kapitányt. Ezen sem csodálkoznék. 

Most, hogy a bor enyhe lebegtetése közelebb hozta őket egymáshoz, 

szinte egyszerre ébredt bennük a legfontosabb kérdés. 

– Mi legyen a papírokkal? 

A szerződések. Drake kapitány fontos iratai ott feküdtek az asztalon. 

Roger Crawley ezt mondta: 

– Elviszem Doughty titkár uramhoz. Semmi közöm ne legyen a piszkos 

ügyeihez. 

John Duntone ezt mondta: 

– Vigyük a kapitányhoz. 

A nemes úrfi szép szeme elkerekedett a félelemtől. 

– Nem szabadulhatnánk faggatózásától. Előbb- utóbb el kéne 

mondanunk, hogyan és miképpen jutott hozzánk ez a paksaméta. 

Máskülönben azt hinné, hogy mi loptuk el tőle. Márpedig a szűzanya óvjon 

attól, hogy ujjat húzzak Thomas Doughty urammal. Tudom is én, meddig ér 

el az ő keze, s mikor áll bosszút rajtam... 

Johnny vállat vont. Roger fél Doughtytól. És ragaszkodik hozzá. Mint 

ama cheapside- i henteslegényhez egy bizonyos Jessie nevű lány, pedig azt 

mindennap megveri tagbaszakadt babája. 

– A kapitány is tehet egyet- mást. Az ő feje sem lágy ismételte a 

csavargóktól hallott szavakat, és úgy látszik, ez meggyőzőbb érvként hatott 

minden rábeszélésnél, mert Roger alig pelyhedző bajuszát kezdte simogatni. 

– Hm, hm... 

Hajnalig beszélgettek a „Hableány" kicsiny, emeleti szobájában. Hála a 

bornak és megriadt ifjúságuknak, mely a viszontagságokat még nem képes 

magányosan elviselni, mire feljött a hajnal s megvilágosodott, igaz jó 

barátok voltak. John feledte keserű sértődöttségeit, Roger feladta büszke és 

félszeg tartózkodását. 

Két bajba jutott gyerekember. Fityegjen bár egyiknek kard az oldalán, és 

szellőzzék a másiknak csupaszon a lába – egyformák ők egészen. 

Most már nevettek is, legtöbbet azon, hogy a szomszéd kamrácskában 

valaki istentelenül horkolt, és összevissza kiabált álmában. Johnnak 

azonban nehezére esett a nevetés, mert szája – szélén hatalmas vízhólyag 

nőtt a seb helyén. Roger nem győzött hálálkodni neki, amiért puszta szóra, 

rövid ismeretség után ekkora hőstettre vállalkozott. 

– Maradjon nálam az iratcsomó – határozott. – Ne szóljunk róla senkinek. 

Ha nem keresik, annál jobb, ha meg keresik, Doughty uram csakis a 



csavargókon keresheti, akiknek majd gondjuk lesz rá, hogy mihamarabb 

elszeleljenek. 

– Frans mester biztosan kiteszi a szűrömet. Az óriás pedig, szaglászik 

utánam. Bizony jó volna mégis, ha veled mehetnék arra a tengeri útra. 

Ezt mondta John Duntone, és megtörölte rövidlátóan hunyorgó szemét. 

Aztán sietve hozzátette: 

– Ha törik, ha szakad, holnap meglátogatom a kicsi Bettyt. 

 

NYOLCADIK FEJEZET 

 

A JÓ BARÁT AGGODALMAI 

 

Londonban gyorsan telt az idő. 

Francis Drake kapitánynak sietnie kellett, ha őszre mindent elő akart 

készíteni a nagy kirándulásra. Alkudott, kötekedett, keveset ígért, és mégis 

ráduplázott nem is egyszer. Vagyis hát kufárkodott. Értett ehhez is. Ahol 

csak megjelent zömök termetével, barna képével, no meg harsány 

hangjával, tüstént megnyerte a rokonszenvezőket, és elnémította a 

gáncsoskodókat. A Kalandor Kereskedők céhe is megígért minden 

segítséget az „alexandriai útra" (mondta is Thomas Doughty, a jó barát: 

„Hallod, Francis, egyre jobban csodállak"), pedig kezdetben ugyancsak 

kötötték az ebet a karóhoz, hogy így-úgy, Drake kapitány megzavarja majd 

a „földközi- tengeri viszonyokat". Mintha bizony nem lettek volna azok 

eléggé zűrzavarosak anélkül is. A végén tőlük vett gyöngyöket, tükröket, 

mindenféle csecsebecsét, mondván, hogy az észak- afrikai partokon jól 

elcserélheti a mór kereskedőkkel. Arról azonban már nem tudott senki a 

kevés beavatotton kívül, hogy holland bálnavadászoktól kimustrált, büdös 

bundákat vásárolt, amelyekből csak úgy dőlt a bálnazsír fojtó szaga, és 

azokat egy vitorlás bárkával Plymouthba küldte 

Hasznukat fogja venni – a Magellán- szorosban. 

Mégsem ment minden simán. 

Amióta Hattonnál lezajlott a nagy veszekedés, mintha tartózkodóbb lett 

volna iránta Thomas is. Hallgatagon jártkelt, látszott, hogy bántja a dolog, s 

bizony több alkalommal is megtörtént, hogy nem kísérte el barátját és 

vendégét a „Hableány"- ba, estéli borozgatásra. 

– Biztosan azt hiszi, hogy eldugtad az írásokat, kapitány – dörmögte Fred, és 

mérgesen villant a szeme. 

Drake, mihelyt tehette, nekiesett a titkárnak. 



– Hallod-e, Tom, úgy nézel rám mostanában, mintha ecetet ittál volna. 

Nem látsz szívesen a házadban? Vagy talán te is azt hiszed, hogy 

ravaszkodom azokkal az istenverte papirosokkal? 

– Francis, hogy mondhatsz ilyet? – Doughty felrántotta a szemöldökét. – 

Én tudom, hogy elvesztetted a kontraktusokat. Hiszek benned, barátom. De 

hát értsd meg az aggodalmaimat. Nem veszed komolyan a dolgokat. 

Kemény legény vagy, híres hajós, nagyszerű katona – és fátyolos kék 

szemét rajongva emelte barátjára –, de kevés érzéked van a... szóval, hogy 

számolj patrónusod gondjaival 

Drake szájában megkeseredett a nyál. Tom olyan hangon mondta 

mindezt, hogy nem tudhatta, a saját gondolatát, vagy mások véleményét 

mondja-e. 

– Hidd el, nyugodtabb volnék – folytatta Doughty –, hogyha nem 

készülődnél erre a portyára úgy, mintha mi sem történt volna. Értsd meg! 

Semmi sem biztos! 

A ház kicsiny kertjében ültek egy padon. Ide hívta ki őket Doughty öccse 

(a „pápistaképű", ahogy Fred titokban elnevezte), mert meg akarta mutatni 

azokat a fekete- és vörös- ribizli bokrokat, amelyeket nemrégen telepítettek 

át Angliába a kontinensről, és drága újdonságnak számítottak. 

De alighogy kihívta, magukra is hagyta őket, így hát maradt idejük a 

beszélgetésre. 

– Francis, én látok mindent, mert ott vagyok a közelükben. Hatton is, 

Walsingham is borzasztó dühös rád. Egyedül Leicester kardoskodik 

melletted. A lord nagyvonalú, könnyelmű ember. S nem hallotta, milyen 

hányaveti módon feleltél a jogos számonkérésre. 

Vannak, akiknek száját soha el nem hagyja meggondolatlan szó. Nem 

fűti szavaikat sohasem indulat. Ilyen volt Thomas Doughty is: csontos arca, 

kék szeme, keskeny ajka példátlan önfegyelemről tanúskodott. Drake talán 

ezért szerette meg, hiszen éppen ellentéte volt mindenben. 

Most sem fortyant fel annyira, mintha más szájából hallja ugyanezt. 

– Hányaveti voltam? S ők? Mintha egy hajósinasra bíznák a pénzüket! 

– Naponta bejárhatnak őfelségéhez. Lebeszélik majd a vállalkozásról. Te 

pedig szorgoskodsz, nyakadba veszel egy rakás adósságot. Burghley máris 

sejt valamit. Ha kipattan az igazi úticél, megtámadja a királynőt, mondván, 

veszélyes kötekedésre tékozolja az ország erejét. 

– Néhány hajót. 

– Burghley nem jó szemmel néz. Miattad ugyan nem fogja kockáztatni 

egy ország ügyeit. Még perbe is foghatnak, amiért annyi borsot törtél a 

spanyolok orra alá. Egy idő óta békésebb szelek fújdogálnak... 



Drake- nek eszébe jutott Erzsébet királynő kijelentése, amit egy régi 

kihallgatáson tett. Hamiskás mosollyal nézett akkor rájuk (mert többen 

voltak ott, rajta kívül még Martin Frobisher, John Hawkins, a jó Oxenham és 

mások), és a maga közvetlen módján szólt: 

– Komisz helyzetben vagyunk, urak. Anglia eretnek ország, és ráadásul 

szegény, mint a templom egere. Hatalmas és gazdag rokonunknak, a 

spanyol királynak mégis vásik rá a foga. Persze, ha mi is kereskedhetnénk 

Indiával, ha mi is telepeseket vinnénk az Új Világba, másképpen állnánk. 

Hát csak rajta. De semmi háborút, urak, csak semmi háborút... 

Az a „rajta" azt jelentette, hogy Frobisher elindult megkeresni az 

északnyugati átjárót, ő pedig úgy értelmezte a semmi háborút, hogy – legyen 

Erzsébet királynő megbízott kalóza. 

Hát az, lett. 

S most mégis ütnének rajta. 

Thomas csak tudja. Bejáratos a királyi udvarba. 

– Ne makacskodj – hallotta Doughty hangját. 

Most már elhagyta a béketűrés, mégsem kiabált szokása szerint. Nagyot 

rántott a derékszíján, és otthagyta Tomot a kertben, öccsének ribizlibokrai 

között. 

Hirtelen elhagyta az ereje is, nem tudta, mihez kezdjen. Az elmúlt 

napokban halálra fárasztotta lovát, mert bejárta egész Londont – de Talaeus 

mestert magát sehol sem találta. S ha kérdezősködött utána, ahány ember 

volt, annyiféle teret mondott. Pedig hát jól tudta, merre keresse, emlékezett a 

térre ahol a mutatványosok csinnadrattáztak, de ott csak a roskadozó házat 

találta, a mágust nem. 

Teltek a napok. 

Doughty olyan komoran járkált, mint aki titkol valamit. 

Drake nem kérdezte meg, mit bántja. Most aztán igazán megmakacsolta 

magát. Az sem érdekelte, amikor Fred jött a hírrel: 

– Nagy a futkosás, kapitány. Fogdossák a csavargókat. Fel is kötik őket 

szépen sorjában. Már tele van velük a Newgate orma, meg a tyburni halom. 

– Bánom is én... 

– Most kéne körülnézni kapitány. Hátha megtalálnád azt a varázslót. 

Vagy akit megbabonázott... 

– Ej, hagyjuk, ostobaság... 

Hiszen megtehetné, az ilyen kutatgatáshoz, rabok nézéséhez Walsingham 

segítsége kellene. S az, hogy ő ne makacskodjék. Mit is akart mondani Tom 

ezzel? Kinyögte azt is hamarosan. Amikor hosszas hümmögés és töprengés 

után egy reggelen váratlanul megkérdezte. 



– Megvannak az iratok? Ő rámordult. 

– Honnan volnának meg! Hallod, ne ingerelj, mert tudom istenem... No, 

megmondom, nem érzem már otthonomnak a házadat. 

– Engemet hivatalom kötelez – mondta akkor Dougthy. 

– Nem mondhatok többet, barátom, mint hogy nehéz napok várnak rád. 

– A barátodnak sem mondhatsz többet? – képedt el Drake. 

– Ej, Francis! Ne kérdezz ilyeneket. Fogadd meg a tanácsomat. Menj, és 

kövesd meg az excellencies urakat. 

Azzal otthagyta őt, aki letaglózva ült a helyén, és szólni sem tudott, csak 

vörösödött rettentő szégyenében és haragjában. Még hogy bocsánatot 

kérjen. Ezektől. Sir Cristopher Hattontól, a táncos minisztertől, a királynő 

ölebecskéjétől. És Walsinghamtől, aki úgy beszélt vele, mint jókedvében úr 

a rabszolgájával? 

Soha. 

Ha végzetes bűne volna, talán megtenné. Talán. De így? Ezektől kérjen 

gráciát, akik nagyobb gazemberek az útszéli csavargóknál? Nem 

szerelemből támogatták, a Szűzanya fájdalmára, bizony nem. Akkor nyílt 

meg a szájuk, csak akkor vezették a trón elé, amikor már megvolt az 

egyezség: ki mennyit kap majd a zsákmányból. 

Amióta Talaeus mester médiumától meghallotta, hogy az iratok nem 

estek ki a zsebéből, hanem kilopták, nem volt nyugta. S már ezerszer azon 

volt, hogy elmondja különös kalandját Thomasnak, de mindannyiszor 

visszatartotta valami szégyenkezésféle. S hogy nem találta Talaeust sehol, 

ráébredt, bizony csak amolyan rossz kifogásnak hangzanék ez a történet, így 

hát csak Freddel osztotta meg felfedezését, aki kapva kapott az ilyen 

titokzatos és mágikus dolgokon, mint amilyen a varázslat, a megrontás, és az 

álomlátás, a jövendőmondás. 

Hol lehetnek azok az iratok? 

– Amondó vagyok, vegyük nyakunkba ezt a ronda várost, és keressük 

meg a varázslót. Nem lehet, hogy csak úgy eltűnjék a föld színéről, még ha 

százszor is a sátánnal cimborái. 

Drake legyintett. Lassanként odáig fajultak a dolgok, hogy ha meglelné 

azokat az átkozott kontraktusokat, akkor sem érne velük semmit. Rossz 

érzése azt súgta neki, hogy a szíve mélyén dédelgetett föld körüli szép útból 

nem lesz semmi. Igaz, ami igaz, valóban sok borsot tört már Fülöp király 

orra alá, de nem tehet róla, gyűlöli az álszent spanyoljait, és összefut a nyál a 

szájában, valahányszor meglát egy spanyol gályát. Hogy megrakják azokat 

arannyal, ezüsttel! Mexikó, Peru, Chile minden gazdagsága lassanként 



Madridba vándorolna a rókalelkű pápista kincstárába, ha – igen, ha nem 

volna a világon Francis Drake kapitány. 

– Francis, nem kerültek meg azok a kontraktusok? 

– Nem, ha mondom. Hagyj békén. 

– Mert ha mégis megvolnának... el kéne égetni őket, 

– Miket beszélsz? 

– Lord Burghley megtudta a dolgot. Magához hívatta a kancellár urat, 

együtt mentek a királynőhöz, őfelsége amúgy is rossz hangulatban volt. 

Ismét levelet kapott attól az átkozott boszorkánytól, a skót Mária 

királynőtől. A szokásos piszkálódások. Úgy látszik, nem bírja már 

királynőnk kegyelemkenyerét. 

– Bánom is én, mit írogat az a skót szuka! Mi köze az én hajóimhoz? 

Doughty elnézően mosolygott. 

– Csak annyi, Francis, hogy Stuart Máriát a spanyolok akarják 

mindenképpen a mi felséges Erzsébet királynőnk helyén látni. Ha ingereljük 

a spanyolokat, és veszélybe sodorjuk Angliát, a katolikusoknak kinyílik a 

szája, Stuart Máriának erősödik majd a pártja. 

Erre Francis Drake, a kalózkapitány csak ennyit tudott mondani: 

– Az istenit. 

– Jó volna hát elégetni azokat a... 

– Mit égessek el!? Mondd, mit égessek el? Végképpen fel akarsz 

bőszíteni, az istenfádat! Gyanakodsz rám! A fene enné meg, az ilyen 

barátságot! 

Tehetetlen dühében vadul ordítozott, és csapkodta vendéglátója asztalát. S 

minél jobban belelovalta magát a méregbe, a lelke mélyén annál jobban 

szégyellte magát. 

Thomas nem ezt érdemli. Miért éppen vele kiabál? 

– Tudom, hogy sokat köszönhetek neked – mondta hirtelen, megváltozott 

hangon. 

Doughty megsimogatta szakálltalan, hegyes állat, és csendes, kimért 

modorában válaszolt. 

– Nem volna férfihez méltó, Francis, ha most elsorolnám, mennyit 

köszönhetsz nekem... 

Mosolygott ezekhez a kemény szavakhoz, világoskék szeme megértő 

nyugalommal pihent barátja arcán. Drake- nek elakadt a hangja, elkapta a 

tekintetét. 

– Bocsáss meg... – dörmögte, és beletúrt rövid szakállába. 



Hogyha bármilyen feszültség támadt közöttük, mindig Thomas volt, aki 

elsimította azt. Egyetlen szóval, egy legyintéssel másra terelve a beszéd 

fonalát, vagy éppen bort töltve a metszett pobarakba... 

– Bocsáss meg... – kezdte ő is. – Nem adtam még át Sir Cristopher Hatton 

levelét. – Nagy piros pecséttel lezárt levelet húzott elő a zekéjéből. Drake 

átvette. 

– Hatton levelet írt? – kérdezte csodálkozva. – Miért nem személyesen 

hívat magához? 

De szeme előtt csakhamar összefutottak a sorok, és csak egyes szavak 

jutottak el értelméig, mert úgy megszorította torkát a megalázottság és a düh 

izzó vaskeze. 

És ez volt a levélben: 

„Francis Drake kapitány... kegyelmed önfejűsége vagy éppen 

hebehurgyasága komoly bajba sodorta vállalkozásunkat... őfelségét súlyos 

gondok gyötrik... a titok nem titok többé... A békés megegyezés hívei az 

eddigi politika kudarcától rettegnek... A spanyol követ, De Guarras úr 

őexcellenciája két ízben is kérte kihallgatását őfelségénél... a felelősség 

kizárólag kegyelmeden... a szerződéseket, ha megvolnának is, semmisnek 

tekintjük... megparancsolom, hogy minden olyan ténykedéssel, mely az út 

előkészítését célozta, hagyjon fel... az ügyek lezárásával titkáromat, Thomas 

Doughty urat bízom meg..." A nehéz, faragott asztal lapjára dobta a levelet. 

– Szóval, mehetek a dolgomra? – mondta rekedten. Doughty felhúzta a 

vállát. 

– Komolyabb a dolog. Mondanám, de már nem merek szólni se hozzád, 

olyan ferde szemmel nézel rám. 

Elhallgatott. A kapitány sem szólt. 

– Ingerült vagy, Francis, pedig hidd el, ha ott nem vagyok, nem levelet 

küldenek neked, hanem poroszlókat érted. Ismered Walsinghamet. Az még 

az örökölt földjeiről is elzavarta mind a bérlőket, mit sem törődött a királynő 

törvényével... 

A kapitány mereven nézett rá. Mintha titkos jeleket akart volna olvasni a 

kék, vízszínű szemekből – mi zajlik ott bent, a gondolatok mélyén? – 

Thomas jó barát, Thomas jó barát – suttogott benne egy hang. S nem kiabált, 

nem harsogott, nem ellenkezett, és nem is rohant el, hogy sértett önérzettel 

itthagyja ezt az átkozott Londont. 

– Mikor adod át az ügyeket? – kérdezte hirtelen Doughty. 

– Majd... – hangzott a bizonytalan válasz. – Este megbeszéljük. 

– Kérlek, Francis, hogyha már így alakultak a dolgok, ne ellenkezz többé. 

Vigyázz, mert könnyen csak két megoldás marad. 



– Micsoda? 

– Vagy felelősségre vonnak a kirobbant botrány miatt... vagy bele kell 

nyugodnod, hogy nem te leszel a flotta admirálisa. ., 

– Hanem? Talán te? 

– Isten ments! – kiáltott fel Thomas Doughty, és már nevettek is 

mindketten, felszabadultan, jó barátsággal. Az ingerültséget mintha elfújták 

volna, eszükbe jutott tréfálkozásuk Tom hajózási tapasztalatairól. 

Drake aztán a lovát kérte, és Fred Brewer társaságában kilovagolt a 

városba, előbb a „Hableány"- ban egy- két kupa bort meginni, aztán a 

southwarki parton a fejét levegőztetni. 

A „Hableány"-ban nem maradt sokáig. Nagy volt a tömeg és a zaj. A 

hosszú, baklábas asztaloknál duhaj kockázás folyt, a terem egyik sarkában 

pedig, vidám nótát hajtogatott egy társaság. Egy bizonyos Cristopher Barker 

mester ünnepelte meg, hogy a mai napon udvari nyomdász lett. S vele 

ünnepelt John Burbage is, aki a shoreditchi egyházkerületben tartja fenn 

állandó Színházát, királynői engedéllyel és Leicester gróf védnöksége alatt. 

– Pajtás, te fogod nyomni a színlapjaimat! – ölelte meg Barker mestert. 

Most is ott találták Francis Fletchert, aki jókedvűen és kötekedve mindig 

ugyanazokkal a szavakkal köszöntötte. 

– No, kapitány, mikor megyünk Alexandriába? 

– Megyünk, tiszteletes uram. Csak aztán nehogy retiráljon. 

A lelkész rákacsintott, és felemelte a poharát. 

– Sok víz lefolyik addig a Temzén, kapitány. 

Hát igaza lesz, hogyha Hatton nem hazudott abban a levélben. 

– Nézzen oda, kapitány! – mutatott Fletcher a sarokasztal felé. – Ott ül az 

első állandó színház igazgatója és megalapítója: John Burbage. Jobbján 

Robert Greene, amott, a nyomdászmester mellett pedig, a híres John 

Marlowe, a drámaíró. Nagy emberek, én mondom, kapitány. Isten 

segítségével olyan kincsekkel fogják megajándékozni Angliát... 

– 1756-ban épült meg John Burbage állandó „Színnáz"- a. Alig két 

évtized múlva már nyolc állandó, nyilvános színháza volt a 200 000 lakosú 

Londonnak. 

– Kincsekkel? 

– Hát persze, szellemi kincsekkel, kapitány. 

– Azért az arany se kutya. 

– Kegyelmed is szívesen betér ide, a „Hableány" udvarára, hogy 

meghallgassa Alleyn mestert, a híres színészt, vagy Tarltont, a bohócot. 

– Hát Tarlton még csak felvidámít, hanem Alleyn hadonászik és prédikál. 

Nem szeretem én az ilyen prédikációkat, tiszteletes uram. 



A lelkész egy ideig csendesen kortyolgatta borát. 

– Az írók azoknak prédikálnak – mondta megbocsátó mosollyal –, akik 

nem szeretnek templomba járni. 

Drake egy darabig elbámészkodott, nézte, hogyan füstölögnek a 

mécsesek a falak mentén. Egyre csak Doughty, Hatton meg Walsingham járt 

a fejében. S Burghley aki megtudta a dolgot. 

Az asztalhoz koppantottá a poharát. 

– Nem értek én a költészethez. Sem a színházhoz. Szeretem, de nem értek 

hozzá. A hajóhoz igen. Az is költészet ám – fordult ismét Fletcherhez. – 

Majd meglátja, tiszteletes uram, micsoda költészet a hajó. 

– Az, az, persze... Csak hát a híveim amúgy sem engednek. 

Drake felnevetett. Harsányan és mégis keserűen. 

– Szóval meggondolta magát? Kegyelmed is meggondolta magát? No, 

isten áldja. 

Fred kiszaladt, hogy a lovakat készítse, ő még visszafordult az ajtóból. 

– Vannak igaz meg hamis emberek, bátrak meg gyávák, erősek és 

hitványak. Alattomosak és egyenes szívűek. Róluk prédikáljanak – a 

színpadon. 

Odakint lovukra kaptak, végigléptettek az utcákon, és már délutánra 

fordult az idő, amikor a hídon átvágtak a déli partra. A „Tabard" kocsma 

előtt Drake lekapta fejéről a húzott bársonykalapot, pedig nem is volt kit 

köszönteni. 

– Phü, melegem van! 

– Mondtam, kapitány, Londonban baj ér bennünket. 

– Vénasszony. 

– Itt minden csupa füst. Nem igazi kikötő ez, hiába úszhatnak fel a nagy 

hajók is a Hídig. – A vén tengerész arcán keserű vonásokat rajzolt az undor. 

– A vízen más. Meg a kikötőkben. Ott tiszta a levegő. Ha valami nem 

tetszik, elő a kardot. De itt? 

– Szeretnél ismét Plymouthban lenni? Fred a szívére tette a kezét. 

– Négykézláb is nekivágnék, kapitány. Bizony istenemre! 

Úgy mesélték Francis Drake- ről, a spanyolok farkasáról, hogy minden 

nagyszerű haditettét, példátlan kalózkodását, bátor manővereit a meglepetés 

jellemezte. Meglepetés? Inkább a hirtelen támadt, jó ötlet, amely kisegítette 

a bajból. A pillanat szülte ötleteit – de ő mindig hallgatott rájuk. Még sohase 

bánta meg. 

Most is úgy ugrott le a lováról, mintha még mindig húszéves volna. 

Aztán be a „Tabard" fogadóba. Utána Fred is, mint a szélvész. 



– Falatozni kívánnak? – sietett eléjük a fogadós. – Halat, nyulat, szarvast 

és ürüt hozhatok. Vagy inni szeretnének? Jó söröm van. Bort is hozhatok, 

franciát, spanyolt, vagy mézbort, almabort, körtebort... 

– Egyiket se. Hanem papírt, tollat, kalamárist. 

– Levelet írok az öcsémnek – fordult a legényéhez. – Megírom benne, 

hogy azonnal szerelje fel a három hajót, mind az én költségemre. És keresse 

meg a régi fiúkat, már akit megtalál. 

– Mit mondasz, kapitány? Elindulunk őnélkülük? 

– El – bólintott Drake. – Ha nem kellek, hát nem. 

– Hurrá! – Fred nem állta meg, hogy föl ne kiáltson. 

– A három hajó pedig legyen a következő, öcsém szerelje fel a Hattyúi 

meg a Benediktel. Bérelje ki a Marlgoldot. 

– A Benedikt hitvány kis teknő. Jön egy hullám, szétesik. 

– Majd túladunk rajta, írom is a levelet, te pedig, csomagoltass élelmet 

magadnak. A tőröd megvan, pénzt majd adok, siess, ahogy csak bírsz. 

Egy- két órára fellobogott benne a tettvágy. Elemében érezte magát. 

Szakít mindenkivel, kalózkodik a saját szakállára. Akkor legalább meglesz 

az ok, amiért felelősségre vonják. De nem is kapnak a zsákmányból, de nem 

ám! 

– Vigyázz magadra, kapitány! 

– Tudom, a rókák – és nevetve nézett Fred Brewer után, amíg csak el nem 

tűnt az öreg a dombok mögött. Derék Fred. Ő is a régiek közül való, 

akárcsak Moon mester, a plymouthi hajóács, meg még néhányan a régi 

kalandozások idejéből. Nem tétovázik, nem ellenkezik, és nem csomagolgat 

órákig. Haj ősember, kalóz, méghozzá az ő katonája – ha jön a parancs, 

azonmód nekivág a Plymouthba vezető útnak. 

Lassan alkonyodott. Drake hazafelé kocogott a lován. 

Nem bánta, amiért ilyen hirtelenséggel Plymouthba szalasztottá legényét. 

Azt is tudta, mivel állít majd be vendéglátójához és barátjához, Thomas 

Doughtyhoz. Gondolatai mélyén azonban mégis ott bujkált a kérdés, hátha 

nem is úgy állnak a dolgok, ahogyan azt Hatton leveléből kiolvasta. Hátha 

magára bőszíti majd Erzsébet királynőt is, ha most valóban megmakacsolja 

magát. Ámbár mire vélje a nagy hallgatást, amely immár hetek óta tart? 

Csak arra, hogy őfelsége is osztja üzlettársai véleményét. Megígért mindent, 

de azóta sehol, semmi. 

Kihallgatást kellene kérnie, csakhogy azt csakis Walsingham 

közbenjárásával kérheti. Őt egyedül Leicester útján kerülhetné meg, az Earl 

azonban nincs Londonban. Kenilworthben tartózkodik éppen, ahogy 

Doughty megsúgta, azért, hogy az írországi győzőnek, a tavaly Dublinban 



elhunyt (talán megmérgezett) Essex grófnak özvegyével enyelegjen. 

Doughty esküdözött, hogy sok minden csúnya pletykát tud Leicesterről, de 

hát benne bizony közömbös hallgatóra lelt. 

John Winter furcsán hallgatott, amikor felkereste a hajóján. Egy szóval 

sem említette, hogy neheztel, amiért az expedíció igazi útvonaláról csak a 

„nagy veszekedés" napján hallott. 

Fejét csóválta, és csendesen káromkodott, de olyan sokáig, hogy az már 

imádságnak tetszett. 

Még elhatározta, hogy levelet ír Leicesternek, esetleg személyesen utazik 

el hozzá, hogy bejelentse a dolgok változását. Aztán a Hídról letérve más 

gondolatok foglalták el agyát. Azon töprengett, vajon nem bízta- e magát 

túlságosan a királynő kegyére, vajon nem jutott- e odáig, hogy már csak 

Erzsébet szeszélye hozhatná rendbe a dolgokat. 

A puszta feltevésre is lángra gyűlt az arca. A szeme könnybe lábadt az 

önmardosó szégyenkezéstől. 

Igaza van Frednek. Átkozott város London. Most már neki sem tetszett. 

Letért a Hídról, és jobbra fordult. 

Egyszerre csak fegyvereseket vett észre, akik egy zárt, sötét hintót 

kísértek. A menet gyorsan haladt a várbörtön irányába, ámbár mégsem elég 

gyorsan, hogy láttára a Temze- parti nép össze ne fusson. S minthogy a 

Szent Katalin kápolnától jövet végigzörögtek a Tower súlyos körbástyái 

előtt, volt idejük a bámészkodóknak, hogy szemügyre vegyék őket. 

– A királynő gárdistái – jegyezte meg valaki. 

– Az uraság rossz fát tett a tűzre – mutatott a hintóra egy kövér 

asszonyság. 

– Vajon ki lehet? – kérdezte Drake kapitány, és mosolygott saját magán, 

amiért legszívesebben Walsinghamet szerette volna a hintóban látni. 

Vajon ki lehet? Másokat is ez izgatott, és mert hallották a kérdést, 

nyomban a kapitány lova köré gyülekeztek. 

– Hát ki lehetne? – csattant föl egy cingár, ijedt szemű emberke. – Csakis 

valami összeesküvő. Méghozzá főúri, különben más börtönbe zárnák, nem a 

Towerba. 

– Nem mindegy az, hogy kit visznek a rács mögé? – hadonászott valaki. – 

Nincs olyan család egész Angliában, amelyből ne bűnhődött volna valaki 

valamiért. 

Drake megfordult a nyeregben. 

– Nincs igaza, uram – szólt oda. – Bizony az én családomból senki sem 

ült még börtönben. 



– Nem is nemes ember az olyan... – nevettek a Temzepartiak, és Drake is 

velük nevetett. 

Még mindig nem tudta meg, ki volt a sötét hintó foglya. Úgy látszott 

azonban, hogy a hír Londonban is szárnyakon jár. Mert alig hagyta el a 

Szent Katalin kápolnát, már hallatszott a Tomegből: 

– Elfogták a követ úr leveleit! Mária királynővel levelezett. Az a skót 

asszony megint rosszban törte a fejét. 

De Guarrast, a spanyol követet vitték a Towerba a királynő gárdistái. 

Öreg este lett, mire Drake barátja házába ért. Nagy csend fogadta, még a 

kutyák sem ugattak, pedig máskor vidám csaholással mindig eléje futottak. 

Az ifjabbik Doughty (a „pápistaképű" John) a hallban egy nagy karosszék 

mélyén kuporgott, és a bibliát tanulmányozta. Éppen csak a fejét fordította 

merev mosollyal a kapitány felé, aztán újból elmerült az olvasásba. 

Drake csendesen benyitott Thomas szobájába. 

De hirtelen megtorpant az ajtó és a falat eltakaró nehéz kárpit között, 

mert odabentről hangokat hallott és az ő nevét. 

– Nem, uram – tiltakozott egy fiatalosan csengő hang – most már nem 

akarok tengerre szállni. Hazamegyek apámhoz, Cropthornba. 

– Késő – hallatszott Doughty fátyolos hangja. – Korábban kellett volna 

meggondolnod, barátocskám. 

– Mindenről tudok. Nem leszek hajlandó... 

– Sok van már a rovásodon. A kancellár úr, ha csak a nevedet hallja... 

Egyetlen szál gyertya fényénél zajlott a beszélgetés. A két alak árnyéka 

ijesztően magasra nőtt a szemközti falon. 

– Nem akarok Drake kapitánnyal menni. 

– Azt mondtad, akarsz. Nemes ember a szavát megtartja. Számítok rád. 

– De... 

– Csak egy szó kell, és visznek a Ludgate- fogházba. Nemhiába mondta a 

királynő, hogy az isíingtoni pápistát akartad mentegetni a kolduslány 

meséjével. 

– Nem nekem mondta... 

– De neked szólt. S ezentúl, azt teszed, amit én mondok, ha nem akarod, 

hogy a fejedet küldjék haza apádnak. 

Ekkor lépett ki Drake kapitány a kárpit mögül. 

– Isten hozott, Francis – sietett eléje Doughty. – Bemutatom neked Roger 

Crawleyt, ezt a derék, tudományban és kardforgatásban egyaránt jártas ifjút, 

akinek minden vágya, hogy velünk jöhessen az... „alexandriai útra". 

Drake bátor tekintetű, szép szál ifjút látott az asztal előtt, aki olyan 

magabiztos mozdulattal nyugtatta bal kezét kardja markolatán, mint hogyha 



Janssen mesternek, a híres arcképfestőnek állna modellt. Most egy lépést tett 

előre, és mélyen meghajolt. 

– Kapitány, örülök... – de elakadt a hangja. A kapitány barátságosan 

nyújtotta a kezét. 

– Remélem látni foglak a hajómon 

Doughty közbevágott, és megkérdezte, elintézte-e minden ügyét, amit a 

mai napra szánt. Ami ugyan puszta szóbeszéd volt, mert jól tudták mind a 

ketten, hogy neki nincs mit elintéznie, ha csak azt nem, hogy adná át az 

elszámolásokat és a megrendeléseket. 

– Thomas, beszédem volna veled – komorodott el a kapitány arca. S 

amikor Doughty egy intéssel kiküldte a szobából az ifjú Crawleyt, így 

folytatta: – Rövid leszek. Gondolkoztam a dolgon, és arra jutottam, hogy 

nem lehetek terhedre tovább. Barátságod többet ér nekem, semhogy 

veszélyeztessem hivatalodat és talán a jóhíredet. 

– Megőrültél? – képedt el a titkár. 

– Nagyon jól tudom, mit beszélek. Köszönöm a vendéglátást, 

visszaköltözöm a „Hableány"- ba. Az út előkészítését pedig tovább 

folytatom. A saját felelősségemre és költségemre. 

Kezét nyújtotta, de Doughty nem fogadta el. Hirtelen kitört belőle a 

haragos megbotránkozás, ami úgy hangzott, mintha sírna, mert fátyolos 

hangján kiáltozni nem tudott. 

– Megőrültél... A mindenható istenre kérlek, térj eszedre. Az ördög 

incselkedik veled, és hiúságodat ösztökéli. Hatton parancsa – a királynő 

parancsa. 

– Ha őfelségének kifogása van ellenem, majd üzen értem. És nem írogat 

cédulákat, mint a te urad. Hatton, úgy látszik, nem vallja a közmondást, 

hogy „littera scripta manet", vagyis, hogy „az írott levél megmarad". 

– Sir Christopher jóakaród. 

– Meglehet. 

– Teljesítsd a parancsát. 

– Azt már nem. Magamnak hóhéra nem leszek. 

Szemben állt egymással a két férfi. A vállas, zömök termetű, pozsgás 

arcú kalózkapitány, akinek most nem vidáman, hanem szúrósan villan a 

szeme. És a szikár, fehér kezű udvaronc, aki most már rekedten kiabál, és az 

arca nyugodt, szenvtelen arca – egészen eltorzul a dühtől. 

Dougthy az asztalt csapkodta. 

– Francis, megtiltom! Leveszem rólad a kezem! Micsoda hiúság, 

micsoda nagyravágyás! Most kimutattad a fogad fehérét. Mit bánod te 

jóakaróidat, mit törődsz te a barátoddal, csak a dölyföd, a hiúságod, a 



kincsre, hatalomra való éhséged, az kell, az, az, az.  Ott akarsz lógni a 

tyburni akasztófák egyikén? Mondd meg, melyiken a három közül... Én 

kivágatnám azt az akasztófát, csak hogy megmentselek, de neked minden 

kell, az egész világ kell, hogy kiabálják az utca kölykei: Drake, Drake, a 

királynő kalóza, a dicső, a hős, a hatalmas... Így kiabált, ordítozott, szinte 

vergődött a hangja Thomas Doughtynak, Francis Drake még sokáig hallotta, 

miután csendes és értetlenkedő fejcsóválással behúzta maga mögött a 

faragott tölgyfaajtót. 

 

 

 

KILENCEDIK FEJEZETT 

 

A FEKETE MALOM 

 

Minden csak álom. 

Mert nem lehet, hogy szív elviselje, agy megértse mindezt. Talán csak a 

lélek lebeghet úgy a dolgok felett, hogy eggyéfolyik számára a múlt, a jelen 

meg a jövő. A rossz és a jó. 

Múlt, jelen, jövő. Rossz és jó. Miért véstek korai ráncokat a tiszta, szép 

homlokra? 

Hosszú, végtelen kocsizás a múlt. Zörög a szekér, és dong az üst. Baktat a 

sovány lovacska. Hegynek föl, hegyről le. Erdő, mező, falu, város – ember, 

mennyi ember! Lovagvárak udvarán, templom színjében a serény 

gyertyaöntögetés, a tűzre cseppenő viasz szapora sercegése, a meglágyult 

faggyú különös szaga. Nemesi kúriák előtt az óbégató kiáltozás, egy- egy 

„jó napon" a vidám mártogatás és kacagás, kuncogás, mennyi kuncogás. 

– Te vagy az én legjobb kisinasom. – Ezt apja mondta sokszor, és ő olyan 

hálásan nézett vissza rá, mint egy kiskutya. 

– Bárcsak bekötnék a fejed... Megtelepedhetnénk így szólt az anyja, és ő 

kuncogva, vállát vonogatva hasogatta az üst alá való fát, vagy készítette a 

keretet. 

Odafent, északon, a Robin Hood- öbölben zúgott a tenger, és habzó, fehér 

csíkok mutatták rajta, hol törik meg a hullám a sekély fövényen. Kora 

hajnaltól déli harangszóig a vízparton kószált, és a hideg széltől 

könnyfátyolos szemmel bámulta a végtelent. 

A tengert, a tengert. 

Akkor látta először. 



Anyja, apja azt hitte, elveszett. Mégsem szidták meg, amikor előkerült. Nem 

szóltak semmit. Apja beletúrt a hajába, megsimogatta „legjobb kisinasának" 

fejét, aztán felraktak a szekérre mindent, és még azon az éjszakán 

továbbmentek. 

Kemény télidőben vágtak át a sherwoodi erdőn. Éjszaka farkasok 

loholtak a szekér után, a lovacska rémülten nyihogott. Apja viaszos 

kanócból kicsiny koszorúkat kötött, azokat hosszú botokra szúrták, 

meggyújtották, és úgy döfködtek az ordasok felé. 

Nappal sűrű hóesésben mentek. Nem fújt a szél, csak pergett, pergett az 

égből a rengeteg hópehely, hogy a ló füléig is alig láttak. Nem vették észre, 

letértek az útról, és elhagytak egy falut. Vissza kellett fordulni. 

A terebélyes fák csupasz ágairól nagy, fehér csomókban hullott a mélybe 

a fennakadt hó. Hangtalanul, mintha szellemkéz söpörte volna le. 

Swaffham közelében látták, hogyan dönti ki a vihar a fekete malmot. 

Tavasz volt már, amerre csak néztek, fehér virágokat bontott a hanga. 

Nagy tócsák csillogtak a sáros utakon, és az elkerített földeken békésen 

bégettek a birkák. Langyos szél borzolta a haját, s ha felnézett, kicsiny 

bárányfelhőket láthatott a vidám kék égen sorakozni. 

Sírós boldogság szorongatta torkát. Jó lett volna sokáig nézni az eget, és 

boldog maradni mindörökre. 

Apja a malom udvarára hajtott, ahol a molnár fogadta be őket. Istenfélő, 

puritán ember volt, nagy darab, szőke férfi. A felesége pedig törékeny, 

szomorú asszony, fején szoros vászon főkötő, testén nyakig begombolt 

fekete posztóruha. 

... Félt a molnártól, egyetlenegyszer sem nézett a szemébe. Mert rideg, 

kegyetlen volt a nézése a molnárnak, s kegyetlen volt a szava is. Minden 

szavával az istent hívta, hogy erőt adjon nehéz munkájához, hogy pusztítaná 

el a bűnös világot. 

S volt a fekete malom molnárának egy fia, Willy. Jókötésű, vidám fiú 

volt, s jószívű legényke, mert megengedte, hogy ő is a többiekkel táncoljon. 

Ó, jaj, olyan volt minden, mint az álom. 

Rettenetes volt a vihar napja. 

Elmúlt már húsvét ideje, a közeli füzesen túl, egy réten szaporán 

csengettyűzve moriszkót táncolt a falusi fiatalság. Nem messze tőlük 

börtönösdit játszottak a kisebb gyerekek. Húszan- harmincan is felálltak, 

kéz a kézben, egymással szemben, aztán nagy kiabálással, nevetéssel 

megkezdődött a kergetőzés. 

Akkor megszökött a fekete malom udvaráról, a szekerük mellől, és 

elszaladt a rétre, mert szerette nézni, sóvár szemmel bámulni, hogyan 



játszanak, énekelnek a többiek. De ő soha nem ment közéjük, soha nem is 

hívták, s ő sem próbálkozott azóta, amióta megcibálták egy ízben a haját, és 

a fülébe kiáltozták: „Gyertyás, gyertyáááás!" így nem bántották, legfeljebb a 

nyelvüket öltötték rá, amivel nem törődött, mert boldog volt, ha messziről 

bámulhatta a kvintint, vagy a nagy körtáncot, s csodálhatta, hogyan 

rugdossák a futball nehéz labdáját a legények. 

Itt, a fekete malom mögötti réten, azonban szívesen fogadták, és amikor 

Willy odakiáltott neki: „Hej, gyere, táncolj te is!" – senki sem gúnyolódott a 

rongyain. 

Beállt ő is a körtáncba, együtt énekelt a többiekkel, és közben egy- egy 

pillantást vetett a nagy, fekete malomra, amely úgy magasodott a fűzfák 

fölé, mint óriási, fekete macska. A vitorlájának két szárnya is úgy 

meredezett a magasba, mint a macska két füle, amin aztán nevetnie kellett, 

boldogan és felszabadultan, noha félt a fekete malomtól, akárcsak a 

mogorva molnártól. 

Félt nagyon. 

A magasban nagy, sötét felhővé olvadtak össze a habfehér bárányfelhők, 

már a nap sem ontotta káprázatos sugarait, hanem egyhangú szürkeségbe 

olvadt minden, amikor megjelent a molnár, és elrángatta fiát a táncolok 

közül. 

– Átkozott kölyök! Lopod isten napját, ahelyett hogy munkával dicsérnéd 

az Urat – harsogta keményen, és egy vesszőnyalábbal ütlegelte Willyt, hogy 

annak felszakadt az inge, és csupa vér lett az arca. 

Elhallgatott a duda, a táncolók Willyt nézték, hogyan hajtja az apja, mint 

a barmot. 

Willyt a fekete malom tornyába zárták. Oda, ahol a nagy vitorlák 

tengelye két függőleges tengelyt forgat: a malomkövek tengelyét. 

Hagyták a mulatságot, és ahányan csak voltak, a malom udvarába 

tódultak, hogy néhány vigasztaló szót kiáltsanak a fiúnak, ha kidugná fejét a 

tető aprócska nyílásán. A szurokkal bemázolt deszkafalak azonban némák 

maradtak, csak a felerősödő szél zizegett a lekötött, nagy vitorlaszárnyakon. 

– Nagyon fél odafönt – suttogta egy fiúcska. 

– Tavaly nyáron is felzavarta az apja. Félrebeszélt a félelemtől. Már 

papot is hívtak hozzá. 

– A zajtól retteg. Ha forog a vitorla, mindig azt várja, mikor kapja el a 

fogaskerék. 

Alacsony bakon állt a malom, olyan volt, mint valami kacsalábon forgó 

vár. Ha a kicsiny szélkerék megperdült valamely oldalszél nyomására, hát 



az egész építményt elfordíthatta úgy, hogy a nagy malomvitorlába 

kapaszkodjék a mozgó levegő. 

Szertelenül csapkodó zápor rohant most rájuk. Ahogy jött, el is múlt 

ismét. A nap nem bújt ki a vastag felhők mögül. Korán sötétedett. 

– Hallod- e, gyertyás – fordultak hozzá többen is –, régtől ismeri apád 

Gábriel mestert? 

– Sose találkoztak – felelte zavartan, mert nem volt biztos az igazában. – 

Gabriel mester istenfélő ember, és felebaráti szeretetből adott hajlékot 

nekünk... 

Egy izzadt homlokú, ragyás arcú – legény hangoskodva közbevágott: 

– A fiát szeresse a molnár, ne a felebarátját! – és csúnyán elkáromkodta 

magát. – örökösen istenkedik, hogy Krisztus urunk se táncolt, hogy 

istentelen bűn a vidámkodás, azért van annyi fertelem a világban. Nahát, én 

csak annyit mondok... 

A lépcső tetején megjelent a molnár, és elzavarta őket. Pedig nem szólt 

semmit, talán csak annyit: „tisztuljatok innen, ördögfattyak", mégis hanyat- 

homlok elrohantak valamennyien, s velük rohant ő is, noha jól hallotta anyja 

sürgető, hívó kiáltását. A füzesen túl ismét összeverődtek, és félve, mégis 

lázadozva sopánkodtak Willy sorsán. 

– Még elemészti... meglátjátok. 

– Megteheti. A fia... 

– Nem is a fia. Anyám mesélte, hogy amikor Gábriel mester asszonyt vett 

a házához... 

Apró fogú, kövér képű lány hadarta újra- meg újrakezdve, a különös 

molnár fiának históriáját, míg csak Willy fehér inge meg nem villant a 

malom tetején. 

Akkor hirtelen bennük szakadt a szó is, úgy figyelték visszafojtott 

lélegzettel, miképpen tornázza ki magát a kicsiny ablakon... 

Bármennyire rémületes volt mindaz, amit akkor látott, a gyertyaöntő 

lányában mégis a kerek arcú lány szavai kísértettek sokáig. „Nem is a fia, 

nem is a fia..." 

Hátha ő sem édeslánya apjának, anyjának. Oly sokat mesélnek elrabolt és 

megtalált gyermekekről. Egyszeriben gyanússá lett minden. Az örökös 

vándorlás, apjának elnéző gyengédsége, anyjának szüntelen zsörtölődése, 

mind- mind mélyebb és nyugtalanító értelmet kapott. Apja még sose mondta 

azt: kislányom. De mondta, hogy: kisinasom. Miért szeretné anyja, ha „már 

bekötnék" a fejét. Miért akarja férjhez adni, hiszen még jóformán gyerek. 

Nem fejezhette be a gondolatot. Erős szélroham rázta meg a fákat, letört 

gallyat s tavalyi száraz levelet csapott az arcukba. 



Willy inge fehéren lobogott a szédítő magasban. A fiú kibújt a tető 

nyílásán, megkapaszkodott a malomtető keskeny ereszében, majd nagyot 

lökött magán, egy- egy szempillantásig ég és föld között lebegett, míg 

kalimpáló lába meg nem támaszkodhatott a nagykerék vaskos tengelyén. 

Akkor aztán felsőtestét is meglódította, és néhány, pánikszerűen gyors 

kapkodás után végre megragadta az egyik vitorla merevítőléceit. Most már 

biztosan állt a lábán, és úgy látszott, cseppet sem fél odafent, hiszen 

számtalanszor fölmászott már idáig, ha a szélfogó vásznakat kellett 

kifeszíteni a malom szárnyaira, s most ugyanúgy le is mászhatott volna a 

merevítőléceken, mint valami létrán. 

A fák bontakozó lombja eltakarta a rettegve hallgató gyermekek elől, mi 

történik a malom aljában. Sejtették azonban, hogy Willy mire vár. Apja csak 

az imént fejezte be a zsákolást, őrléshez készülődött, most biztosan a 

falépcsőn áll, és a szelet figyeli, hogy aztán vagy belépjen a malomba, vagy 

hátramenjen, és elengedje a lekötött szélkereket. 

Ideje volt, hogy lemásszék végre, ha nem akarja, hogy a hirtelen 

lökésekkel feltámadó viharos szél lesodorja kényelmetlen helyzetéből. Mert 

a tavaszi ragyogásnak rég nyoma veszett, sötét felhők rohantak az égen, és 

az ég meg a föld eggyé- olvadó szürkeségéből csak a fák mélyfekete törzse 

meg a réti füvek friss zöldje vált ki élesen. 

Északról, a tenger felől tavaszi vihar közeledett. Hideg szél süvöltözött a 

hajladozó fák ágai között. Idáig hallották, hogy meg- megreccsen az egész 

malom. (Évek múltával is elfogta az a hideg borzongás, amit akkor érzett. A 

szél tette vagy az aggódás?) Mindannyian könnyfátyolos szemmel figyelték 

Willyt. A fiú most egy tétova mozdulatot tett, mintha vissza akarna mászni a 

tető kis ablakáig, de már nem merte elengedni a malomvitorla szárnyát. 

Meggörnyedve állt odafönt, és két kézzel kapaszkodott a lécekbe. 

S ők, ha nem is hallották, tudták bizonyosan, hogy vacog a foga, és 

hangosan sír. 

– Ekkora szélben úgysem indítja el Gábriel mester suttogta reszkető 

hangon a ragyás arcú kamasz. 

Idehallatszott a molnár kiáltása, aki a feleségét szólította, és a malom 

mögé zavarta, kötné le erősen a szélkereket, nehogy egy óvatlan pillanatban 

szembefordítsa az egész malmot a hirtelen támadt orkánnal. 

Aztán hirtelen valami csattant, ijedt ordítás harsant, rohanó lábak 

dobogását hozta a szél, zörgött a szélkerék, megcsörrent a lánca, és 

recsegve, lassan elfordult a malom. 

Megpördültek a vitorlák. Willy a következő pillanatban fejjel lefelé 

lógott. Aztán talpra fordult ismét. 



Már szél ellen állt az egész malom, éles kelepelés hangzott a belsejéből, 

ropogtak a talpazat nagy gerendái, zűrzavaros kiáltozás támadt, az égen 

pedig, alacsonyan rohantak a tintaszerű felhők, a fákat és a malmot 

körülölelő nagy síkságon szabadon és kegyetlen szertelenséggel vágtázott a 

fergeteg, és a szürke vitorlák egyikén ott kapaszkodott Willy. Fehér inge 

ijedten lobogott... 

– Jaaaaj! – a kiáltás sikoltozásba fordult, látták, hogy a fiú nem 

kapaszkodik többé, mégsem zuhant még le, mert a lába beleakadt két 

merevítőléc közé. és most furcsán kifordulva lóg a teste, és pörög, pörög a 

zúgó, zakatoló malom szárnyán. 

Nekilódultak valamennyien fiúk és lányok, egymást megelőzve 

átrohantak a füzesen, be a malom udvarára, hogy megragadják a szélkerék 

rúdjait, és kifordítsák az egész építményt, csak gyorsan, gyorsan, amíg nem 

késő. 

De mire odaértek, akkor zuhant a földre szegény Willy, a malom 

odavágta, nem volt már élet az összetört testben, és csupa vér lett körülötte a 

föld. 

És már dörgött az ég, villám csattogott, zuhogott a zápor, rohant a szél, és 

haragosan berregett a malom. Szerteszét futottak, ahányan csak voltak, mint 

a megriadt madarak, ha közéjük vágja parittyáját a vadász, és otthagyták a 

molnárt, aki a fia tetemére borulva zokogott, és otthagyták a malmot is, 

amely megvadulva robogott az orkánban, mert elszakadt már minden lánca. 

Szélkakas módjára megpördült a tengelyén, mintha riadozva el akarna futni 

az elemek dühöngése elől, de, az észak-angliai partokon süvöltő vihar nem 

kegyelmezett neki sem: egy óvatlan pillanatban iszonyú recsegés- ropogás 

közben leszakadt a négyágú vitorlakerék, leszakadt vele együtt a malom 

teteje is, tengelyek és fogaskerekek összetört zűrzavara látszott, majd 

megingott és nagy robajjal összedőlt a fekete malom. 

(Akkor már se látott, se hallott a rémülettől, apja rohant elő, megragadta, 

és zuhogó esőben hajtották a vadultan nyihogó lovacskát, hogy minél 

messzebb legyenek a bajtól.) 

Norwich felé vették az útjukat, szikkadó földeken nyöszörgött a kocsijuk, 

s nem álltak meg sokáig egyetlen faluban sem. 

Egy este észrevette, hogy apja kicsiny zsákocskát mutat az anyjának és 

összenevetnek. A zsákban néhány ezüst meg aranypénz csillogott. Nem 

kérdezett semmit. De tudta, hogy az a pénz a molnáré volt, akit megloptak a 

zűrzavarban. 

Új falvak jöttek és új városok. A tavaszra nyár következett. 



Jártak a holland takácsok nagy menhelyén, a gazdag Norwichban. Igen, 

jártak Norwichban, de még abban az esztendőben eljutottak Cropthornba is. 

Ó, most már emlékszik rá, hogy pontosan két hétig vesztegeltek 

Cropthornban. Apja sok munkára lelt, vidáman voltak mindhárman. 

A fekete malom járt akkor is az eszében. S akkoriban már volt szeme rá, 

hogy meg- megnézze olykor a fiúkat is... 

Milyen furcsa, különös érzés arra gondolni, hogy ott, Cropthornban 

biztosan látta Roger Crawleyt. De hát akkor még messze voltak a végzetes 

londoni változástól, apja csak nagy sokára, sok huzakodás, veszekedés után 

szánta rá magát, hogy felkeresse a Temze- parti fővárost. 

A telet aztán egy helyben töltötték, erdős dombok aljában, Malvernben. 

Ott valami nagy uraság kastélya volt, naphosszat szóltak a kürtök, 

vadászatra indultak a ladyk és a lordok, a kutyák vonításától néha egész 

éjszaka nem lehetett aludni, mégis jó és biztonságos volt Malvernben, mert 

apja annyi gyertyát öntött, mint még soha, majd megszakadtak a munkában, 

s már azon töprengtek, hogy új kocsit, új lovat vesznek. 

– Majd Londonban – csillogott anyjának a szeme. 

– Mit akarsz Londonban? Van ott elég a mi fajtánkból. Még majd azt is 

elveszítjük, amink van. 

Hamarabb elveszítették. Alig indultak útnak, az erdők alján utolérte őket 

az uraság négy embere, csavargó szolgafélék, az egyiket felismerték, 

nyársforgató volt a konyhán, egy ostoba képű legényke... Elszedték azok 

minden pénzüket. 

Napokig alig volt mit enniük, de azért mégis magukra találtak. Mert ilyen 

a vándor mester élete. Szabadabb a bérlőnél, a földtúró parasztnál, mert 

annak csak addig van fedél a feje felett, amíg a lordnak kedve tartja. Ha egy 

napon megjelenik nála az uraság, és azt mondja: „No, keresztyén testvérem, 

holnaptól kezdve ne fizess többé egy pennyt sem..." – szedheti rögvest a 

sátorfáját, és mehet, amerre lát. Mehet, de nem úgy, ahogy a vándor mester 

rója az utat. Mert a gyertyaöntő, a kádár, a varga, az ács, a borbély, a sokféle 

mester megél bárhol. Ámbár szabad is, de rabszolga is. Mert soha sincs 

annyi a tarsolyában, hogy azt mondhatná: a holnapot az Úrnak szentelem. 

Ha pihen is olykor, csak kényszerűségből teszi, és fő a feje, maradjon- e, 

vagy továbbsiessen, olyan helyre, ahol már elégtek mind a gyertyák. 

Ez a nyár sok ünneppel és sok halottal köszöntött rájuk. Apja csupa 

mosolygás, gyengéd tréfálkozás volt, anyja ismét Londonról ábrándozott. 

Woburnben határozták el, hogy Londonba mennek. Úgy tervezték, utána 

bejárják Dél- Angliát, Essex és Sussex grófságokat és eljutnak, ha minden 

jól megy, a devoni partokra és a cornwalli hegyek közé. 



Aztán mindenre valami sötét, félelmetes fátyol borult. Ki tudja, talán ez a 

halál. Talán ott, Woburnben a láz első rohamát sem élte túl. S mindez 

lázálom, vagy éppen tovább éli a halálban az életet, zűrzavaros, fel- 

felvillanó kusza képekben. Mert egész életében kísérteni fogja a kép: kábító 

forróságban kocog a ló, a kocsi meg- megzökken az országút kátyúiban. 

Rajta pokrócok, bundák és mégis fázik. Anyja föléje hajol, mond valamit. 

Nem érti. Megsejti azonban, hogy a terhére van, ha nem nézné, hogy a lánya, 

talán kidobná a kocsiból, miért veri az isten a szegény embert még ilyen 

súlyos beteggel is? S látja a szemét, egészen közelről. A csapzott, kusza 

hajat, és hallja a száraz köhögést. Emlékszik, lehunyta a szemét, s amikor 

ismét felnyitotta, torzonborz, szakállas szörnyeteg hajolt föléje. Véres, 

dülledt szem meredt rá, és bűzös lehelet csapta meg az orrát. 

Minden, ami azután következett, borzalmas látomás. Ha most 

visszagondol azokra a napokra (napok voltak- e vagy csak órák, vagy éppen 

hónapok és esztendők?), úgy érzi, hogy kutyafejű belzebubok rohantak rá, 

akiknek lópatájuk van, és fülük felett kecskeszarvak nőttek – miképpen azt 

Norwichban láthatta egy képen a könyvkereskedő kirakatában. Megtépték 

ruháját, habzó szájjal vicsorogtak rá, hideg, karmos ujjak tapogatták végig a 

testét, kemény kezekkel ütlegelték, durva lábbal rugdosták, bűzös 

főzetekkel itatták, majd felkapták, és nesztelen léptekkel rohantak vele. S 

felnyitotta szemét, komor házak hajoltak föléje, kaján ablakok pislogtak reá, 

aztán megragadta torkát egy vasizmú kéz, és fülébe kiáltott egy rettentő 

hang: „Sem apád, sem anyád, sem apád, sem anyád!...'" 

Sem apád, sem anyád! 

Milyen messzire röppent a múltba mindaz, ami a gondtalan gyermekkor 

szép emléke volt. Mert az volt ám, ha fagyos országúton szaladt a kocsi 

mellett, ha a tüzet élesztette, és a szikra a mellébe hullt, és szépek voltak a 

nagy piros almák, amiket kapott, szépek voltak a színes gyertyák is, amiket 

apja öntött, és megdicsérték érte. Szép volt az ég, szép volt a föld – a 

swaffhami fekete malom pusztulása sem volt kegyetlenebb, mint az a 

pillanat, amikor Disznó Jim ott a kocsi mélyén megtalálta őt. 

Sem apád, sem anyád! 

Valami megszakadt a szívében. Még emlékszik eszelős kiáltozásaira, 

amelyben anyját és apját hívta, még emlékszik saját csendes szavaira ott a 

White Hall barna termében, de már könnyet sem képes ejteni, a gyász nem 

marcangolja lelkét – szüleinek képe a gyermekkor igézetével együtt a 

semmivé lett. Ki tudja, jobban érezné a gyász keserűségét, ha nem betegen, 

és nem ilyen megpróbáltatásokkal együtt éri meg anyjának, apjának 

elvesztését. 



Talán. 

Most csak azt tudja, hogy az eszmélet ott a kocsma udvarán kezdett 

bontakozni benne. Amikor két erős, vigyázó kar emelte fel gyöngéden a 

földről... 

Aztán kusza képek követték egymást, majd ugyanaz a két kar nyeregbe 

emelte, és tartotta oly biztosan, múlhatatlan szeretettel, mint ahogyan 

felemelte ott, a „Hableány" udvarán... 

Hangok suttogtak fölötte, dörmögés volt rájuk a felelet, aztán forró fürdő, 

tiszta ruha és meleg ágy orvosságos jó melege vette körül, de álom akkor 

nem jött a szemére, mert úgy félt, mint megriadt madár az erős tenyérben. 

Vitték – a hazugságba. 

Valami varázslatról, valami papról folyt körülötte a szó. Akkor már a 

nagy palota ragyogó termében feküdt, a fal mellett egy díszesen faragott 

ládán, illatos csipkék susogtak mellette, egy- egy kíváncsi arc hajolt föléje, 

és sokáig bámulta, mint majmot szokás, ha a vásárokon megjelenik vele egy 

vándor török kereskedő. De ő nem nézett senkire, csak a megmentőjét 

bámulta, nézte, csodálta, szerette, a szeme résén pillantva reá, és dobogott a 

szíve a félénk, sírós vágyakozásban, hogy ez a szép hangú, szép szemű 

nemes úrfi csak egyszer is rátekintsen. 

Roger. Roger Crawley – így mondták a nevét. 

Ha megmentette a gyilkosoktól, megmenti majd biztosan ezektől a nagy 

uraktól is. 

Tudta, hogy a királynő elé viszik, hiszen untalanul csak arról beszéltek 

előtte, de hozzá nem szóltak, ki sem oktatták, miképpen kell viselkednie. 

Ezért hát még az a kicsiny erő is elhagyta, amit reggel egy pohár tejjel öntött 

belé a szolgáló. S mert királynőről addig még csak a mesékben hallott, úgy 

képzelte, hogy harsonák zengő hangja jelzi majd érkezését, aranybrokát 

ruhájának, pompázó ékköveinek fényétől vakító világosság támad a 

teremben, és a hangja földöntúli sejtelemességgel visszhangzik majd a 

falakról. 

Egyszerre csak azt vette észre, hogy minden udvarbeli és nemes 

asszonyságok kitakarodtak a teremből, csak azok maradtak ott, akik őt 

idehozták. 

Kinyílt egy ajtó. Jött a királynő. 

Félelmében behunyta a szemét, de a hang, a királynő hangja nem 

hasonlított a földöntúli lények lágy hangjára, annyira furcsán emberi, 

nagyon földi házsártoskodás csendült ki belőle, hogy ő a belső feszültségtől 

hirtelen megszabadult, és bátran kinyitotta a szemét. 

– Micsoda ostobaság! Idehurcolni ezt a beteg gyermeket! 



– Felséged iránti aggódásunk... 

Sir Christopher Hatton, aki egy lépéssel Roger és Doughty előtt állt, 

körülményeskedő magyarázatba kezdett: tudják jól, hogy őfelségének fáj a 

foga, és emiatt sokat szenved. De tudják azt is, hogy a javasolt foghúzás 

azért halasztódik egyre, mert nem tudni, vajon csakugyan a fog miatt 

vannak- e a fájdalmak, vagy pedig annak a bizonyos islingtoni pápista 

papnak az átka fogant- e meg. 

–... ez a derék cropthorni nemes ifjú – Roger Crawley ekkor féltérdre 

ereszkedett – a királynője iránti aggodalomtól vezetve,- utánajárt, vajon 

csakugyan felségedet akarta- e megátkozni az a mágus. 

– Mi az isten – Erzsébet elgondolkozva nézett Rogerre, s nem lehetett 

tudni, ez a csodálkozó felkiáltás vajon az áldozatos kutatómunkának vagy az 

ifjú daliás termetének szólt-e? 

– Munkájának meg is lett az eredménye. Megtudta, tanúkkal is 

bizonyíthatja, hogy London koldusai között szóbeszéd tárgya a mágus pap. 

Egyesek azt vallották, hogy ezt a lányt átkozta meg, aki azóta is, beteg. S 

noha tudjuk, hogy felséged jó szíve aggódik majd e leányka sorsáért, mi 

valamennyien örülünk, hogy az átok nem dicső királynőnkre hullt. 

Hatton egy lendületes kézmozdulattal végezte be beszédét, és várta a 

helyeslő választ. A válasz azonban minden volt, csak helyeslő nem. 

– Ezt jól megcsinálták, kegyelmetek! – Erzsébet hangja csak úgy csattant. 

– Bolonddá tennék még a királynőjüket is! Hogy aztán rajtunk nevessen az 

egész udvar, és testvérünk, a skót Mária királynő pedig írhassa megint 

ocsmány leveleit. 

– Felség... 

– Annyit mondunk, aki legjobban veri a mellét, az köhint legelébb. Akik 

a nagy buzgóságban végül is egy pápistát mentegetnek, jól vigyázzanak. 

Nagy hiba volt dobra verni ezt a deputációt. Átokkal vagy átok nélkül a 

foghúzás megtörtént. Most már semmi baj. Aki pedig ezt a bolondságot 

kieszelte, gondolkozzék, hogyan hozhatná helyre. Úgy bizony, kancellár 

uram. 

A három nemes úr halott- sápadtan támolygott ki az ajtón. A meglepő 

vádtól szóhoz sem jutottak, kezüket mellükre szorították, és Hatton úgy 

hápogott, mint a partra vetett hal. Szólni akart bizonyára, mentegetőzni, 

hogy eszük ágában sem volt a pápista javára beszélni, de csakhamar 

becsukódott mögöttük a faragott ajtó. 

Vége volt a kihallgatásnak. 

Ő mindezt józanul és világosan látta. S nem félt már egy csöppet se, még 

nevetett is magában egy kicsit, mert a kancellár úr egy hajdani zöldségárusra 



emlékeztette, aki éppen ilyen arcot vágott, ha összeszidta a felesége. Nem 

félt a királynőtől sem, aki mosolyogva lépett hozzá, és leült melléje a lócára. 

Finom illatfelhő vette körül, mintha frissen szedett rózsákat rejtett volna a 

keble. 

– Mindig felbőszítenek – mondta egészen hétköznapi hangon. Gyűrűs 

kezével megsimogatta haját és arcát. (Gyengéd volt a simogatása, de az ujja 

mégis csontos, vénkisasszony- ujj. Hideg a tapintása.) 

– Azt hiszik, az asszony csak asszony, ha százszor is királynő. Szamarak. 

Bizony azok – s az ajkát lebiggyesztette. 

Látszott a tekintetén, hogy legszívesebben az egész udvaronchadat 

istenesen legorombítaná. S mert nem uralkodott most magán, arcának 

feszült vonásaiból, keskeny ajka rángásaiból, szemöldökének 

moccanásaiból ki lehetett olvasni, hogy gondolatban milyen kemény 

szavakat intéz hozzájuk. 

– Téged sem átkozott meg senki. Talán beteg sem vagy? 

– fordult hozzá hirtelen, de ő már nem hallotta az utolsó szavakat. 

Elájult. Talán egy óra hosszáig is feküdhetett eszméletlenül. Mire 

felnyitotta a szemét, már selyempárna volt a feje alatt, és két idősebb dáma 

szorgoskodott körülötte. Egyik vizet hozott, a másik valami kellemetlen, 

csípős szagú folyadékot szagoltatott vele. 

– Micsoda szerencse ért – suttogták a fülébe. – Megesett a szíve rajtad. 

Térj magadhoz, beszélni óhajt veled. Anglia királynője egy kolduslánnyal... 

Gyenge volt, fektében is szédült, és megingott vele a csúcsíves, 

kristályablakos terem. És úgy dobogott a szíve, majd kiugrott a helyéből, 

mert hirtelen elragadta az izgalom, hogy most felelnie kell a királynő 

kérdéseire. 

Nagy karosszéket hoztak, abban helyet foglalt a királynő, és egy 

türelmetlen mozdulattal kiparancsolt mindenkit. 

– Beszélj – mondta csendesen –, ki vagy és ki az apád? Valóban 

koldultok-e, vagy csak azért mondták rólad, hogy megsajnáljalak? Ne félj 

tőlem, de ne is hazudj... 

Azóta már rendbejött minden. Az álomkép hirtelen kitisztult, a 

gyermekből felnőtt lett. A kórházi ágyról már úgy kelt fel, mint akivel a láz 

lidércei játszottak idáig, és most más ember egészen, testben is, lélekben is. 

Amikor Roger Crawley (a királynő parancsára) érte ment, hogy a 

csipkegallérok mesteréhez, a jó Wanderplesse asszonyhoz vezesse, egy 

pillanatra elfogta valami szorongó várakozás: most biztosan hazavezetik. 

Borostyánnal befuttatott, soktornyú kastélyba, ahol igazi otthona van, ahol 

igazi szülei várják. 



A kastélyból azonban csak a mosoda lett, szülők helyett a mesterné várta, 

aki bármilyen jó és gyengéd is hozzá, mégsem az anyja. A kislányos álmok 

csillogó brokátja helyett á mosókonyha gőze fogadja reggelente, naphosszat 

egy nagy üstben a keményítőt keverheti, mert nem elég erős még sem a 

mosásra, sem a gallérok vasalására. S noha tudja jól, nem különb a mosodai 

lányoknál, akik néha idegenkedve és irigy szemmel néznek végig rajta, 

mégis úgy érzi nemegyszer – az álom még mindig nem ért véget. 

Mintha csak készülődés volna minden. 

Nézi, hogyan mossák a finom hollandiai csipkegallérokat, hogyan 

vasalják habos, ropogós virággá, hogy másnap ismét elhozzák viselőjétől 

immár összetörve, mint egy elhajított rongyot. 

– Őfelsége fél napnál tovább nem visel egy gallért. De van nemes uraság, 

aki óránként cseréli. A bolond... – mert Mrs. Wanderplesse kissé megveti 

azokat, akikből él. Teheti. Egyenesen Erzsébet királynő kérésére telepedett 

meg Londonban, elhagyva Hollandiát, régi pátriáját. Most ő itt az egyedüli, 

aki a nyakfodrok keményítését ilyen nagy műhellyel űzi, noha már 1564- 

ben nyilvánosan tanította mesterségére az angol lányokat és asszonyokat. 

De hát azok legtöbbje szétszóródott a grófságokban. 

– Tanulj csak, kedveském, őfelsége igen bölcsen és jóakarattal 

rendelkezett. Mostanság ismét nőnek a fodrok, nem látsz már senkin három 

hüvelyk széleset, amint a törvény előírná. 

Drága jó Mrs. Dinghen Wanderplesse. Úgy becézi, tanítgatja, mintha 

valójában nem is egy gyertyaöntő árva leánya volna, hanem valami elrejtett, 

eltitkolt grófkisasszony. Hányszor elmeséltette már vele eddigi rövid 

életének egész történetét – de látszik rajta, hogy nem hiszi. Szobát adott a 

mosoda mögött, az udvar végében, ahol az ablak előtt magas kőfal fogja el a 

kilátást (nem jöhet ide senki, azok a csavargók amúgy is lakat alatt vannak 

régen), és naponta meglátogatja itt, hogy megforgassa, megölelgesse, 

gyengéden hátba veregesse, vagyis a maga módján hangoskodva inspiciálja, 

hízik- e, erősödik- e kellőképpen? 

– Micsoda szép virág lett belőled... – csóválta a fejét, és ha jókedve van, 

még hozzáteszi: – Bizony Essex grófjának leánya, a gyönyörű Penelope 

Devereux is elbújhat mögötted. 

S benne ilyenkor felrémlik egy pillanatra a királynőnél folytatott 

beszélgetés. Mert semmire sem emlékszik, ami ott történt, sem a kérdésekre, 

sem a saját feleleteire, csak arra emlékszik, hogy Anglia uralkodónője 

bólogatva hallgatta az ő félszeg dadogását, aztán elmosolyodott, és így szólt: 

– Szép a szemed... tündéreknek lehet ilyen tekintetük. Vigyázz jól, hogy 

kire veted. 



Egy grófleány is elbújhat mögötte? Miért is zaklatják ilyen nagyravágyó 

szavakkal. Hiszen a legkisebb vasalólány, a vihorászó Jessie is megjegyezte 

már: 

– Az úrfi úgy bámul téged, mint borjú az új kaput. Bezzeg nem nézne így, 

ha csak közrendű volnál... 

(Szűzanya, Mária, segíts most. Újra elragad ez a kábulat. Hiszen tudva 

tudom, ki volt az anyám és apám. Hiszen tudva tudom, hogy én voltam az, 

aki a viaszt olvasztottam, aki a lovacskát etettem, aki fáztam és éheztem, 

mert nem ám a nemesi vér, hanem a sok koplalás tette ilyen törékennyé az 

alakomat, ilyen finommá minden csontomat, anyámnak volt ilyen dús 

vörösbarna haja, apámnak ilyen álmodozó, nagy szeme, tudom, tudom, 

tudom...) 

És az úrfi. Roger Crawley, az ősi nemesi család szép, ifjú virága. Amióta 

hazakísérte őt a kórházból, minden héten megjelent (volt úgy, hogy kétszer 

is), és mosolyogva Mrs. Wanderplessét kereste, megtudakolva tőle „kis 

védencének" hogylétét, amire minden alkalommal csak ez volt a jó mesterné 

harsány felelete: 

– Ne tőlem kérdezze, uram, kérdezze tőle magától! 

– Igen, megkérdezem majd tőle is. De őfelsége kívánsága, hogy a 

mesterné asszonyt kérdezzem... 

– Hát persze, ha őfelsége akarata... – vont vállat Mrs. Wanderplesse, 

azzal sarkon fordult és hagyta, boldoguljon egyedül az úrfi annyi jövő- 

menő lány között, aki mind kandi szemmel bámul rá, és nyíltan vihog, ha 

látja, hogyan gyúl lángra a képe. 

Ő nem hagyta sohasem, hogy ott ténferegjen a mosoda udvarán, 

odaszaladt hozzá (hiszen leste már, mert – ó, istenem – minden gondolata 

csak az volt ilyenkor, jön- e már, hogy jön- e már?), és ha közelébe ért, 

hangosan köszöntötte: 

– Isten hozta, uram. 

A magabiztos hang azonban csak eddig tartott, Roger Crawley sokszor 

még visszaköszönni is elfelejtett, hanem csak nyelt egy nagyot, majd hangos 

sóhajtás után megkérdezte: 

– Hogy vagy? 

– Köszönöm... 

– Most már ne félj senkitől. Őfelsége, Erzsébet királynőnk védelmébe 

vett. 

Az udvar végében, a csupasz kőfal mellett állt egy pad. Arra leültek. 

– Én kegyelmednek köszönöm, amit értem tett. 

– Ö, semmiség. De hát az a névazonosság... 



– Nem félek senkitől – és alig hallhatóan suttogta a szavakat –, mert ugye, 

megvédene máskor is. Ugye megszabadítana, hogyha... 

Roger Crawley ilyenkor mindig hátra vetette a fejét, hogy félrecsapja a 

homlokába hulló haját, és gyorsan, készségesen mondta. 

– Persze, megmentenélek. Mondtam, hogy őfelsége védelmébe vett. 

(Miért is nem mondta sohasem, hogy „megvédenélek úgyis, 

megmentenélek akkor is, hogyha olyan kis árva veréb volnál, mint voltál 

azelőtt"? Miért nem mondta, miért soha?) 

Mindig csak ennyit beszéltek egymással, sohasem többet. De akármennyi 

volt, mégis elegendő, hogy boldoggá legyen tőle napokra. Roger, Roger, 

kedves Roger – suttogta nemegyszer, de csak lopva, hogy meg ne hallják a 

többiek. Hogyha leszállt az este, kis kamrájának ablakához ült, bámulta a 

holdat, nézte a szilfa lombját, amely a kőkerítésre borult, és közben 

álmodozott, ábrándozott, elfeledve mindent, a múltat, a jelent is, nem 

gondolva már sem a vihorász Jessie megjegyzéseivel, sem a mosoda 

gőzével, nem törődve azzal sem, vajon megszáradnak- e másnapig a 

csipkefodrok. Csak Rogeren járt az esze, maga elé képzelte daliás, rugalmas 

alakját, amint könnyedén leugrik lováról, és a ház kapujához lép. Elképzelte 

arcát, határozottan előreszegülő állat, szépvonalú száját, nemes orrát és 

mélytüzű, sötét pillantású szemét. S ábrándjaiban ott ült mellette Roger, 

átkarolta a vállát, és dallamosán zengő, mély hangján mondta: 

„Megvédelek, hogyne védenélek meg. Ha nem a királynő mondaná, 

akkor is megtenném." 

Úgy hangzott a szava, mintha viola szólna. 

Másnap aztán kezdődött az új várakozás, és ha lehetett, hát hallgatása 

mindannak, amit Rogerről megtudhatott. Mert volt, aki elmesélje, ámbár 

nem fogadták oly szívesen Mrs. Wanderplesse mosodájában, mint a nemes 

ifjút. 

– Már megint itt van – hozta a hírt Jessie és átvette tőle a vasalót. – Úgy 

látszik, ez is sejti, hogy nem vagy akárki. 

(Nem akárki. Ahogy múltak a napok, egyre többször hallotta ezt, háta 

mögött suttogták, vagy szemébe mondták, és – a kezdeti anyáskodó szeretet 

átváltozott sanda tiszteletté, amely csak arra vár, hogy bősz irigykedésbe 

csapjon át.) 

– Ó, Johnny, te vagy az? 

– Én hát. Gondoltam, megnézlek már. Ezt a kis virágot hoztam, ha vízbe 

teszed, talán még föléled. 

– Megint virágot hoztál? Mi lesz, ha megtudja a mesterné, ki tépi a 

virágját? 



– Hohó, megértem már nagyobb bajt is. Hallottad volna, mit kaptam 

Frans mestertől, amikor összeégett szájjal hazamentem. Azt hiszed, törődött 

vele? Nagyobb gondja volt, hogy nem hallgattam a bibliáját, pedig kivert a 

forróság is, csak úgy folyt rólam a víz napokig... 

Hiszen még mindig ott a seb nyoma a takácslegény ajkán. (Széles, 

mosolygós szája van Johnnynak, valahányszor megjelenik, mindig 

mosolyog, de sohasem árulja el, mit keresett a csavargók között.) 

– Ne is faggass, úgysem mondhatom meg. Ne félj tőlük. Láttam őket 

láncra verve, most már nem bánthatnak többé. 

Ő pedig lelkesen bólintott. 

– Most már a királynő őfelsége védelmébe vett. Azt mondta Roger. 

– Hát igen – John bólintott. – De hogyha bárki bántana, üzenj csak 

értem... 

Ilyenkor mindig nagyot nevettek, John még mókázott is, mutatta, hogyan 

fog elbánni azzal az óriással, ha még egyszer megjelenne (úgy odavágom, 

de úgy), s hozzá mulatságosán fintorgott, meg a fogát vicsorította, és egy 

csöppet sem zavarta, hogy a kapun kívül kell állnia (csak „üzenetet hozott 

Roger úrfitól"), méghozzá mezítláb, akár az eső esik, akár a nap süt. 

Hosszan elbeszélget a minapi koldusleánnyal, aki ki tudja – talán egy 

elveszett és megtalált grófkisasszony. 

– Jaj, ne mondd ezt, Johnny, mert úgy félek. A lányok is mindig erről 

susmutolnak. A mesterné asszony tegnap nyakamba terített egy 

csipkefodrot, a hajamat meg felfésülte, s azt mondta, olyan fehér és karcsú 

hattyúnyakam van, mint a hercegkisasszonyoknak. A kezem meg finom és 

törékeny, hogy lantot vagy hárfát kéne pengetnem ahelyett, hogy a nehéz 

vasalókat emelgetném. 

– Nocsak, bizony az, könnyebb munka volna, ámbár ez sem nehéz... 

– Olyan boldog volnék, ha mindig minden így maradna, de félek, hogy 

egy napon kiderül, nem más az anyám és az apám, mint akik voltak, akkor 

aztán jaj nekem, mert azt fogják mondani, hogy megcsaltam őket. 

– Tőlük se félj – suttogta John. 

– Ne féljek? 

– Senkitől. 

– Ugye, Roger úrfi majd értem jön és megszabadít?... 

– Roger... 

Hallgatnak jó sokáig, nem tudják, hogyan is kezdjék megint a beszédet. A 

takácslegény arca elkomolyodik, egyik lábával megvakarja a másikat, s 

amikor megszólal, furcsán, rekedten beszél. 

– Hozzánk is eljöhetsz – mondja rekedten –, szálat felvetni... 



Soha nem felel rá, nem akarja megbántani ezt a vidám, kedves fiút, de az 

mindannyiszor eltalálja a gondolatát. 

– Ne hidd, hogy nem szívlel engem Frans mester. Én voltam első inasa, 

amikor Norwichban megtelepedett. Az árvaház adott hozzá, mert az volt a 

királynő parancsa, hogy minden holland mesternek, aki hazánkban védelmet 

talált, kötelessége egy angol fiút megtanítani a mesterségre. Hát így lettem 

én takács, a legjobb Frans mester minden legénye között. Mert most már 

heten vagyunk legényei. 

– Te is árva vagy? 

– Igen. Már nem tudom, kik a szüleim, csak a nevem maradt meg. John 

Duntone. A mester azt mondja, paraszt volt az apám, aki föld nélkül 

maradván, sok gyermekét nem tudta etetni, s keserűségében valamiért a 

swaffhami plébánost megölte. 

– Swaffham... (Milyen vidámak voltak a swaffhami táncoló lányok és 

legények.) 

Ha idejük engedi, Londonról meg a pajtásairól mesélt Johnny, de az ő 

pajtásai és maga is olyan, mint minden paraszt- vagy mesterlegény szerte 

Angliában. Dévajkodók, vidámak, verekedős fenegyerekek vagy 

érzelmesek és vallásosak, kit milyenné teremtett az isten. Anyja mindig 

ilyen férjet szánt neki, s ő gyerek módra csak a vállát vonogatta. 

– Roger úrfi... őróla mesélj... John felnéz az égre, sóhajt. 

– Mit meséljek? Sokat meséltem már. 

– Mondd el, még egyszer. Kérlek. 

– Úgy hallottam, nemsokára elhajózik. Plymouthból indulnak, Drake 

kapitánnyal. 

– Mit mondasz? Elhajózik? Plymouthból... Erről sohasem beszélt nekem. 

Olyan keveset beszél velem. John, ne menj még, mondd, mikor mennek, és 

igaz- e?... 

De John akkor már megindult az utcán. Az utca végéről integet. 

– Mennem kell. Későre jár. 

Egy hónapja, hogy utoljára látta, azóta sem ő, sem Roger úrfi nem járt 

Mrs. Wanderplesse mosodájában, hogy a királynő kis védencét 

meglátogassa. És rettenetes a félelem, amely benne növekszik, mert ismét 

rosszindulatú és zűrzavaros minden körülötte, a mesterné szíves mosolya is 

mintha fagyosabb volna (azóta csak egyszer dicsérte fehér bőrét és 

rozsdabarna haját, de a katlanok felügyelője, a vén Péter apó rámordult, 

hogy hagyná már a hívságos ajnározást, templomba vinné inkább a 

munkásnőit), és a lányok sem olyan kedvesek hozzá, mint voltak az első 



hetekben. Valami történt, amiről nem tud. Valami borzasztó dolog készül, 

amitől menekülni nem képes. 

Jó volna elfutni innen, vissza a szegénységbe, megbújni a nyikorgó 

szekér mélyén. Jó volna Rogerhez menni (a „Hableány"- ban lakik, de hát 

merre van a „Hableány"?), és megkérni szép szóval, vigyázzon rá nagyon. 

Mert mi lesz, hogyha a hatalmas nemes urak megharagszanak majd, hogy 

egy gyertyaöntő leánya szebb, mint az ő tejben fürösztött kisasszonyuk? Mi 

lesz akkor? 

Rogerhez kell mennie mielőbb, vigye el innét, ő haláláig szolgáló 

cselédje lesz, hiszen már itt a mosodában is hallgatag és engedelmes, a 

lányok szentnek csúfolják, és ha a mesterné nincs a közelben, minden nehéz 

munkát vele végeztetnek. 

Úgy nőtt benne a türelmetlen félelem, hogy hajnalonként hangos 

zokogással ébredt, és napestig támolyogva járt- kelt, mint a szélütött. 

Roger, Roger Crawley! Hol vagy? Miért nem jelentkezel? Elhajóztál 

anélkül, hogy elbúcsúztál volna? Vígy magaddal, emelj magadhoz, mint 

akkor este, a „Hablány" udvarán tetted. 

Egyik nap a másikat kergeti. S ő hiába áll az utcai kapunál. 

Sehol senki. 

S feltodulnak emlékezetébe ismét a gyermekkori képek. Minden csak 

álom, álom, álom. Nincs agy, amely megértse, nincs szív, amely elviselje. 

Ha most valaki jönne, és mondaná, Plymouthban van már a te erős 

védelmeződ, ha ma elindulsz, még ott találhatod – elindulna, úgy, ahogy 

van, kendő és köpönyeg nélkül is, csak hogy megtalálja, csak hogy szót 

váltson vele! Ha mehetne, nem félne semmitől. Képtelen pusztaságtól, sötét 

erdőtől nem félne soha. Az országutak neki jó barátai. 

Csak menni. Elmenni innen. 

S íme közeledik már valaki az úton, két meztelen láb tapossa a földet. 

Sebhelyes, széles száj mosolyog reá, szelíd szemek pislognak szaporán, de ő 

nem látja mindezt, nem akar látni semmit, csak kitör kebléből a kiáltás. 

– Roger!  Miért nem jön Roger úrfi? 

Johnny pedig benyúl a kerítésen, és megsimogatja az arcát. Először, 

amióta ismeri. 

– Plymouthba ment. Ne félj semmitől, Betty... 

 

 

 

 

 



TIZEDIK FEJEZET 

 

A KIRÁLYNŐNÉL 

 

Néha minden nekilódul. A dolgok szekere nehéz kapaszkodó után sima 

úton rohan tovább. 

Bárhogyan is fogadkozott Roger, mégsem merte magánál tartani az 

iratokat. Fogta és elvitte valamennyit Thomas Duughtyhoz. Az meg úgy 

vette át tőle a paksamétát, mintha a világ legtermészetesebb dolgának 

tartaná, hogy azokat Roger kezében látja. 

– A kezembe nyomták – mondta Roger. 

– Pimasz csavargók – bólintott Doughty. – Majd ellátom a bajukat. 

Roger tétovázott: kérdezzen- e vagy sem. 

– Nos? 

– Nekem azt mondta kegyelmed, hogy nincs ebben semmi fondorlat. 

Doughty szívélyesen mosolygott, de szaporán pislogott a szeme, és 

Roger megtanulta ma már, hogy ez nála a rosszkedv jele. 

– Köszönöm, hogy elvitted az üzenetet. Talán eljön az idő, amikor 

nagyobb szívességre kérlek. 

– De... 

– De, de... – A titkár arcán megfagyott a mosoly. – Nagyon kíváncsi 

vagy, barátom. Én ugyan megbízom benned, ennél fontosabb okmányokat is 

rád bíznék, de hát fordulhat úgy a dolog, hogy bizonyítanod kell: senki 

másnak nem mutattad meg őket... 

Roger indulatosan előre lépett. 

– Miért éppen én? – lihegte. – És a csavargók? 

– Azokra gondom lesz, ne félj. Te azonban hallgass, amíg jól van dolgod. 

E beszélgetés után határozta el Roger, hogy nem törődve a szégyennel, az 

apai megvetéssel, itthagyja Londont, és hazamegy Cropthornba. 

Elhatározása nem tartott sokáig. Másnap meg kellett látogatnia Bettyt (a 

királynő parancsára), így hát maradt, s ha már nem ment az első napon, nem 

ment a másodikon sem. Lelke mélyén olyan ember volt, akit a dolgok 

kialakult rendje vezet, és noha nagyravágyó tervekkel van tele, mégis 

mindig másokra bízza magát. 

Még egy kísérletet tett Doughty uramnál, s éppen akkor toppant be Drake 

kapitány. A csodálat, amelyet e nagyhírű ember iránt érzett, másrészt a 

titkárral való cinkosság, amelybe akaratán kívül esett, teljesen megbénította. 



És még valami. Thomas Doughtynak nem vallotta be, hogy nem ő járt a 

csavargók tanyáján. Most pedig mit hall a titkártól? Azt, hogy vason vannak 

már a csavargók. 

Szorongó szívvel ment a szállására, levelet írt apjának, amelyben pénzt 

kért, mivelhogy Londonban igen drága az élet. Legszívesebben maga is a 

levéllel együtt Cropthornba ment volna, de úgy érezte, most már nem teheti. 

Ezúttal ő beszélt álmában, s nem a szomszéd. 

Megvolt rá minden oka. London ezekben a napokban izgatottan leste a 

White Hall Palace- ből kiszivárgó híreket. Háború lesz – mondták, ámbár e 

híresztelésben nem volt már semmi új, mert amióta csak a. „szűz" királynő, 

I. Erzsébet ül Anglia trónján, évről évre felrémlik a háború veszélye. 

Egyesek azt mondták, hogy ha a királynő annak idején nőül ment volna 

spanyol Fülöphöz, most más világ járná a ködös Albionban. Az ám, 

szerencsére emlékeztek még jó néhányan a vérengző Mária királynő 

inkvizítoraira, és tudták, mit jelentene a spanyolok barátsága. Anglia eretnek 

ország. Hiába viseli Erzsébet is a pecsétjében azt a büszke címet, amelyet a 

római pápa adományozott apjának, VIII. Henriknek, amikor az még nem 

fordított hátat a tiarának: „defensor et idei". Tudja azt jól a pápa, hogy 

Albion templomaiból már száműztek minden képes ábrázolatot, mint azt a 

protestánsok teszik. S hogy Erzsébet a saját, külön hitét védi, amely arany és 

bölcs középút a katolikusok és a protestánsok között. Angliában nem árul 

már bűnbocsánat-cédulákat a vándorló barát, mint tette azt a nagyhírű 

Chaucer idejében, nincs kolostor s az Anglikán egyház papjai meg püspökei 

a királynőt tekintik egyházuk fejének. És jó tudni, hogy amiért Hollandiában 

a kegyetlen Alba herceg tízezrével gyilkoltatta le a Luther követőit, amiért 

Párizsban a Szent Bertalan éjszaka rémes öldöklése történt, bizony nem 

egyéb, mint a római Antikrisztus kapzsi mohósága... 

Roger emlékezett rá, mert Cropthornba is eljutott annak idején a hír, hogy 

Erzsébet nem engedte be az országba IV. Pius pápa követét. Pedig a nuncius 

fontos üzenetet hozott: a pápa kijelentette, nem bánja, hány szín alatt 

áldoznak Anglia templomaiban, a pápa áldását adja a Book of Common 

Payer- re, az anglikán egyház artikulusait tartalmazó királynői imakönyvre 

is – ezért csak azt kérte, hogy Angliában is ismerjék el az ő supremációját. 

Vagyis hogy Rómának fizessék a tizedet, ne a királyi kincstárba. 

Hát mi volt ez, ha nem az Antikrisztus incselkedése? 

Azóta már jobban elmérgesedett a helyzet. Mert Erzsébet nemcsak a pápa 

követét zavarta el Anglia partjaitól, hanem kikosarazta II. Fülöpöt is, a 

hatalmas Spanyolország uralkodóját, amikor az házasság ürügyén akarta 

kiterjeszteni hatalmát a szigetországra. Fülöp azóta a skótok királynőjét, 



Stuart Máriát hitegeti házassággal és persze segítséggel is. De a „szűz" 

királynőnek volt esze hozzá, hogy hét esztendővel ezelőtt foglyul ejtse 

Stuart Máriát, aki szerencsétlen szerelmei után ugyan hiába várja Madridból 

a megmentő lovagot. Mária a katolikusok reménysége, és természetesen a 

spanyolok jó embere. Minden összeesküvés, minden fondorlat, amely 

Erzsébet ellen irányul, okvetlenül találkozik a fogoly királynővel, ha ugyan 

nem éppen őtőle indul el. De hát erre még nem akadt kellő bizonyíték. Arra 

azonban már igen, hogy a katolikusok vagy a spanyolok megpróbálták 

bevonni Stuart Máriát valamely tervükbe. Annyira, hogy Erzsébetnek szinte 

elegendő csak Mária levelezését figyeltetnie: abból megtudhatja, miképpen 

viselkedjék a spanyol politikában. 

Ez történt most is. Guarras követet Stuart Máriával való levelezésen 

fogták. Újabb ok, hogy a szerencsétlen skót királynőt ne engedjék szabadon, 

a követet a Towerba csukják, aztán azon gondolkodjanak, miképpen lehetne 

megmutatni az ország erejét a nagy riválisnak, Fülöpnek. 

– Felség, hadd emlékeztessem bölcs intésére, melyet már nemegyszer 

megfogadtunk. „Csak semmi háború..." 

Lord Burghley aggodalmaskodó arccal állt a királynő előtt. Erzsébet 

fehéren, rebbenő pillákkal tekintett ki a nagy ablakon, amely a Temzére 

nyílott. 

– Csak az én szavamra emlékeztet. Sir? Mária királynő szavaira soha? 

Vagy talán mutassam meg ismét a leveleket, amelyeket a minap is küldött? 

Ó, mennyi ocsmányság, mennyi piszkolódás van azokban. 

– Felséged jól tudja, hogy Sir Francis Walsingham őexcellenciájával 

együtt váltig azon munkálkodunk, miképpen tudnánk a skót királynőre 

rábizonyítani az összeesküvés vádját. De hát ezek a személyeskedő levelek 

aligha mutathatók fel valamely tárgyaláson... 

A királynő, villámló szemmel fordult meg. 

– Mi az isten... – sziszegte, és a királynő első minisztere tudta már, hogy 

ennek a megbeszélésnek nem lesz jó vége. – Kegyelmed is nagyon 

gyengéden bánik a királynőjével. Csak úgy ne járjon, mint Sir Cristopher 

Hatton a mágus pap esetében. Mi tagadás, nem kívánnám e leveleket 

nyilvánosság elé bocsátani. Hiszen Mária királynő azt írja bennük, hogy 

dühöngő vagyok, és udvarhölgyeimmel embertelenül bánok: eltöröm 

ujjukat, átszúrom kezüket. Azt írja, hogy mindenkinél szebbnek tartom 

magamat, és csak kedvenceimmel vagyok nagylelkű, különösen Sir 

Cristophert ajnározom... noha mindenki tudja, milyen keményen 

megdorgáltam nem is olyan régen. 



Burghley olyan mozdulatot tett a kezével, mintha helyeselné, a királynő 

véleményét, hogy azokat a leveleket bizony nem kell az ablakba tenni. 

– Micsoda? – Erzsébet úgy csattant fel, mintha a közbeszólás valóban 

elhangzott volna. – És az kegyelmednek semmi, hogy minden titkos 

levélben, amit eddig csak elfogtunk, Mária királynőt Anglia királynőjeként 

emlegetik a spanyolok? Hát ki ül Anglia trónján, Erzsébet vagy Mária? 

– Az egész ország felségednek hódol. 

– Akkor hát? – Erzsébet ingerült várakozással tárta szét a kezét. 

– Felség, mondtam nemegyszer: Mária királynő súlyos keresztünk. 

Legjobb volna... 

–... továbbra is őrizni minden mozdulatát, mint eddig tettük. Ej, bánom is 

én e szukát, aki képes volt férje gyilkosával frigyre lépni. De hát nincs 

Angliában elég nemes lovag, aki végre megmutatná a dölyfös 

spanyoloknak, hogy van erőnk megtorolni minden bárgyú pimaszkodást? 

Burghley összehúzott szemmel nézett a királynőre. Az iratcsomó járt az 

eszében, amelyet a minap nyújtott át neki Thomas Doughty, a kancellár 

sanda képű titkára. Úgy látszik, nem hiába tartja róla a fáma, hogy Leicester 

és Essex közötti utálatos gyűlölet okozója volt. Milyen szerencse, hogy nem 

fogadta el tőle Drake iratait, hanem meghagyta neki keményen, hogy 

csempésztesse vissza azokat a kapitány zsebébe. A hajóút óriási nyereséggel 

zárulhat – s pénz dolgában a királynő nem ismer tréfát. 

– Úgy vélem, felség, akad majd olyan ember, ha nem is nemes lovag az 

illető – jegyezte meg óvatosan. 

– Mi az isten? – a királynő rengeteg csipkegallérjában úgy felfújta magát, 

mint egy golyvás galamb. Azonnal megértette a célzást. – Jók az értesülései, 

Sir, de még nem tud mindent. 

– Mindenről tudok, felség – a miniszter sértődötten hunyta le a szemét. – 

S mert jól emlékszem még kegyelmes szavaira, melyekkel annak idején 

magas hivatalomba emelni méltóztatott: „Azért választom kegyelmedet, 

mert semmi ajándékkal meg nem vesztegetik, mert hű lesz a hazához, és 

mert mit se adva véleményemre, olyan tanácsot ad majd, melyet legjobbnak 

vél" – kimondom egyenesen, a plymouthi kapitány útját nem tartom 

időszerűnek. Anglia hajóhada a nullával egyenlő, a francia hugenották és a 

németalföldi protestánsok a mi segítségünkre várnak, és sem pénzünk, sem 

kellő hadseregünk, hogy őket megsegítsük. Miért akarunk hát éppen az Új 

Világban kalandozni? És éppen a nyugati oldalon? Magellán útja, úgy 

mondják, egyenlő a pusztulással. S ráadásul az Ó- meg az Új Világ között 

spanyol gályák úsznak a vizeken. Talán, ha nem Drake volna a flotta 



admirálisa. Talán, ha valaki más. Akárki. Aki amúgy is vele tart. Persze, ez 

az aggály... 

Erzsébet tüntetőén hátat fordított neki. Hallani sem akarja ezeket az 

aggályokat. 

– Jól emlékszik mindenre, Sir – kezdte, amikor Burghley elhallgatott –, 

azt azonban elfelejti, hogy aki eddig titkaimat elárulta, annak mind 

lecsapattam a fejét. 

Hirtelen megfordult, és olyan villámló szemmel nézett miniszterére, 

hogy annak hirtelen elöntötte a veríték a homlokát. Nagy isten, hány jó 

nemes nyakára csapott le a bárd ott, a toweri dombon. Olyankor mindig így 

villogott a királynő szeme. 

– Felség, én csak megtudtam a titkot, de tovább nem adtam. 

Erzsébet szeméből hirtelen kihunyt a parázs. 

– Jó, jó – mondta –, rosszabbul is fordulhatott volna a dolog. Kérem, 

üzenjen majd Drake kapitánynak. Éppen kegyelmed üzenjen. Holnapután 

személyes kihallgatásra várom. 

Roger e beszélgetésről mit sem tudhatott. Ha tudott volna, talán 

elhatározza, hogy búcsút mond Londonnak, és hazamegy, vagy pedig Drake 

elé áll, és elmond neki mindent. A cropthorni álmodozásokat, az 

elhatározást, hogy ha törik, ha szakad, az ő szolgálatába szegődik, elmondja 

az apai intelmeket is, aztán pedig azt, hogy... jaj, hogyan is, miképpen, de 

valahogyan rossz útra fordult az ő szekere. De hát Francis Drake kapitány 

sokkal harsányabb, keményebb embernek látszott, semhogy Roger eléje 

állhatott volna. 

S ha a kapitány meghallgatja, vajon hitelt ad-e a szavának – még utóbb 

botrányt csap, és kardot ránt, amiért legjobb barátját egy jöttment kisnemes 

vádolni merészeli, 

A Doughty házban történt röpke találkozás óta (furcsa és zavaros az, az 

emlék) csak egyetlenegyszer volt együtt a kapitánnyal. Éppen akkor, amikor 

a két barát között megtörtént a kimagyarázkodás a „Hableány" ivótermében. 

Ott találkozott Drake és Doughty, és a kapitány nyugodt, szíves szavakkal 

magyarázta meg, miért hagyta el a titkár házát. 

– Hallgass meg, Tom. Walsingham és Hatton most megorroltak reám. 

Nem akartam, hogy tőled is rossz néven vegyék a kapcsolatunkat... 

– Igazad van, Francis – hangzott a titkár fátyolos hangja. – Walsingham 

máris tett egynéhány célzást a mi barátságunkra. 

– Sose bánkódj. Az idő engem igazol. 

– Most, hogy De Guarrast lefogták, senki sem tudja, mi lesz holnap. 

Bizony, nagy baj is lehet a dologból. A helyedben hazamennék Plymouthba. 



– Nem tehetem. A királynő hívott, és haza még nem engedett. 

– Igaz, igaz. Hát köszönöm, hogy így határoztál ,. . azért még kalapot 

emelünk, ha találkozunk az utcán... 

– Ej, ne bolondozz, Tom! Szerdán elmegyünk Winterhez. Eladta a 

hajóját, és azt mondja, csoda bort szerzett valami francia kalmártól. 

Doughty megsimogatta hegyes állat (amely csupasz volt, s mégis olyan, 

mint a spanyolszakáll), és nyájasan mosolygott. Mosolygott Roger is, aki ott 

ült velük egy asztalnál, és tisztelettudóan végighallgatta a beszélgetést. 

Hanem, amikor a kapitány magukra hagyta őket, Doughty hirtelen feléje 

fordult, és a dühtől remegő hangon sziszegte. 

– Pimasz paraszt! Roger ijedten bámult rá. 

– Az, ha mondom. A te eszményképed, barátocskám! – fújt Doughty. – A 

félisten kalóz. A spanyolok réme, a tengerek farkasa. Hogy fészkelődik, 

hogy nyájaskodik. Mekkora hangja volt, amikor Walsingham rápirított, 

hogy bizonygatta, hogy nem ő dugta el a szerződéseket, hogy nem őrajta 

múlik, ha a spanyolok megtudják az igazi úticélt. 

Roger hallgatott. Igazi úticélt? 

– Pedig hát be van ijedve, amiért a királynő hallgat a jóváhagyásról. Úgy 

tesz, mintha nem tudná, hogy ezt az egész vállalkozást én tartom a 

kezemben. Én, Thomas Doughty, nem pedig, ez a plymouthy tahó. 

A szerződéseket... ő dugta volna el? – Roger nagyon ostoba képet 

vághatott, mert a titkár haragja egyszeriben eltűnt. Csendesen felnevetett. 

– Te fajankó... Csak meg ne bánjam, hogy felkaroltalak. Legjobb lesz, ha 

befogod a szádat. 

Roger azóta nem mert Drake szeme elé kerülni. Egész nap a szobájában 

gubbasztott, és noha mindkettőjüknek a, „Hableány"- ban volt szállása, az 

ifjú Crawley csak akkor osont le az utcára, ha három óra felé megkezdődött 

a színjáték a kocsma udvarán. Olyankor megteltek a függőfolyosók is 

néppel, senki sem vette észre, ahogy lesietett a lépcsőkön, és messzire 

elkerülve Drake kapitányt, dolga után látott. 

Bizony legjobb lesz, ha hallgat. Ha messzire elkerüli. Mert elköltötte 

bizony azt a két shillinget is, amit John végül is a gondjaira bízott. 

Ennivalóra költötte, mert nem volt már semmi pénze, lovától sem akart 

megválni, attól pedig irtózott, hogy Doughtytól kölcsönkérjen. 

John nem tudott a két shilling sorsáról, megbízott a nemes úrfiban, nem is 

kérdezte, vajon eljutottak- e a kapitányhoz. Elégedett volt, mert mestere 

megbocsátotta éjszakai csavargását, és ha szabad ideje akadt, azt sem 

Rogerrel, hanem Bettyvel töltötte. 



– A mesterné szívesebben lát téged – mosolygott kissé bánatos 

mosollyal. – Engem csak úgy enged Bettyhez, ha azt hazudom, hogy te 

küldtél. 

– Jól teszed, Johnny. Legalább megtudja a királynő, hogy mennyire 

törődöm a védencével. 

Minden vágya az volt, hogy a királynő fülébe jusson: teljesíti a parancsot, 

helyrehozza a hibát. 

(Vinné el az ördög azt az islingtoni papot!) 

Titokban még nagyobb vágya volt. Hajóra szállni és itthagyni Londont, 

minden zavaros hazugságával együtt. De hát meg van már mérgezve az, az 

útja is, ámbár még el sem indult. 

Ilyen az élet. Úgy látszik, bizony, ilyen. Utak szövevényében ugyan ki 

mutatja meg azt, amely célhoz vezet? Minden lépésnél szétfut az ösvény, 

mint a lombos fa ága. 

Apja már jóideje nem küldött sem élelmet, sem pénzt. Levelet sem. Kár 

volt megírni neki őszintén londoni gondjait. Bántja az öreget, hogy így 

fordult a királynő előtt az első bemutatkozás. Milyen szerencse, hogy 

szobáját hónapokra előre kifizette. Hiszen már ott tart, hogy napestig a 

szobájában kuporog, nem eszik, és piszkos az inge. 

Lám csak. Drake szobája az épület másik szárnyán, a földszinten van. Jól 

látni innen, mikor megy el, kikkel társalog, mielőtt lovára szállna, vagy 

éppen ki jön hozzá, mint most is, az a szürke köpenyes, bíbor sapkás apród, 

aki... 

Lord Burghley apródja. 

S íme, Francis Drake kapitány, a plymouthy kalóz, pár perc múlva 

kirobban szobája ajtaján, szolgák után ordít, hozzák a lovát, nyeregbe ugrik, 

és elvágtat olyan iramban, mintha üldözők elől menekülne. Hiszen úgy 

lehet, menekül, ha az apród lord Burghley apródja. Roger vadul dobogó 

szívvel tántorgott ki a szobából, és azzal rémisztgette magát, hogy minden 

elveszett. 

Ezalatt, a kalóz csizmája már a királyi palota márványfolyosóján 

kopogott. Drake előtt sorra kinyíltak a sárkányfejes, nehéz tölgyajtók, és 

elmaradtak mögötte a palota nagy üvegablakai is. 

Tévedett Doughty, amikor az állította, hogy a plymouthi kapitány 

megrémült a királynő hallgatásától. Ezúttal életében talán először – éppen 

azért reszketett, mert hívatta Erzsébet. 

Ámbár Anglia uralkodónője is tévedett, ha azt hitte, hogy másokhoz 

hasonlóan, a hirtelen lerohanás meglepi majd a plymouthi kalózt. Drake 



sejtette, hogyan fogadja a királynő. Nem is várt mást. Egyedül őrajta múlik, 

mivé fajul ez a fogadtatás. 

Egyelőre riasztóan üres volt a márványfolyosó, néptelenek a faburkolatos 

termek, s ha fel is tűnt egy-egy udvarhölgy, apród vagy ismeretlen nemes úr 

– valamennyi nesztelen léptekkel, hallgatagon sietett el mellette. 

Drake a torkát köszörülte. – Hm, nagy a csend – mormogta maga elé.-, 

vihar közeleg. – Ha az első percekben nagyralátó gondolatai támadtak is, 

amiért Burghley apródja hozta a királynői meghívást, itt azonban 

felrémlettek benne Doughty óvatos szavai, és Hatton jelentős hallgatása, 

amióta megüzente neki, hogy nem hagy fel az útitervvel. Megérezte, hogy a 

királynő nem az utazás ügyében, hanem egyszerűen csak az elveszett iratok 

dolgában hívatja. 

S ettől egyszeriben kiverte homlokát a verejték. Sarokba szorítják és 

megalázzák. Ki tudja, talán egyenesen a Towerba kísérik innen; és a flotta 

vezetését másra bízzák. De hát miért akarják elvenni tőle a lehetőséget, hogy 

olyan hőstettet hajtson végre, amilyet még... 

Ej, hát meglátjuk majd, mire jutunk! Igaza van Frednek. A tenget való a 

magunkfajtának, meg a virtus. 

Aztán térdet hajtott a királynő előtt. 

– Felség... 

Most kendőzetlen volt Erzsébet arca – s Drake- nek úgy tűnt, most 

fiatalosabb és hamvasabb, mint máskor. Reggeli köntösében karcsúbb és 

nőiesebb volt, mint halcsontos, puffos ruháiban. Fejének büszke tartása, 

mozdulatainak határozottsága mégis tekintélyt parancsolt. Szigorú 

villámokat szórt a szeme, és csak úgy csattant a hangja, amikor a kapitány 

szavába vágott. 

– Azért hívattuk kegyelmedet – kezdte –, hogy megmondjuk, bátor 

férfiakra, jó katonákra van szükségünk, nem pedig fecsegő vénasszonyokra. 

Kegyelmed esküvel fogadta, hogy a tervezett hajóútról illetéktelennek nem 

beszél. 

– Nem is beszéltem felség, soha – Drake nyugodtan állt a királynő 

serleglábas, nagy íróasztala előtt. Különös zöld fényeket látott a királynő 

szemében, és a VIII. Henrikre emlékeztető, akaratosan összezárt ajkak 

semmi jót sem ígértek. 

– Hogy merészel ilyesmit állítani, kapitány – sziszegte Erzsébet. – Ma 

már mindenki a kegyelmed hajóiról beszél. 

Már mindenki tudja a titkot. Most majd az isten se mossa le rólunk a vádat, 

hogy nem emiatt fogattuk el De Guarras lovagot. 

– Tiszta a lelkiismeretem, felség... 



– Azzal istennek tartozik, nem nekünk. 

Pár pillanatig farkasszemet néztek. Drake- en átviharzott a gondolat, 

hogy Walsingham is, Hatton is alaposan beáztatták a királynő előtt, 

miközben ő tétlenül várhatta az újabb kihallgatást. Csak nem 

meghunyászkodni! – biztatta önérzete, ámbár mi mást tehetne, mint hogy 

lehajtott fejjel hallgatja a dorgatóriumot. 

Erzsébet azonban nem készült hosszadalmas kioktatásra. Nyers volt, 

kapkodó szavú. 

– Nem méltó arra, hogy a flottát vezesse! 

– Egész életemet a tengeren töltöttem... 

– Kegyelmed szántszándékkal botrányt kavart. Kifecsegte a titkot, 

amelyet királynője bízott az őrizetére. 

– Felség... 

A hideg szemű asszony türelmetlenül legyintett. 

– Nos, kinek és mennyiért mondta el a dolgot? 

A kapitánynak arcába szökött a vére. Úgy felhorkant erre a szóra, mint a 

ló, ha kegyetlen sarkantyút vágnak az oldalába. 

– Felséges királynőm – mordult a hangja –, az én apám pap volt, és 

istenfélő ember vagyok magam is. Ez a vád.  

– Ez nem vád, hanem bizonyosság. Honnan tudta volna meg az utazás 

tervét lord Burghley? 

– Mások is esküt fogadtak- e a titokra? – nyögte Drake. 

– Hogy meri a nemes lovagokat ilyen aljassággal gyanúsítani? 

Drake nagyot fúj, s ezzel kiadta dühös bizonytalanságát. Megint a régi 

nóta. 

Francis Drake csak amolyan közrendi ember. De arra jó, hogy 

megkopassza a spanyol gályákat. 

– Isten segítségével megérhetem még, hogy felséged lovaggá üt. Akkor 

majd megismétlem, amit most mondtam. 

Erzsébet felkapta rá a tekintetét. 

– Mi az isten? – csóválta a fejét, és apró, cimborás fények csillantak a 

szemében. – Bizony túlzott ez az önbizalom. 

A kapitány hallgatott. 

– Vannak, akik a fejét kívánják. És azt mondjuk mi is, még pár nap, és 

kitör a skandalum. Akkor pedig, bűnhődnie kell az okozójának... 

– Skandalum? Miféle skandalum? – Drake egy pillanatig megütközve 

bámult maga elé. 

– Dicstelenül meghalni nem szeretnék, felség – kezdte rekedten. – De 

annyit mondhatok, azokat az átkozott kontraktusokat egyszerűen 



elvesztettem, s nem adtam el senkinek semmiféle titkot. Ha rám bizonyulna 

ez az aljasság, én magam mondanám: halál legyen a büntetésem. Isten a 

tanúm rá, megfogadtam szent esküvéssel még ifjúkoromban, hogy minden 

erőmmel hazám védelmére, királynőm szolgálatára és a spanyolok vesztére 

fogok törekedni. Ha ebben rútul retirálnék, kétszeres, tízszeres halál érjen 

utol engem. Mi történt, hogy történt, nem tudom. Kevesen vannak, akik az 

út igazi céljáról tudtak, és én őket vádolni nem is merhetem. Ámde, akik a 

flottát fel akarták robbantani, nem tudják, micsoda nyereséggel zárulhat ez 

az út. Sokkal inkább a spanyolok barátai azok, mint a mienk. Ha felséged 

halált kiált rám, nos legyen! Utolsó kívánságom az, hogy e flottát útjára 

vezessem, és szerencsésen hazavezéreljem. A skandalumot, amiről felséged 

szólott, megakadályozni már nem tudom, de hogyha kezembe kerül, aki a 

titkot szétkürtölte, a mennybéli Krisztus kegyelmezzen neki, mert 

széttépem, amiért felséged kemény szavait kellett kiállanom miatta... 

Elfúlt a hangja. Csak ekkor vette észre, hogy a királynő vidám szemmel 

néz rá, ámbár ebben a vidámságban nem az elnéző jóindulat, inkább a 

diadalmas kevélység csillogott. Szerette nézni ez az asszony, ha csatákat 

megjárt, marcona férfiak gyötrődtek előtte kisgyermek módjára. 

– Azt mondta kegyelmed: halál? 

– Halál... – suttogta Drake a rettenetes szót. 

Erzsébet szeszélyes voltáról legendák keringenek. Megteszi, hogy 

azonnal lenyakaztatja hűséges kalózát. S valóban, mintha ezt akarná tenni, a 

királynő árkus papirost emelt fel az asztalról, maga elé vette, és kusza 

betűivel gyorsan írni kezdett. 

– Magam írom – mondta. 

Vajon mit? Drake szeme előtt vörös karikák táncoltak. Nem a haláltól 

félt, szembenézett vele sokszor. A szégyen mardosta. Meghalni rongy 

papirosokért... 

– S hogyan akarja meglelni az árulót? – kérdezte váratlanul Erzsébet, és 

fel sem nézett a papirosról. 

– Van egy barátom... – dadogta a kapitány – Thomas Doughty. Ő majd 

segít. Jól ismeri Londont, az embereket. 

– No persze, persze... 

A királynő befejezte az írást, porzót hintett a papirosra, lerázta, majd 

viaszt olvasztott a gyertya lángján, és az okmány aljára cseppentett belőle. 

Belenyomta a gyűrűjét. 

– Nem írnokra tartozik – magyarázta, majd egy hirtelen, felszabadult 

mozdulattal felállt, és a kapitány mellé lépett: – Francis Drake, hű 

alattvalónk. Kinevezzük kegyelmedet a flotta admirálisává. Amit 



cselekszik, nevünkben cselekszi, amit ítélkezik, a mi ítéletünk lesz. Tudja 

jól, hogy egy egész ország sorsa forog kockán. Járjon szerencsével, vezesse 

hajóit bátran és megfontoltan. De ne feledje: csak háborút ne! Reméljük, 

békében fogjuk hazavárni kegyelmedet. Mert ha nem, a háborúnak ez az 

ostobaság, a kipattant titok lesz az okozója. 

– Széttépem! – fogadkozott megenyhülten a kapitány. – Széttépem! 

– Erre is felhatalmaztuk. Hiszen nem lehet büntetlenül meghazudtolni a 

királynőt. – Hirtelen nevetni kezdett. Furcsa, magas hangon nevetett, 

hátborzongató volt hallgatni, s nem lehetett tudni, most vajon miért nevet? 

De hát nevetett, és vidámsága átragadt a kapitányra is, akinek lelkéről 

mintha súlyos kő esett volna le. Útra kelhet. Erzsébet aztán felkapott még 

egy paksamétát az asztalról. 

– Ezek a jóváhagyások – mondta. – Ez pedig a hozzájárulásról szóló irat. 

Később váratlanul megkérdezte. 

– Papot visznek, ugye? 

– Francis Fletcher talán vállalkozik rá – felelt a kapitány. – Ámbár ő csak 

az alexandriai útról tud. 

Erzsébet elhúzta a száját. 

– Mindegy – legyintett. – Parancsunk, hogy ő menjen. Mondja meg neki, 

hogy az istent bárhol szolgálhatja. 

 

TIZENEGYEDIK FEJEZET 

 

A MERÉNYLET 

 

Londonból Plymouthba toronyiránt majd kétszáz mérföld az út. A királyi 

futár két- három nap alatt száguld végig rajta váltott lovakon, de a 

gyalogember hetekig elballaghat, míg Devon grófság ősi székhelyére, 

Exeterbe eljut, és még akkor is tépelődhet, miképpen haladjon tovább a 

rangos kikötő felé: átvágjon- e a Dartmoor Forest pusztuló erdőségein vagy 

délre kerüljön inkább és a tengerparton fújassa magát a széllel. Ilyenkor, 

novemberben már vad viharok hajtják a habokat Sussex, Dorset, Devon és 

Cornwall sziklapartjainak, és nyúlós ködök gomolyognak elő a 

végeláthatatlan tenger felől, noha még nincs itt igazán a tél, és akad jócskán 

verőfényes nap is. A dartmoori felföld amúgy is gonoszabb a viharos 

tengerpartnál, mert ott csípősebbek a szelek és a parasztok fafejű, ostoba 

népek, sok közöttük a titkos pápista. Konok, büszke nép az ott a hegyek 

között, úgy lehet, a bolondságára büszke, mert ha meggondoljuk, minden 



étel a gyomorba és minden imádság az égbe jut –  minek hát berzenkedni 

oktalanul, ha látjuk, hogy hatosra fordul a kocka. 

Az ám, a kocka. 

Disznó Jim, a hajdani vezér Londonban megdobta a hatost. Jóllehet nem 

akarta azt, ami történt, mégsem esett szándéka ellenére semmi, mert csak 

nevette, hogy odalett a csürhe, röhögött és vigyorgott, amikor látta vagy 

hallotta, hogy égetik, felhúzzák, gályára küldik a társait. Bizony csak ő 

maradt meg egyedül, no meg Lucas, aki megszökött a cripplegate- i 

börtönből, és talán ott lézengett, amikor szeretőjét, Peggyt a boszorkány 

Mollyval együtt máglyára tették a tyburni dombon. 

Odalett a csürhe. 

Disznó Jim pedig Plymouthba vette az útját. Nem azonnal indult, és nem 

is sietett, de gondja volt rá, hogy időben megérkezzék. 

–... Úrrá teszlek, te barom. De hogyha ott nem leszel időben, mielőtt a 

hajók elindulnának, hát Jézus Krisztus legyen irgalmas hozzád... így jutott el 

Disznó Jim 1577. november 2- án Plymouth határába. Könnyen eljutott 

idáig, mert sem poroszló, sem bíró fel nem tartóztatta, mivelhogy kapott egy 

pecsétes írást még Londonban (nem egy leányt, de az egész csűrhet adta 

azért az írásért), és időben meg is érkezett, mert hogyha nekilódult, hát 

ugyancsak haladt, mint régen, amikor még a csürhe előtt mérte öles lépteivel 

Anglia országútjait. 

Most hát megállt egy emelkedőn, és letekintett a nagy kikötőre. Csavargó 

életébe csupán egy- egy új város megpillantása hozott emberi, érző 

pillanatokat. Különös szertartás volt ez, megtorpanni és szemlélni a várost, 

beleszagolni a levegőbe, és közben találgatni, jobb lesz- e itt vagy rosszabb. 

De csak egy percig tartott az áhítat. Leült a nedves fűbe, s apró 

disznószemével szaporán pislogva nézett a messzeségbe. 

Plymouth. 

Meredek partok szegletében, zegzugos öböl mélyén terült el a kikötő. 

Keléti oldalán a Plym folyócska határolta, nyugaton pedig, Stonehouse és 

Devonport városkák voltak a szomszédai, amelyek viszont a Lynher, a 

Tamar és a Tavy közös tölcsértorkolatát őrizték. A négy folyónak hatalmas 

öböllé szélesült torkolatát két oldalról széles földnyelvek védték a nyílt 

tenger viharaitól és az ellenségtől egyaránt. E földnyelvek között aránylag 

keskeny szoros, a Plymouth- csatorna vezetett, ámbár még annak a közepén 

is silbakolt egy sziklasziget, Szent Miklós szigete. Veszélyes őrszem volt ez 

a szigetecske, nem egy hajó összetört már a kövein, ha kapitánya nagy 

garral, teli ponyvákkal akart beröpülni az idegen kikötőbe. 



A kikötő kisebb- nagyobb öblei felett a Plymouth Hoe dombján 

emelkedő nagy erődítmény vigyázott. Falairól vértes katonák kémlelték a 

szoros bejáratát és a messzeséget, nem tűnik- e fel csak egy is az átkozott 

spanyol gályákból. 

Amerre a szem ellátott, hajók, bárkák és csónakok százai lebegtek a 

vízen, a part mentén árbocok erdeje sötétlett, mintha csak sörtéje nőtt volna 

ott a földnek. A házak úgy telepedtek meg az erőd körül, mint csibék a 

kotlós közelében, ámbár egész utcasorok futottak már fel a környező 

dombokra keleti és nyugati irányban egyaránt. És látni való volt, hogy 

néhány száz év múlva már a közeli Devonport és Stonehouse is részt kér 

Plymouth nagyságából. A városból egyhangú zümmögés szállt a magasba, 

nagy utazószekerek zörögtek a köveken, kiáltások harsantak, málhás 

lovakat biztattak, az András templom közelében vásári duda vinnyogott, 

aztán megkondult egy harang, ráfelelt a többi, és a zengő- bongó harangszó 

egy időre elvágta a kikötő zajait. Úgy tűnt, halálos, mély csendességben 

szólnak a harangok, s amikor elhallgattak, zengésük még sokáig ott lebegett 

az alacsony, meredek tetejű házak és a víz felett. Ebben a zengő csendben 

tisztán lehetett hallani a partokról a hajópallók dobogását, egy hajósinas 

elkésett énekét, és távolabbról, a szárazdokkok felől a kalapácsok éles 

csattogását meg az óriási dongák dobbanását. 

A napsütésben vakítóan csillogott a víz, de nem volt már ereje a napnak, 

elszállt az a nyárral együtt. 

Disznó Jim megvakarta a szakálla tövét, aztán feltápászkodott, és billenő, 

súlyos léptekkel leereszkedett a víz partjára. 

– Hé, te!... – kiáltott egy suhancra, aki talicskát tolt az úton. 

Az megállt, és várakozó szemmel nézett vissza rá. 

– Hé, te, ez micsoda? 

– Ez? – mutatott a vízre a suhanc. – Ez itt a Holt Ember öble, amott a 

másik oldalon az a kiugró szikla a Halas Orra, a dombon meg az erőd... 

– Fogd be a szád... hol a kapitány háza? 

– Miféle kapitányé? Sok ám itt a kapitány – nevetett a fiú. 

– Hát a Drake kapitány háza, te birka – Jim meglegyintette lapát 

tenyerével a kócos fejet. 

– Na, ne bántson... az ördög vinné el... – kiáltott a suhanc, és gyorsan 

kibújva az óriás keze közül, elszaladt. 

Disznó Jim belerúgott az elhagyott talicskába, és továbbment. 

Mire végigjárta a Button Pool rakpartjait, megtudta, hogy merre van 

Francis Drake kapitány háza, és megtudta azt is, hogy az Alexandriába 



induló flotta admirálisa most nincs otthon. A hajókat járja. Három nap 

múlva indulás. 

Három nap múlva indulás. Csakhogy ki indul majd: Drake mester- e vagy 

Doughty titkár úr? Mert hogy csak az egyik indulhasson – ezért jött ő 

Plymouthba éppen. 

– Merre van Winter kapitány háza? 

Megkerülte a Sutton Pool nagy öblét, már a Barbican vonalán haladt, és 

közben elmerülten csapkodta maga előtt botjával a kavicsokat. A rakpartok 

itt másmilyenek voltak, mint Londonban. Akik Plymouthban laktak, ilyen 

vagy olyan formában mind- mind kapcsolatban álltak a tengerrel. Még a 

koldusok is kivénhedt hajósok és halászok voltak, még a csavargók is arra 

vártak, hogy egy napon felfogadják őket valamely hajóra. Itt több volt a 

hajó, és kevesebb az ember. Itt nem cirkusz volt a hajó – itt mindenkinek 

munkát és harcot jelentett a víz. 

Karvastagságú kötelek csavarodtak a parti kőbikákra. 

Nagy, háromárbocos galjónokat húztak oldalukkal a parthoz, és görnyedt 

hátú rabok hordták fedélzetükre a teméntelen hordót, zsákot, kosarat. S nem 

egy hajó, hanem tíz és húsz is rakodott egyszerre. Kivénhedt koggék, 

karavellák, karakkák, büszke angol gályák gyomrát Tömték itt sózott hússal, 

savanyú káposztával, száraz babbal és borral is, már amire szüksége lehet a 

hosszú utakra induló hajósnépnek. 

A Barbican vonalán pihenő hajók megbújtak az Erőd árnyékában. Innen 

nem is lehetett látni a nyílt tengert. 

A kikötők a világ kapui. Idegen hajók, idegen hajósok, zagyva beszédű 

kalmárok otthonosan járnak itt – mégis feltűnt a rakparton végiglépkedő 

óriás, mert egypár plymouthi csavargó a nyomába szegődött, és alattomos 

szemmel vigyázta minden mozdulatát. 

Jim felemelte a husángját, és megfenyegette őket. 

– Na, mi kéne, ha vóna? – De azok nem léptek közelebb, és közömbös 

képet vágtak. 

A csavargó ilyenkor morogva, szitkozódva továbbsietett, majd megállt, 

és hol az öböl fodrozódó vizét, hol pedig a vidám sárga színekben pompázó 

hajókat, bámulta sokáig. 

Váratlanul megállt egy halárus előtt, és az arcába röhögött. 

– Lucas megszökött... hát megszökött – vigyorgott, és a fogát csikorgatta. 

De nem talált senkit maga körül, akin kegyetlenkedő kedvét kitölthette 

volna, hát csak legyintett, és tovább lépett. 

Az öböl közepén ekkor fordult meg lassan és vonta be vitorláit egy 

háromárbocos hajó. Fedélzetén rohanó lábak dobogtak végig, 



parancsszavak harsantak, fürge legények kapaszkodtak fölfelé az 

árbocmerevítő köteleken, a hajóorról vízbe zuhant a horgony, az imént még 

nesztelenül suhanó vitorlás megtorpant, mint a visszafogott paripa, és 

csendesen ringott, a habokon. Pár perc múlva már minden vitorla keskeny 

hurkába göngyölítve pihent a vaskos keresztrudakon. 

Könnyű, szép hajó volt, a gyakorlatlan szem is észrevehette rajta, miben 

különbözik a kikötő többi vitorlásától. Tatja mindössze egyetlen emelettel 

magasodott a víz fölé, noha mostanában Deptford, Woolwich és Portsmouth 

hajógyárai versengtek abban, ki tudja minél pompázatosabbra és persze 

minél magasabbra építeni a hajó urának, a kapitánynak állását. S a törzse 

sem volt olyan széles, mint más hajóké, amelyek öblös hasukkal úgy 

belefekszenek a vízbe, mint a kacsák. Valamivel karcsúbb volt hát ez a hajó, 

mint a többi, építői nemcsak arra számítottak, hogy sok minden drágaságot 

lehessen elrejteni a mélyében, hanem arra is, hogy e drágaságokkal 

villámgyorsan repülhessen majd a szelek szárnyán. És nem volt 

különösebben díszes sem, mindössze a palánkja szegélyét tarkította fekete- 

fehér csíkozás, a tatján húzódott egy lágy hullámrajzolat, no meg az orrán 

tépte mellét egy karcsúnyakú, különös madár. 

– A Pelikán –  sóhajtottak áhítattal a parton állók, – Az admirális 

zászlóshajója. 

Ez volt hát a pár nap múlva induló flotta vezérhajója. Mi tagadás, nem 

valami nagy és pompázatos jármű egy admirális számára, hiszen úsztak az 

angol vizeken a Pelikánnál nagyobb hajók is. Északon, a Bristol 

csatornában talán ezekben az órákban hasítja a vizet az ötszáz tonnás 

Rosemary és készen van már az 1100 tonnás Triumph is – Erzsébet királynő 

nagyszerű sorhajói (amelyek ugyan még mindig elmaradnak négy- ötszáz 

tonnával az óriás genovai és spanyol gályák mögött), és itt a plymouthi 

kikötőben is vesztegelt jónéhány két- háromszáz tonnás gálya, amelyek 

mind- mind méltóbb szállást adtak volna egy Alexandriába induló flotta 

admirálisának. 

Csakhogy az admirális – nemcsak admirális. 

Kalóz is. 

–... amit nem szégyellnék és nem is tagadnék meg soha. Mondjon ám 

bármit Fülöp király odalent Spanyolországban. Amit eddig tettem, 

királynőm zászlajáért és hazám érdekében tettem. 

Francis Drake a Pelikán fedélzetén intézte szavait, a tisztjeihez. Kicsit 

fáradtan és izgatottan állták körül, furcsállották is, hogy itt a szabad ég alatt 

tanácskozik velük, ahelyett hogy a nagy admirálisi szobába invitálná őket, 

vagy vendégül látná valamennyiüket városbeli házában. Egyelőre nagy 



munkában voltak – próbaútját járta velük a Pelikán. Jó szélben kifutottak 

egészen az Eddystone szirtig, azt megkerülték, és a lanyhuló szélben lassan 

hazavitorláztak. Közben az admirális elmondta apróra mindazt, amit majd a 

szolgálati szabályzatban leírva is kézhez kapnak: milyen legyen a legénység 

munkabeosztása, melyek a kürtjelek (amelyeket Fred Brewer ad le reggel és 

este vagy éppen harc közben), hol és mikor tart Francis Fletcher 

istentiszteletet, hány lámpát kötelesek kiakasztani egyes hajók és így 

tovább... 

Eddig csak a flotta egészével, no meg a Pelikánnal volt elfoglalva. Most 

is kihajolt a korláton, és nézte, hogyan feszülnek a vízbe hulló vasmacska 

kötelei. 

– Azt hiszem, leesett az álluk odafent az erődben. Ilyen horgonyvetést 

régen láthattak. 

– De csak azért, mert sokáig Londonban voltál – vágta rá Thomas Moon, 

a régi portyázások hajóácsa. 

– Jó, jó, öreg – nevetett az admirális. – Isten segítségével hamarosan 

elindulunk Alexandriába. 

– Csak tudnám, mifenét keresünk a móroknál. Nem éppen Drake- hez 

méltó utazás. 

Drake furcsán nézett Moonra. 

– Megnézzük majd, milyenek az alexandriai háremek. 

– Az ám, csakhogy a pogány vigyáz az asszonyaira. Bezzeg odaát, a 

Nyugat- Indiákban. A vadak még szívesen is veszik, ha az ember teszi a 

szépet a lányaiknak. 

A partról füttyszó harsant, az őrszem felelt rá a hajóorrból. Egy csónak 

elindult feléjük. 

– Uraim! – emelte fel hangját Francis Drake. – Úgy vélem, a Pelikánnal 

semmi baj. Ezért Thomas Cutill kapitány jelentését elengedem. Láttam, 

hogy a kötélzet, vitorlázat rendben, a raktárak tele, és tüzelésre kész mind a 

tizennyolc ágyú. Kérem tehát a következő jelentést! 

Előlépett John Winter kapitány. Szertartásosan levette kalapját, és érdes 

hangon jelentette: 

– John Winter, a nyolcvantonnás Elisabeth kapitánya. A hajó kifutásra 

kész. 

Következett Mr. Thomas Chester, az ötventonnás Swann hajósmestere, 

majd meg John Thomas, a harminctonnás Marigold kapitánya. Végül 

Thomas Moon, a tizenöt tonnás Cristopher hajósmestere jelentett: 

– Minden rendben, admirális. Örülnek a fiúk. 



Francis Drake felvetette a fejét, és elégedetten nézett végig tisztjein. 

Végre, hát eljutott ide. Öt pompás kis hajó várja Plymouth kikötőjében, 

hogy kifusson a nyílt tengerre. Gyors, veszélyes alkotmányok, rajtuk 

tapasztalt hajósok, sok kalandot megért legénység, vidám banda. S vannak 

jónéhányan katonák is, kalandor nemes ifjak. Kit Leicester, kit Hatton, 

Walsingham ajánlott, kit meg ő maga választott ki a százával jelentkezők 

közül. Hej, a minap volt egy parázs verekedés is a „Vörös Bálvány"-hoz 

címzett kocsmában, éppen itt szemben az erőd alatt. Hawkins, aki nézelődni 

eljött, hát nézhetett. Lehettek vagy százan, akik megrohanták a kocsmát, 

amikor híre ment, hogy még hiányzik két ember a hajókról. Pedig hát 

Alexandria nem nagyon csábító úticél. 

Plymouth tele volt az Amerikáról szóló hírekkel, és tele volt a spanyolok 

elleni gyűlölettel. Amerre csak nézett az ember, izgatottan összehajtó fejeket 

látott. Igaz- e, hogy Frobisher óriási aranyrögöket hozott az Új Világ északi 

partjairól, ahol India felé az Északnyugati átjárót kereste? 

 Igaz- e, hogy egy devonporti kapitány elcserélte házát és hajóját egy 

valóságos gróffal? Most az hajózik és a kapitány uraskodik. Ki járt jobban? 

Mit lehet azt tudni. Aztán ott vannak a spanyolok. Hiszen csak el kell 

olvasni Las Casas  borzasztó leírását, hogy felforrjon az ember ereiben a vér. 

Micsoda vandál módon nyomorgatják és fosztogatják Amerika 

bennszülöttjeit a spanyol „hittérítők". Uramisten! "Ha tehetnék, a 

katolikusok akár mindennap rendeznének egy Szent Bertalan éjszakáját!” 

Egyszóval, ha Alexandria nem is ígér gazdag zsákmányt, azért a 

gibraltári és a földközi- tengeri út elég kalandot ígér. És ahol kaland van – 

esik valami pénz is. 

Francis Drake leugrott a csónakba. Utána ereszkedtek a kapitányok is, 

végül Fred Brewer maradt, aki itt Plymouthban mintha újjászületett volna, 

egyre csak azon lelkendezett, hogy végre tengerre szállhat. 

– Meglásd, admirális – és büszkén megnyomta a szót: admirális. – 

Meglásd, a vízen másképp lesz. 

– Már most másképp van, hallod- e! Mert nézd csak, Hatton és 

Walsingham urak egyszeriben készségesen megkötötték az új egyezségeket. 

Szinte vártam, hogy mondják. Ej, ostobaság volt ennyire felfújni a dolgot. 

Leicester pedig? Nohát, ő mintha semmit sem tudott volna a dolgokról, egy 

szót sem szólt, amikor az új kontraktust eléje tettem. 

– És Winter? 

– Hallgat, mint a csuka. Úgy hiszem, túl sok, amit tud és nyomja a lelkét. 

De lehet, hogy a lelkiismerete sem tiszta... 



Tekintete hirtelen elsötétedett. Rácsapott keményen a kardja markolatára, 

és akkorát fújt, mintha ő maga volna Boreász isten. 

– Hm, Winter kapitány... ő volna? Az úton majd minden elválik. 

– Igazad van, kapitány – bólintott Fred. – Lakva ismeri meg az ember 

egymást. 

Akkor már kettesben haladtak hazafelé. A kapitányok szétszéledtek, ki- ki a 

hajójára sietett, hogy még egyszer átvizsgálja, rendben van- e minden, és 

főképpen a katonák felszerelése: a dárdák, a puskák, az íjak és a vértezetek 

kellő őrizettel vannak- e ellátva? Volt mindenkinek bőven még személyes 

ügyes- bajos dolga is, amit el akart intézni. Kötelezvények, hitellevelek, 

kölcsönök, váltók; levél vagy üzenet az esetleg távolabb lakó családnak és 

így tovább. 

– Azok a mieink – mutatott Drake egy csoport tollasbarettes nemesre, 

akik éppen nagy zajongással türemkedtek befelé egy kikötői lebuj, a „Vörös 

Bálvány" kicsiny ajtaján. 

– Jó volna odamenni – hümmögött Brewer. – Még majd összerúgnak 

megint... 

– Hagyd el – nevetett az admirális. – Legalább elválik, van- e férgese? 

Hazafelé igyekezett, mert későre járt már az idő, és az órák is, a gyomra is 

vacsorát jelzett. Megszaporázták lépteiket, és amikor a sikátorok 

szögleteiben végleg eltűnt hátratekintő szemük elől az utolsó árboc is, 

hirtelen váratlan, vidám aggodalommal egymásra néztek. 

– A teremburáját. Ki lesz a lantos? 

– Azt mondtad, kapitány, hogy Roger Crawley lesz. Akit Doughty uram 

ajánlott a jóindulatodba, így a zenekar szépen kiegészül, hiszen 

testvéröcséd, Tom is jó hegedűs. Duda is akad, ámbár az nem éppen úri 

szerszám, aztán violás, viola da gambás is van, még a régi klavi.,. klavikordé 

is ott van a zászlóshajón. 

Drake mosolygott. 

– Clavichord. 

– Meglesz a zenés mennyország, kapitány. 

– Erről jut eszembe, megjött- e már Doughty barátom? Tegnapelőtt meg 

kellett volna érkeznie. 

Drake növekvő izgalommal nyitott be a háza ajtaján. A hallban azonban 

senkit sem talált. Sem a Doughty fivérek, sem az örökké nyomukban járó 

Roger Crawley nem volt sehol. 

– Franky drágám. 

Az emeletről Mrs. Drake mosolygott az urára. 

– Hogy sikerült az út? 



– Nagyszerűen, kedvesem. A Pelikán pompás hajó, és Thomas Cutill a 

kedvem szerint intézi a dolgát. 

– Mindenki ott volt? 

– Csak a hajósokkal futottunk ki, a fegyveresek parton maradtak. S 

persze a kapitányok is velünk jöttek. Nem kell a többiek kedvét elvenni a 

tengertől. 

Mrs. Drake lesietett a cifrán faragott, vadonatúj lépcsőn (nemrég 

készítette azt egy jónevű francia fafaragó), és megölelte férjét. 

– Dougthy uram még nem jött meg. 

– A mennydörgős Krisztusát! Még utóbb miatta fogunk vesztegelni. 

Londoni híreket várt Doughtytól. A titkárt Sir Cristopher Hatton 

elengedte az útra (jóllehet, talán azért, hogy felügyeljen, érdekei szerint 

mennek- e a dolgok), mégis volt néhány hivatalos ügy, amelyek miatt vissza 

kellett térnie Londonba. S jól is tette, hogy visszament, mert unos-untalan 

háborúszaga volt a levegőnek. Odaát a Németalföldön újból fellángoltak a 

harcok, úgy látszik, Orániai Vilmos hívei nem nyugosznak addig, amíg 

végleg meg nem szabadítják városaikat a spanyol igából. Drake kíváncsi 

volt arra is, vajon a spanyol követ körüli hercehurca milyen fordulatot vett, 

és vajon a tulburyi fogságban tartott Stuart Mária királynő sorsát 

eldöntötték- e végre? 

Minderről tudnia kellett, mert attól tartott, hogyha kitör a „skandalum", 

amelyet a királynő megjósolt, aligha futhat ki hajóival a nyílt óceánra. 

Legalábbis Amerika felé nem. 

Egy teljes éjszakán át azon is tépelődött, vajon szóljon- e Doughtynak a 

királynő előtt tett fogadalmáról. 

A titkár azonban úgy járt- kelt itt Plymouthban, mint akit besóztak. Nem 

lehetett a szavát venni, s ha becsülettel segített is minden úti előkészületben, 

négyszemközt nemegyszer így sóhajtott: 

– Francis, meglásd, nagy baj lesz. Meglesz a casus belli, és mi távol 

hajókázunk. 

– Idejében hazaérünk! 

–Most már mindenki tudja az igazi úticélt. Mindenki, mindenki. Drake a 

Nyugat- Indiákra megy ismét – suttogják. Sőt azt is tudni vélik, át akarsz 

jutni a Magellán- szoroson, hogy Amerika nyugati partjain gyarmatot 

alapíts... 

Drake úgy elgondolkozott Doughty szavain, hogy észre sem vette a 

körülötte sürgölődő cselédséget, sem az idő múlását. Csak felesége gyengéd 

szava térítette magához ismét. 

– Franky, itt a vacsoraidő. Jöjj, kedvesem! 



– Ó, persze. 

Messze járt a gondolata. Ösztönös sejtések dörömböltek a lelkében. 

Furcsa, kaján manók vigyorogtak rá a nehéz flamand bútorok tetejéről. És 

hiába volt a pohárszék sokféle drága fűszere, a hús sehogy sem ízlett. A 

tenger, a hajó. A mai próbaút egyszeriben felébresztette benne a hajóst. És a 

kalózt. A talpa alatt érezte most is a fedélzet széles hintázását, és úgy 

megmarkolta a kést, mintha kard volna. 

– Mi bajod van, kedvesem? – hallotta felesége hangját. – Egészen 

eltorzult az arcod. 

– Semmi, semmi – sóhajtott. Lecsapta a kést és hátrarúgta a széket. 

– Hej, Fred! – kiáltotta, s amikor az öreg kalóz benyitott, így szólt hozzá: 

– Szaladj a „Vörös Bálvány"- ba! Nézd meg, nincs- e baj a fiúkkal? 

Brewer nem szólt semmit, csak bólintott, és eltűnt az ajtóban, odakint egy 

ló vágtája kopogott, de az nem az ő lova volt, mert messziről közeledett a 

zaj, majd megint eltávolodott. 

– Kapitány! – Fred állt ismét az ajtóban. 

– Még itt vagy? 

– Az imént egy lovas ezt a papirost vágta a képembe. Összegyúrt 

papírlapot nyújtott át az admirálisnak. Drake összevont szemöldökkel 

olvasta. Kusza betűkkel ez állt rajta: 

A „Vörös Bálvány"-ban lázítanak!!! 

– Gyerünk! 

Plymouth számtalan kocsmája között nem a „Vörös Bálvány" volt a 

legnagyobb. Talán éppen a legkisebbnek számított. Egyetlen nagyobb 

szobájában mindössze három asztal állott. A kármentőnek már nem is jutott 

hely, a kocsmáros egy kicsiny ajtón át adogatta ki, a borát, sörét. Volt is 

kinek adogatnia, mert jól hangzó cím volt a „Vörös Bálvány", és különösen 

félelmetes, az a vörös kőből faragéit pogány istenfej, amely a bejáratot 

őrizte. Egy borissza vén kapitány hozta évekkel ezelőtt Mexikóból – 

fizetség gyanánt a hitelbe megivott borokért. A kocsmáros először hallani 

sem akart e szögletes pofájú, dülledt szemű kőfejről, míg a kapitány 

legényei észhez nem térítették, így lett a „Kopasz Macská"- hoz címzett 

lebujból „Vörös Bálvány", és azóta dől a vendég, no meg a pénz ide. A 

kocsmáros ma már elégedetten nevet, és ilyenkor kilátszik foghíjas ínye, a 

hajdani észheztérítés szomorú emléke. 

Drake lóra kapott, és hű legényének kíséretében rohant a „Vörös 

Bálvány"-ba. 

Az odavezető út felén Thomas Cutill háza állott. Bezörgettek hozzá is. 

– Hej, kapitány! Jöjjön gyorsan kegyelmed is! 



Most már hármasban siettek a kocsma felé. Az admirálisban gátat tört az 

elfojtott feszültség, Doughty késése és a sok rossz előérzet ingerültté tette. 

Alig várta, hogy kikerüljenek a zegzugos utcák labirintusából, és 

berobbanhassanak végre, a lázongok közé. 

Mi üthetett beléjük? Hiszen nem kötéllel fogták, önként jött valamennyi. 

Talán Alexandria ellen van kifogásuk? Azon könnyű lesz segíteni. 

Leszállt már az éj, csak Devonport felől derengett még az égbolt. Egy vén 

diófa lombja alatt meghúzódva, végre szemük elé került a kocsma. A 

zsúptetős, favázas épületből cincogó zeneszó és zűrzavaros kiáltozás 

szűrődött a külvilágba. 

Drake leugrott a lováról, és feszülten figyelt. Odabent egy éles hang 

süvítette túl a zajt. 

–... jobban tenné az admirális, ha nyugton maradna... A királynő 

kalózának szemét elfutotta a vér. A tettek embere volt, nem a sanda 

számításoké. Eléggé megviselte a londoni kirándulás, az elfojtottság és a 

kényszerű mosolyok ideje – s amúgy is könnyen elfutotta a pulykaméreg. 

Kirántotta most is a kardját, és bőszen berúgta a kocsma rozoga ajtaját. 

– Az istenfátokat! 

Egyetlen szempillantás alatt elnémult a terem. Olyan nagy csend lett, 

hogy még szusszanás sem hallatszott. A sztentori hangra egyszeriben 

megdermedt az erekben a vér. 

Mint a záporeső, zúdult rájuk a szitok. 

– Csak járatjátok a bagólesőtöket, de az eszeteken rajta ültök? Nyugton 

maradjak? Hát tudjátok ti, szárazföldi birkák, ti semmiházi férgek, milyen 

az, amikor én nem maradok nyugton? No, csak kerüljetek a hajóra, tudom 

istenem, kihányjátok majd a lelketeket is, és vergődtök, mint a tejbe esett 

légy, de bánom is én, az árbocfára köttetem, aki nem teszi azt, amit 

parancsolok. Ott járjon a szátok... 

Az egyik sarokasztalnál felugrott padjáról egy szikár, nagybajuszú 

nemes. 

– Admirális! Tiltakozom! Ilyen hangot... Régi katona vagyok, megjártam 

Normandiát, segítve Condé herceget, harcoltam Glasgow- nál Stuart Mária 

ellen... 

– Megtanulhatta hát, hogy fegyelem nélkül nincs győzelem! Aki ezt 

tagadja, annak fel is út, le is út! 

Zömök termetével, dühtől piros arcával és kivont kardjával félelmetes 

jelenség volt. Leforrázva néztek rá, az előbbi tiltakozás nem talált 

követőkre. 



– Álljon elő, aki ellenem bujtogatott – Drake csak most tekintett körül 

alaposabban. Az asztaloknál húszan- harmincan ülhettek, voltak idegenek 

is, nem az ő hajóira valók, de ott látta a csoportban Larocold kapitányt a 

Swannről, Olivér ágyúmestert a Pelikánról és persze a rókaképű Winter 

kapitányt is. 

Kérdésére minden szem egy irányba tekintett. Thomas Doughty jelent 

meg a gyertyák fénykörében. 

– Tom... – Drake amilyen vörös volt előbb, most úgy elsápadt. – Tom, te 

itt? 

– Itt vagyok – a titkár kétségbeesetten próbálta elszántabbá tenni 

fátyolos, bizonytalan hangját. – Itt vagyok, és én voltam, aki az imént... de 

ne hidd kérlek, hogy bujtogattam. Kötelességem megbeszélni 

útitársainkkal... 

Drake közbevágott. 

– Hogy kerülsz ide? Várlak. Megérkezel, és felém se nézel? Mi ütött 

beléd, mondd? Éppen most, indulás előtt vesznél meg? Ha rosszul állna a 

szénám, akkor sem érteném ezt a viselkedést! 

Dühe keserűségbe fulladt, összeszorított foga között sziszegte a szavakat. 

– És mi jogon. ;. mi jogon teregeted itt a titkot? Éppen te? 

Úgy látta, Doughty kék szeméből nem méltatlankodás, inkább valami 

furcsa szomorúság sugárzik, amikor megszólal: 

– Ha éppen tudni akarod, ezért nem mentem hozzád, Francis. Mert, 

hogyan akarod szolgálni a királynő zászlaját, ha a titok nem titok többé? 

Plymouth tele van spanyol kémekkel, és ezért csak magadra vess. Alighogy 

kifutunk majd a nyílt vízre, a karavellák serege támad nekünk, és odalesz a 

pénz, a hajók, odalesz a gyarmatalapítás terve is. Erről beszéltem a 

barátainknak... 

– A barátainknak. 

Hosszú csend támadt erre a kételkedő, bizonytalan szóra. Csak egy 

bágyadt, őszi légy zizegett a gyertyák körül, majd nekicsapódott a 

mestergerendának, nem egyszer, többször is, de senki sem figyelte a 

vergődését, mindenki lehorgasztotta a fejét, és a csizmája orrát nézte. 

Francis Drake nagyot fújt, és visszacsapta kardját a hüvelybe. Ugyanígy 

tett Fred Brewer és Thomas Cutill kapitány is. 

– Hát így áll a dolog? – kérdezte. – Én könyörögni senkinek sem fogok. 

Kegyelmetek önként jelentkeztek, és tudták, hogy nem kéjutazásra 

készülünk. Ha eszük van, sejthették amúgy is, hogy nem Alexandria az 

úticél. Ezért hát holnapig várok. Addig bárki bejelentheti, hogy 

meggondolta magát, és marad az anyja kötényénél. Ez neked is szól, Tom. 



De aki holnapután csak egyet is pisszen, azt kiköttetem az árbocra, már itt a 

kikötőben... – Olyan vészjósló, furcsa nyugalommal mondta mindezt, 

mintha legszívesebben szélnek eresztené az egész társaságot. 

A titkár kétségbeesetten csóválta a fejét, és egy félbemaradt mozdulatot 

tett, az admirális felé. 

– Francis! Hallgass a jó szóra. Én rosszat sejtek! A barátságunkra kérlek. 

. ne hallgass a nagyravágyásodra... 

Drake- nek hirtelen eszébe villant a londoni kép. Talaeus mester meg az 

óriás. A vén mágusnak ugyanilyen kék, hideg szeme volt, mint Doughtynak. 

Milyen furcsa. 

– Holnapig szabad az út mindenki előtt – ismételte rekedten. – Azontúl 

aki velem ellenkezik, a királynővel ellenkezik. 

Még hallotta Doughty sóhaját: – Francis! – Még hallotta, hogy mögötte 

felzúdul a terem. Aztán bevágta maga mögött a kocsma ajtaját, és lóra 

kapott. Mellette Fred és Cutill egymással versengve káromkodott. 

Hazafelé igyekeztek. 

Drake hallgatott. Egyre csak az a Talaeus mester járt a fejében. S vajon ki 

lehetett a titokzatos lovas, aki a lázongásra figyelmeztette őt. 

A vaksötét plymouthi éjszakában csak a kutyák vonítottak. Más hang 

nem hallatszott. A tenger felől hűvös szél fújt. Sűrű felhők takarták el a 

csillagokat. 

– Cutill kapitány! 

– Parancsára! 

– Költözzék még ma éjjel a Pelikánra. És állítson azonnal erős őrséget. A 

régiekből. Csakis a régiekből. 

– Larocold kapitányon csodálkozom – jegyezte meg Cutill. – Nem értem 

Doughty uram viselkedését sem. Tudtommal őrajta múlott a királynő 

hozzájárulása. 

– Ezt kitől hallotta? 

– Éppen Thomas Doughtytól. 

– Hm... 

Sokáig szótlanul haladtak tovább. 

Amikor Cutill kapitány elvált tőlük, Drake a kürtöséhez fordult. 

– Na, öreg Fred, nyakunkon a vihar. Harmadoljunk- e? 

– Fészkes fenét! – dünnyögte az. – Ilyen vihartól csak meg nem ijedünk. 

Hanem azt csodálom, hogy le nem vágtad. 

– Ej, hát nem akart rosszat... 

– Pápistaképű a testvérével együtt. 

– Jó, jó, menj. Tudod, mi a dolgod. 



Brewer megsarkantyúzta öreg lovát, és eltűnt a sikátorokban. Sietett a 

Sutton Pool rakpartjához, hogy figyelmeztesse Thomas Moont, a hajdani 

hajóácsot. Drake felnézett a házra. Az emeleten egyetlen ablakban látott 

mécsvilágot. – Mary virraszt – gondolta. – Aggódik és kíváncsi, mi történt? 

– Leugrott a lóról, és a hátsó kertkapuhoz vezette az állatot. Nem akarta 

felzavarni a házat, a kerten át majd csendesen hazaér. 

Egyszer csak sietős lépteket hallott. Az utca végén ketten is közeledtek. S 

úgy látszik, felismerhették még az éjszakai sötétségben is, mert izgatottan 

szólongatták. 

– Admirális! Drake admirális! Kérem várjon meg. Larocold kapitány 

volt. S mögötte sietett Olivér, a Pelikán ágyúmestere. 

– Kérem, admirális, mi a kegyelmed hívei vagyunk. Hallgasson meg! 

Magabiztos öröm csendült Drake hangjában, amikor válaszolt nekik. 

– Jöjjenek! Odabent majd beszélgetünk – mondta, és kinyitotta a 

kertajtót. 

De alig tárta ki résnyire, kiszakadt a kezéből, mert odabentről valaki vad 

erővel rántott rajta. Vérszomjas hördülés hangzott, óriási árnyalak ugrott elő 

a kert sötét bokrai közül, és egy rövid karddal az admirális felé döfött. 

– Hó! 

– Vakapád! 

– Utána! 

De az óriás egyetlen csapással leütötte az ágyúmestert, félrelökte 

Larocold kapitányt, majd a kardot eldobva, öles ugrásokkal eltűnt az 

éjszakában. 

Futó lépteinek zaja még sokáig visszhangzóit a házak között. Aztán elhalt 

az is. Egy épület falánál megbújt a merénylő. Várta, vajon üldözik- e? De 

nem eredt utána senki. 

Az erőd bástyáin elnyújtott kiáltások harsantak. Őrségváltás volt. 

A csavargó melléből felszakadt a visszafojtott nevetés. Bugyborékoló, 

hörgő, ijesztő hang volt ez. Röhög- röfög, mint a disznó. Bizony jól mondta 

ezt Molly anyó, isten nyugtassa, elhamvadt testét. 

Molly anyóról azonban eszébe jutott a cripplegate- i börtön, és az ő 

különös szabadulása. 

– Lucas megszökött. Hát megszökött – vonta fel a vállát. 

Feltápászkodott, és immár a régi, cammogó lépteivel, semmivel sem 

törődve megindult a Plymouth Hoe felé vezető úton, hogy a nagy dombot 

megkerülve a Millbay partjára jusson, Winter kapitány házához. 

Egy hosszú és egy rövid füttyentés a jel. 



Winter háza egy utca végén állt. Csak egyik oldalról támogatta szomszéd 

épület. S valóban – a halk füttyentésre kinyílt az alacsony emelet egyik 

ablaka. Fehér inges alak hajolt ki rajta, és suttogó szóval kérdezte: 

– Kész? 

– Kész... 

– A kardot? 

– Eldobtam. 

– Várj. 

A fehér ing egy pillanatra eltűnt az ablakban. A csavargó óvatosan 

körülnézett, attól tartott, hogy figyelik, vagy éppenséggel hogy tőrbecsalják, 

éppen most, amikor a fizetésre kerülne a sor. 

– Hé, te! 

Az ólomkarikás ablakban újból feltűnt a fehér ing. 

– Itt van. Megígértem. Tűnj el minél hamarabb. Menj Londonba. Keresd 

Charles Percy hadnagyot a Cripplegateben. 

– Igenis, uram – hallatszott a csavargó öblös hangja. 

– Pszt! Ökör... Mondd neki, hogy Thomas Doughty úr küldött. Még sokra 

viheted. Na, takarodj. 

A fehér ing eltűnt az ablakban, és csakhamar a csavargó alakja is 

beleveszett az éjszakai homályba. Ekkor már rég elmúlt a szellemek órája, 

rosszaké és jóké egyaránt. Megszólalt az első kakas, pedig még sehol sem 

volt a hajnal derengése, hiszen csillagtalan, felhős volt az ég. Megfordult a 

szél iránya, északkeletről fújt egyenesen ki a nyílt tenger felé, mintha csak 

csábítaná a marcona hajósokat, gyertek, feszítsétek elém minden 

vitorlátokat, hogy elröppenjetek velem a hazai gondok és civódások elől, ki 

a nagyszerű, új kalandok vizére. S talán a szél megváltozása tette, amely 

mintha elfújt volna mindent, ami ezen az éjszakán történt, később is úgy 

érezték mindannyian, hogy az ördög incselkedett velük. Rossz álom különös 

víziója volt mindaz, ami akkor éjszaka megesett. És nem tudták volna, okát 

adni, miért rohantak valamennyien, mind a százhatvannégy ember már 

hajnalok hajnalán a vízpartra. Azok is ott voltak, akik a „Vörös Bálvány"- 

ban meghallgatták Dougthy aggodalmait, és azok is odasereglettek, akik a 

számtalan matrózkocsma asztalainál töltötték az éjszakát, részegen öklükre 

támasztva a fejüket, és titokzatos eltűnésekkel, tengeri rémekkel ijesztgetve 

egymást, vagy éppenséggel érzelmes, szűnni nem akaró búcsút véve a 

kocsmai lányoktól, akiket teméntelen arannyal, ezüsttel hitegettek, mint 

mindig. 

Ott tolongtak a pirekhez húzott Swann- nél, az Elisabeth- nél, a 

Cristopher- nél, és nézték az öböl vizén pihenő Pelikánt, s távolabb, a Holt 



Ember öblével egy vonalban a Marigoldot. Csak nézték e hajókat, különös 

módon egyikük sem akart külön parancs nélkül a fedélzetre lépni. 

S a hajók hallgatagon ültek a vízen. 

Árbocaik és keresztrúdjaik mint megannyi fejfa. 

– Leszúrták az admirálist. 

A következő percben már valamennyien tudták. 

– A kalóz nincs többé. 

Ledobták a zsákokat meg a batyukat, és riadtan vártak. Vajon mit hoz a 

következő óra? Rossz ómen, nagyon rossz ómen! Mi lesz a hajókból, ha már 

most, a halál árnyéka lebeg felettük? És ki lesz a flotta vezére? 

– Csakis egyvalaki lehet az utód! 

– Akivel a királynő legelőször tárgyalt. 

A hullámok meg- megcsapták a hajók palánkjait. S ha a nagy tengeri 

hullámok, valamely megszelídült fivére beszökött a plymouthi öböl mélyére 

is, tompán felnyikordultak a háromárbocos galjónok. 

Lassan világosodott. Az égen hosszan elnyúló sötét felhőcafatok között 

felderengett az ég. A szürkeséget kelet felöl narancsvörös fénypászmák 

bontották meg. Idelent formát kaptak a testetlen árnyékok, és hideg harmat 

lepett el mindent. Harangszó csendült, nagy csapatokban, surranó 

szárnyakkal röppentek kifelé a tengerre a halászó madarak. 

– Emberek! 

Mindnyájan Thomas Doughty köré sereglettek, aki lova nyergéből 

fátyolos hangján kiáltott hozzájuk. 

– Emberek! Az admirális meghalt! Egy bűnös kéz megölte, mielőtt... 

A város szívéből vágtató lovak zaját hozta a szél. Három lovas közeledett 

sebesen. Megkerülték a belső raktárakat, majd a nagy csónakjavító műhelyt, 

és már ott robogtak nem messze tőlük a rakpart kövein. 

– Ahooój! 

Drake admirális vágtatott elöl. Mögötte Fred Brewer, a kürtös és Thomas 

Larocold kapitány. 

Az összeverődött Tömegből lelkesen robbant ki a meglepett kiáltás. 

– Vivát! Vivát, Drake! Hát mégis él. 

De mennyire hogy élt. Nevetett a szája, széles, harsogó nevetéssel 

nyugtázta az éljenzést, aztán szigorúan villant a szeme, majd öblös hangján 

kiáltotta. 

– Mit érdemel az a katona, legyen bár nemes vagy közrendű ivadék, aki 

elveszti a kardját? Azt érdemli, hogy a fejét is elveszítse. Ámbár ezúttal nem 

eszik a kását olyan forrón (s közben úgy járt Fred meg Larocold szeme, 



mintha mindenkinek egyenként akarnának a lelke mélyére látni). Hát, 

szóval... hm... találtunk, egy kardot! 

Drake- nek volt egy szemölcs az orra tövén, az most játékosan ugrált, 

úgy, ahogyan gazdája az orrát fintorgatta mulatságos- marcona képpel. 

– Kié ez a kard, az anyátok keservét? 

Hirtelen felemelte az éjszakai merénylő kardját. Felmutatta, hogy 

mindenki lássa. Százhatvan szempár meredt a rövid, könnyű kardra – de 

senki sem jelentkezett. 

– Roger! – kiáltott fel váratlan meglepetéssel a titkár pápistaképű öccse – 

Roger, hiszen ez a te kardod! 

A tömegben mozgolódás támadt. Kényszeredetten és égő arccal lépett elő 

Roger Crawley, akit az admirális éppen a minap vett kísérői közé. 

– Igen... ez az én kardom – suttogta. 

– A tiéd? – Drake Fredre és Larocoldra nézett. 

– Igen, az enyém. Ellopták. Valahogy eltűnt... Valakinek az oldaláról 

eltűnik egy kard. Sok kemény kalandot megért hadfiak között, buggyos 

ingű, sörteszakállú hajósok között mulatság az ilyesmit hallani. Felcsattant a 

nevetés, a hasukat fogták, úgy röhögtek. 

Volt ebben a nevetésben más is, mint a Roger feletti gúny. 

Él az admirális. Ezért voltak olyan vígan. 

– Fogd hát a kardodat, és vigyázz rá – Drake mosolyogva nyújtotta át a 

fegyvert Rogernek. – Ti pedig hallgassatok ide – emelte fel a hangját. – Nem 

várunk sem holnapig, sem holnap- utánig. Indulunk ebben a minutumban. 

És tudja meg mindenki, van az én zekém alatt jófajta páncél, azt ugyan 

döfködheti napestig bármilyen zsivány... 

– Hurrá, hurrá! – a boldog, felszabadult üvöltéstől megrezzentek a 

kikötői házak ablakai. 

– Figyelem. A fegyveres csapatoknak eddig még nem volt 

főparancsnoka. Ezentúl, Thomas Doughty nemes urat tekintsétek annak! Az 

ő parancsait kövessétek! Most pedig tengerre, fiúk! 

Micsoda nevetés, csoszogás, kiáltozás támadt e szavakra. Meglódultak, 

és ki- ki a hajójára sietett. És máris serény munkába kezdtek, valahányan 

csak voltak. Vitorlát bontani, kötelet feszíteni, horgonyt felhúzni ugyan nem 

hosszú munka, különösen nem az olyan sokat próbált, gyakorlott 

hajósoknak, mint Drake legényei voltak. Annál tovább tartott azonban, amíg 

ki- ki megtalálta a helyét, elrakta a cókmókját, és megbeszélte társaival a 

hajón, mi történt tegnap este a „Vörös Bálvány"- hoz címzett kocsmában, 

vagy éppen elmesélte, hogyan töltötte ezt az éjszakát, amelyről nem tudta, 

de megérezte, hogy az utolsó lesz itt Plymouthban. 



Ámbár mégsem lett az utolsó. 

Hiába futott ki nagy hirtelen a nyílt tengerre Plymouth kikötőjéből Drake 

admirális kicsiny flottája. 

Anglia legdélibb csücskénél, a Lizard- fok magasságában viharos 

ellenszéllel találkozott a flotta. Visszatértek tehát, előbb Falmouth 

kikötőjébe, de ott a kikötőben is megtépázta a Marigoldot a vihar. A hajót 

csak Plymouthban javíthatták ki, az egész flotta visszahajókázott tehát a 

kiindulási pontra. 

Mintha csak próbautat tettek volna. 

Plymouthban Fred Brewer egy időre eltűnt a szemek elől. De senki sem 

törődött vele. Letörte őket a sikertelen indulás, amely méltó folytatása volt a 

zavaros előzményeknek. Mintha valamennyien elszakadtak volna saját 

maguktól, nem érdekelte őket sem a kocsma, sem a lány, dühös haraggal 

dolgoztak a Marigold sérülésein, és egyre azon sóvárogtak, bárha 

indulnának már ki a tengerre – nehogy közbejöjjön valami. 

Most már mindenki tudott róla, miféle affér esett az admirális meg 

Doughty főparancsnok között a „Vörös Bálvány"- hoz címzett kocsmában. 

Figyelték, vajon folytatódik- e a dolog, akár csak egy rossz szemvillanásban 

is. Ámde Drake is, Doughty is úgy tett, mintha nem is emlékeznének az 

esetre. Barátságosan mosolyogtak egymásra, elmerülten beszélgettek a 

rakparton sétálva, sőt együtt tekéztek a Plymouth Hoe parkjában. 

Már decembert írták. Egy napon megszökött valaki. Nem a fegyveresek, 

nem is a hajóslegények közül. Az a szikár nemes úr, aki a „Vörös Bálvány"- 

ban normandiai és glasgowi érdemeire hivatkozott. Amikor Drake megtudta 

a dolgot, csak legyintett. 

– Majd kerül helyébe más. 

A Pelikán fedélzetén volt akkor. Látta, hogy a „fiúk" kíváncsi, fürkésző 

szemmel figyelik az arcát. 

– Admirális – kezdte egy bozontos szemöldökű, barna férfi. – Azt 

mondják, mégsem igaz, hogy Amerikába megyünk. 

– Majd elválik. Eddig még sohasem csalódtatok. 

– Az igaz, admirális. Hát csak azért mondjuk, mert az ember mégiscsak 

szívesebben izzadna valami jófajta... hm... hasznos útért, ugye... 

Ezt a zavart nyögdécselést jóízű nevetés követte. Nevetett Drake is, jól 

tudták valamennyien, mi is az a „jófajta" meg „hasznos" út. 

– Ne türelmetlenkedjetek. Nemsokára indulunk. Méghozzá december 

tizenharmadikán. 

– Hű, a nemjóját! – a bozontos szemöldökű megvakarta az üstökét. – 

Tizenhárom. Szerencsétlen szám az, admirális. Nem jó az ördöggel játszani. 



– Nem jó, az igaz – bólintott Drake, és nagyon mélyen zengett a hangja. – 

De olykor nem tehetünk másképp... 

Fred Brewer aztán ahogy eltűnt, úgy megkerült ismét. Nem egyedül jött. 

A kőparthoz húzott hajóról kíváncsi és csodálkozó szemek figyelték. Mert 

ugyan ki lehet a különös útitárs? 

Fred oldalán rongyos, csavargó külsejű fiú haladt. Hideg északi szelek 

fújtak már ekkor, őrajta mégsem volt több egy rongyos ingnél, meg egy 

kopott, foltos nadrágnál. S mert előző nap esett az eső, meztelen talpával 

bele- beletaposott a hideg tócsákba. 

Roger Crawleyből kitört a meglepett kiáltás. 

– Johnny, Johnny! 

A takácslegény felnézett a hajóra, és meglátta Roger szemében az 

ijedtség, a zavart szégyenkezés kicsinyes fényeit. S átvillant az agyán, 

Roger az iratok miatt fél tőle, talán még mindig titok a titok, és biztosan 

szégyelli is, hogy ilyen önkénytelen felkiáltással elárulta a barátságukat. 

Magyarázólag felemelt keze félúton megállt. 

– Betty eltűnt – mondta egyszerű, hétköznapi hangon. – Azt hittem, tudsz 

róla. 

Mintha a hajó mélyéből visszhangoznék: 

– Azt hittem, tudsz róla. 

Brewer egy levelet is hozott Drake admirálisnak. A levélen a királynő 

pecsétjét látták a jószeműek. 

– Ezt a fiút meg itt szedtem fel a közelben. Igen elcsigázódott. Emlékszel 

rá, admirális? – mutatott Johnnyra. 

S miként az admirális előre megmondta, 1577. december 

tizenharmadikán, sorban kifutott a flotta minden hajója a plymouthi öbölből. 

Dagadó vitorlákkal rohantak dél felé, mintha csak be akarnák hozni a késést. 

Az árbocokon büszkén lengett a Szent György- keresztes fehér lobogó. 

A Finisterre- fok magasságában az öt hajóból álló flotta egyszerre csak 

megsokasodott. Vízre eresztették a kicsiny vitorlás bárkákat is, amelyek 

eddig a fedélzetén pihentek. 

Francis Drake, a királynő kalóza, fenn állt a Pelikán tatemelvényén, és 

nézte, hogyan követik vezérhajóját a többiek, hogyan harsog a vitorlások 

orra alatt a víz. Aztán nagyot nyújtózott, megropogtatta izmait, és ásított is, 

mint az éhes oroszlán. Végül elnevette magát, és átintegetett az Elisabethre 

Thomas Doughtynak. 

– Ahooój, Tom! Jó szelünk van! – És még mindig nevetett a szája, ahogy 

maga elé mormogta: – Egyszer majd másképpen beszélünk. 

 



 

TIZENKETTEDIK FEJEZETT 
 

AZ ELSŐ NAPOK 

 

– Roger. Te, Roger... 

– Hm? 

– Mondd, milyen a tenger? 

– Hát... ilyen. 

– Azt mondjak, viharban is voltatok már. 

– Voltunk. Ronda dolog.  

- Sokszor van vihar? 

– Tudom is én. 

Elhallgattak. Roger nem bizonyult tapasztaltabb hajósnak Johnnynál. 

Olyan sötét volt az éjszaka, az orrukig sem látnak, hogyha nem dereng a 

víz tükrén a Pelikán tatlámpásának fénye, és fel nem tűnnek a távolban, mint 

különös szellemalakok, a kísérő hajók vitorlái. 

– Roger. 

– Hm? 

– Betty megszökött. Otthagyta Wanderplesse asszonyt. 

– Hát... ilyenek ezek. 

– Hát nem tudod, hogy Betty nem a csavargók lánya volt? Neked nem 

beszélt róla? 

– Nem emlékszem... és ne kiabálj, őrségben amúgy sem szabad beszélni. 

– Betty nem volt csavargó – halkult el Johnny hangja. – Nagyon örült, 

hogy Wanderplesse asszonynál lehet. Szép munka az. Akkora gallérokat 

vasaltak ott, mint egy kocsikerék. 

– Akkor hát miért szökött el? 

– Én tudom, hogy miért tette. – John hangja elcsuklott és furcsán 

ismételte. – Tudom, hogy miért tette. 

Várta, hogy a másik megszólaljon, mert hihetetlen és különös volt itt 

állni, Rogerrel együtt, a Pelikán orrsudarára támaszkodva; minduntalan 

elszorult a torka. Roger azonban hallgatott, és elmerülten nézett a semmibe, 

úgy tett, mintha fontosabbnak tartaná a víz és az ég választóvonalát 

felfedezni a borús éjszakában, mint hogy Johnny szavára figyeljen. 

– Miattad szökött meg. Utánad akart menni. Amikor elmentél Londonból 

anélkül, hogy búcsút vettél volna tőle, egészen összetört. A lányok egyre 

csúfolták, persze irigykedtek rá. És azt mondták, te csak a királynő 

parancsára, jártál hozzá, kár volt annyira bámulnia rád... 



– Ej, ostobaság. 

– Így volt. A mesterné mesélte. Amikor utoljára beszéltem vele, akkor is 

csak téged emlegetett. 

Hideg, nyirkos köd ereszkedett a vízre. Mintha eső esne, egyszerre csak 

csupa víz lett az arcuk meg a ruhájuk. A szél elállt, a tenger sem hullámzott. 

Az árbockosárban valaki csendesen káromkodott. 

– Mindjárt éjfél – mondta Roger. – Az admirális nagy tanácskozásra 

hívta, a kapitányokat meg a tiszteket. 

Johnnynak mintha menedék volna Betty... 

– Nem is tudom, miért, valami mindig Bettyhez hajtott. Szerettem volna 

mellette lenni, és vigyázni rá. Tudod, én is árva vagyok, egészen árva, 

akárcsak ő. De néha úgy éreztem, és azt is álmodtam, hogy kicsiny 

koromban volt egy testvérem... talán éppen ő... 

A távolból vezényszavak hangzottak. Zörgés, toccsanás hallatszott, vízre 

eresztettek egy csónakot, talán az Elisabethről, mert legutoljára az volt a 

legközelebb hozzájuk, és felhangzott a halk: húúúzd- meg, húúúzd- meg! 

– Vajon hol lehet most Betty? 

Roger hirtelen hozzáfordult és megragadta a karját. 

– Hát miért nem kerested meg, ha annyira veszkődsz utána? – sziszegte 

ingerülten. – Mi a fenének, jöttél velünk? 

Végre kibuggyant belőle a kérdés, amely azóta szorongatta torkát, hogy 

először elhagyták, Plymouth kikötőjét. Erre a kérdésre vártak mind a ketten, 

ezt kerülgették azóta is, hogy Johnny ideállt melléje a Pelikán orrsudarához. 

Közeledett az éjfél. 

Johnny, a Londonban még oly vidám Johnny hangja tompán csengett. 

– Az admirális hívott. Mihez is kezdtem volna? Hiszen most már én is 

szökött munkás vagyok... 

– Találtál volna máshol is szolgálatot. 

Tudta Johnny, hogy ez lesz a beszélgetés vége. A közös titok, Drake 

iratainak titka, sötét árnyék gyanánt borult föléjük. Szerette volna 

valahogyan megmondani Rogernek, hogy ne féljen tőle, ők ketten jó barátok 

maradhatnak, hogyha...hogyha... 

Boldogságos Szűz Mária, van valami feltétele ennek a barátságnak, de ő 

azt nem tudná szavakba önteni sehogy sem. 

– A trombitás talált rám Plymouth előtt – kezdte. – Láttad te is, hogy 

csupa rongy volt a ruhám, és éhes is voltam kegyetlenül. Azt gondoltam, 

hogyha Drake kapitány legénye itt van még... 

– Drake admirális. 



– Igen, szóval, hogyha Fred Brewer itt van még, akkor a hajók sem 

indultak el. S te talán tudsz majd Bettyről. De hát te sem tudtál róla. Nagyon 

féltem volna ott maradni, féltem egész úton, mert tudod, mi jár a szökött 

munkásnak... 

– Tudom, korbács. 

Hirtelen felharsant Thomas Cutill kapitány hangja. 

– Hej, Johnny! 

A takácslegény hátrafutott a tatemelvényhez. 

– Rajtad a sor. Siess a kormányhoz. Hajnalig ott leszel. 

– Parancsára, uram. 

Sípszó hangzott. Egyszeriben megelevenedett a Pelikán fedélzete. A 

hajóslegények előrohantak, aztán nyolc vértes katona állt fel a hajó 

baloldalán. 

A vízen fáklyák imbolyogtak. 

– Ahoj, Pelikán! – hangzott innen is, onnan is a csónakmesterek kiáltása. 

Sorban megérkeztek a kapitányok és a tisztek. Drake admirális a 

tatemelvény nagy szobájában várta őket. 

Vezéri díszben volt. Vállán az admirálisi szalagok, mellényén a széles 

arany és ezüst brokát csíkok, mint hogyha arany és ezüst páncélzat volna. És 

a szék, a nehéz karosszék is, mintha trónszék volna, mert úgy ült benne, 

mozdulatlanul, komolyan, uralkodóhoz hasonlóan. A kapitányok és a tisztek 

egymás után léptek be az ajtón, és szótlanul megálltak előtte. 

– Urak – kezdte Francis Drake, és meleg, barna tekintete gyorsan 

végigsiklott az arcokon. – Urak, elindultunk hát isten nevében, hogy 

végrehajtsuk őfelsége parancsát. Ha még nem tudták volna, hát most 

jelenteném be kegyelmeteknek az örömteli hírt, hogy nem Alexandriába 

hajózunk, mórokkal csereberélni. Még csak a Karib- tengerre sem hajózunk, 

ahol volna ugyan egy- két elintéznivalóm Fülöp király hivatalnokaival. Ez 

egyszer olyan meglepetést készítünk elő a spanyoloknak, amilyenről nem is 

álmodoztak. Leúszunk egész Patagóniáig, megkeressük a nagyszerű 

Magellán átjáróját, és a spanyol kincses bányák, kincses hajók hátába 

kerülünk. Peruig megyünk, és ha sikerül, még telepet is építhetünk Amerika 

nyugati partjain. 

Megenyhült a nézése, apró ráncok ugráltak a szeme sarkában, s már 

nevetett, hogy micsoda nagyszerű tréfát készít elő. 

– Hogyha éppen gyanút fogtak volna a spanyolok, ám gyűjtsék a hajóikat 

a Nyugat- Indiákon, mi úgysem arra megyünk... De hogyha csak egyet is 

meglátunk, urak, tudják, hogy mi a kötelesség! 

– Megrohanni, mint a farkasok – kurjantott Thomas Moon. 



– Úgy van, mint a farkasok. Van nekem errevaló jófajta recipém. A beteg 

spanyol gályákat aszerint fogjuk kikúrálni. 

Vidáman mosolyogtak, Thomas Doughty is mosolygott. Drake éppen 

hozzá fordult. 

– Tom, borítsunk fátylat a múltra. Odahaza nehezteltem rád, 

kicsinyhitűnek hittelek. Itt a kezem, legyünk a régi jó barátok. 

Amikor Doughty elfogadta a feléje nyújtott kezét, így szólt: 

– Naponta gyakoroljon a fegyveres csapat. Minden hajón. De tanulják 

meg azt is, hogyan kell az árbocra felmászni. Ha meg zsákmány kerül, senki 

sem tarthat meg abból semmit. Közös az addig, amíg hazatérve megfelelően 

el nem osztjuk. Aki tolvajkodik, felakasztjuk – a régiek tudják, az újaknak 

nem árt megmondani. 

Doughty egy pillanatra lesütötte kék szemét. 

– S miért éppen nekem mondod ezt, admirális? – kérdezte mosolyogva. 

Drake felrántotta a szemöldökét. 

– Persze, hogy neked, mert a fegyveresek parancsnokává tettelek. De 

mindenkinek szól, amit mondok – fordult a kapitányokhoz. – Ami az 

útirányt illeti, időről időre megadom majd, hol a találkozó, ha bármi okból 

elvesztenénk egymást szem elől. Az első ilyen hely Mogador, Afrika 

partjainál, 

– Jó hely – jegyezte meg Winter. – Tavalyelőtt jó vásárt csináltam ott. 

– Most pedig beszéljük meg, hogyan alakul a kegyelmetek része... Utána 

pedig, legyenek a vendégeim. Valamennyien. 

Így történt, hogy Roger Crawleynak nem kellett végigőrködnie a fél éjszakát 

ott a hajóorrban. Felváltotta egy bozontos szemöldökű hajós, aki Drake régi 

legénységéhez tartozott. 

– Menj – mondta –, azt üzeni a kapitány, hogy muzsikálni kell az 

admirális asztalánál. 

– Igenis – bólintott Roger. Sehogy sem volt ínyére, hogy lantot pengessen 

annál az asztalnál, amelynél minduntalan Doughty merev, jelentőségteljes 

tekintetével kell találkoznia. 

– Egyébként – hallotta a hajós hangját – engem Antoniónak hívnak, és 

spanyol vagyok. De nem katolikus ám... 

Akart volna még valamit mondani, de Roger otthagyta, éppen csak a 

nevét morogta vissza illendőségből. Magányosnak érezte magát a 

Pelikánon. Az első hajóúton, amelyet kemény viharban a Lizard- fokig 

tettek meg, az Elisabethen utazott, csak most parancsolta ide Drake. 

Borzasztó volt itt, mert úgy érezte, Doughty sokszor és bizalmatlanul, 

gondol rá. Thomas Drake, az admirális testvéröccse pedig – ej, mit kezdjen 



vele, zárkózott, kemény fiú, látszik, hogy kölyökkora óta a tengereket járja, 

kalóz lesz ez is, mint a bátyja. 

(Mi történt vele? Hát nem ez volt a szíve vágya mindig? Hajóra szállni, 

Drake legényei közé kerülni. Miért gondol most minduntalan Londonra, 

miért bántja, a lelkiismeret, amiért nem fogadta meg apja tanácsát, és nem 

törekedett a királynő udvaroncai közé?...) 

A Pelikán parancsnoki szobája tágas, hajókon bizony teremnek is 

számítható helyiség, volt. Tulajdonképpen ez az egy szoba alkotta a 

tatemelvényt, tetején volt a kapitányi állás. Ez aztán meg volt Tömve 

minden drágasággal. Sötét mahagóni burkolat fedte a falakat, az ablakok 

ólomrácsából színes, drága üveg csillogott, arany- és ezüstserlegek álltak a 

nehéz asztalon, drága képek lógtak a falon (Cornélius Janssen két portréja, 

aztán egy csendélet, no meg Brueghel kicsiny képe tengeren hányódó 

hajókról, amelyet az admirális biztosan a híres Snow Hill- i 

képkereskedőtől, Piobert Peak uramtól vehetett, aki nem is egy hercegi 

képtárat gazdagított már). A padlót vastag medvebőrök fedték. 

Alig nyitott be Roger a nagy tanácsterembe, máris odakiáltott neki Drake. 

– Hej, fiam, muzsikáljatok egy kicsit Tommal – és az öccsére mutatott. – 

Jobban esik az étek, ha közben halk zene a hazájára emlékezteti az embert. 

– Parancsára, admirális – hajtott fejet Roger. 

– Ha ki nem szárította a köd a torkodat, énekelj is valamit. De olyat ám, 

hogy felviduljon tőle a mi kedves lelkipásztorunknak az ábrázatja. 

Ott ült az asztalnál Francis Flechter is, szótlanul, ijedten, és egyre csak a 

fejét csóválta. Még most sem akarta elhinni, hogy nem tréfa volt az a 

kézfogás ott a „Hableány" asztalánál. 

– Eléneklem talán Tallis mester egy dalát. 

– Nem, nem. Valami vidámabbat. 

– És szerelmeset. 

– Magasztosát inkább... hogyha már zene. 

– Ej, puritánok nem valók hajóra. 

– Éppen hogy puritánok kellenének mindenhová. Nem lenne annyi baj, és 

gonoszság. 

– Sem kaland, sem vidámság... 

Drake nevetve az asztalra csapott, hogy csak úgy koccantak a nehéz 

ezüstserlegek. 

– A mindenségit, aki imádkozni akar, holnap imádkozhat az 

istentiszteleten. Aki pedig vidámodni akar, igyék velünk. Ti pedig, fiúk, 

muzsikáljatok. Énekelni nem kell. 



Később, amikor a lant szava, meg a clavichord kissé éles, olykor 

érzelmesen nyivákoló hangja megszólalt, újra eszébe jutott a dolog, s 

megjegyezte: 

– Ismertem cimborákat, akik a szent egyházi énekek dallamára csúf, 

közönséges szöveget énekeltek. Mások pedig, a nép dalocskáit ájtatos 

szövegre költötték át. Mindenki úgy vigadjon tehát itt is, ahogy a szíve 

diktálja. 

Roger Crawley ujjai fürgén futottak végig a lant húrjain. Tabulatúra 

nélkül is el tudott játszani egy sereg dalt. Nézhette hát Thomas Doughtyt, 

mereven nézhette, ámbár az egyetlenegyszer sem pillantott rá. Thomas 

Doughty egyre csak Drake- kel társalgótt, hideg, kék szemével egyre csak az 

admirális tekintetét kereste. És közben mosolygott, egyre csak mosolygott, 

poharát emelte, tréfát is mondott, és amikor szavai nyomán felharsant a 

vidám nevetés, végül így szólt az admirálishoz: 

– Francis, hidd el, sem a várható kincsek, sem pedig a kalandvágy nem 

késztetett volna ekkora utazásra. 

A jó erős malagái már a fejekbe szállt, a kemény, napszítta ujjak furcsa 

erővel markolászták a serlegek lábát. 

– Azért jöttem, hogy végre meglássam, hogyan is retteg tőled az óceán? 

Te, Francis, amikor megismerkedtünk, emlékszel, Londonban történt, te 

kedvetlenül és reményvesztve vártad a királynői dorgatóriumot –, napokig 

nem tudtam aludni a lelkesedéstől. Ez hát az a kalóz, akitől minden spanyol 

retteg. A tengerek farkasa. A bálványozó spanyolok réme! Hohó, mondtam 

magamnak, Tom, ha addig élsz is, de elkíséred ezt az embert. Hogy lássad, 

és tanulj tőle! Most boldog vagyok, hogy láthatom azt az embert – tudom, 

óvatoskodó voltam, de a közeledben engem is elkap a kalóz- lelkesedés –, 

aki bizony odavág, ha kell, és nem tűri, hogy bárki is a becsületébe 

gázoljon... 

– Sem azt, hogy a mi felséges királynőnknek nehéz gondokat okozzon... 

– mondta csendesen az admirális. 

– Igyunk az eljövendő sikerekre, urak! – állt fel Thomas Doughty. – 

Igyunk arra, hogy mielőbb megláthassuk, miképpen kopasztja meg a 

spanyol aranylibákat a mi nagyrabecsült admirálisunk! 

A hangos vivátozás, amely e szavakra támadt, elnyomta a lant és a 

clavichord gyenge hangjait. S nem hallatszott az a nehéz sóhaj sem, amely 

Roger melléből felszakadt. 

De hát így, ilyen nyílt tekintettel, tiszta kék szemmel, hogyan is lehet 

ilyen vérfagyasztó merészséggel – gúnyolódni? 

Mégiscsak csodálatos ember a titkár. 



Drake admirális bólintott. 

– Köszönöm – mondta –, ha libafosztást akarsz látni, hamarosan 

megláthatod. Ha addig élsz is... 

Larocold kapitány önfeledten suttogta: 

– Csodálatos ember... 

Mert hogyan is lehet ilyen vérfagyasztó nyugalommal fenyegetni? 

Most kinyílt az ajtó, és a szakács meg két hajóinas behozta az ételek új 

sorát. Sült csirkék, szalonnával tűzdelt nyúlgerincek pirultak a tálakon, 

borsos mártások csillogtak körülöttük, erre aztán megint lehetett nagyokat 

inni, jó fűszeres, nehéz borokat, hogy mindenki érezze, milyen nagyszerű 

élet vár mindenkire, aki nekivág az Új Világ partjainak. 

Folyt a lakoma, mintha nem is a tenger közepén, kicsiny vitorlás szűkre 

mért porcióiból kerülne a sok étel. 

– A nagy próba, urak. Az ember merjen enni, ha van mit. És tudjon 

éhezni, ha kell. 

A kormányos felrántotta az ajtót. 

– Szél – mondta. 

Cutill kapitány kisietett, és csakhamar felhangzott a hajóslegények 

szapora lábdobogása, amint végigfutottak a fedélzeten, és felhangzott 

Brewer kürtjele is: kövesse a Pelikánt minden hajó. 

Ekkor már hajnalodott. A tenger színéről elfújta a szél a ködöt, a nedves 

párázat nyoma csak a nyirkos fedélzeten és a nehéz vitorlavásznakon maradt 

meg. Később, miután a kapitányok és a tisztek visszatértek hajóikra, Drake 

végigjárta a Pelikánt. Végigsétált a hajó tatjától az orrsudárig, egy darabig 

elnézte, milyen feszesen dagadnak a széles, fehér vitorlák, hogyan feszülnek 

a kötelek a felerősödő szélben. Aztán megcsóválta a fejét. 

– Rángat – mondta. 

A szél rohamaira valóban megrándult a keresztrúd, majd döngve 

odavágódott az árbochoz. 

– Kikezdi – mormogta Drake, és Cutill kapitány fülig vörösödött. 

Akkorát ordított a fiúkra, mintha legalábbis egy mérföldnyire, nem pedig, öt 

lépés távolságra volnának egymástól. 

– Előre húzzátok a derékvitorlákat! A mindenségit! Mindent külön kell 

mondani?! 

Drake pedig lement, megnézte a kormányosokat, no meg az 

ágyúállásokat, az alvó Olivér ágyúmestert vidáman felzavarta: – Ej, öreg, 

hasatokra süt a nap – s végül még a konyhába is benézett, a hajó elején. 

Benézett csak, mert belépni nem tudott, mivelhogy éppen ketten voltak a 

parányi helyiségben, Fred Brewer meg John Duntone. 



– Tanítgatom a fiút – jelentette Brewer. 

– Jól teszed. De mire? 

– Elsőben is a gyomor dolgára. Nézzed csak, admirális, prüsszög az 

istenadta. Hohó, de azért ragyog a képe. 

Johnny arcán valóban földöntúli gyönyör látszott. Fred az imént 

felfigyelt rá, amint a többiektől elhúzódva, éjszakai vackán kuporgott a 

főárboc tövében. 

– Hát te fiú, mi ütött beléd? – kérdezte tőle. John tisztelettudóan felállt. 

– Semmi bajom, igazán semmi, 

– Nem bántad meg, hogy velünk jöttél? 

– Nem tehettem mást. Az admirális úr kegyességéből a hajón 

maradhattam, ámbár szívem szerint inkább odahaza maradtam volna. De hát 

amikor kegyelmed Francis Drake előtt hagyott, ő vállon veregetett, és azt 

mondta: ,,Ide ugyan hiába jöttél, több hely nincs a hajókon. Elegen 

vagyunk." „Nem hajóra jöttem, uram – feleltem –, hanem Roger Crawleyval 

lett volna beszélnivalóm." Akkor rám nézett. „Ismerős vagy nekem, hallod- 

e." ,,Igen, uram – feleltem –, John Duntone vagyok, a takácslegény, aki 

Londonban, a «Hableány»- ban kegyelmedtől két shillinget kért kölcsön." 

„Már emlékszem – nevetett –, no és talán visszahoztad?" 

– Ne hidd, hogy komolyan kérdezte – mosolygott Fred. – Ha jó kedve 

van, szórja ám a pénzt, ha meg dühös, hát egy rézgombért lehajol. 

– Én komolynak láttam, és megrettenve mondtam: „Admirális uram, azt a 

két shillinget visszaküldtem már régen, éppen Roger Crawley útján, aki jól 

ismeri kegyelmedet." Francis Drake akkor körülnézett, biztosan Rogert 

kereste a fedélzeten, de nem találta, ámbár az előbb még ott volt. 

Azután kikérdezett, miképpen, miért szöktem el a mesteremtől, és még arra 

a koldusleánykára is emlékezett, ott a „Hableány"- ban. Fred bólintott. 

– Igaz, igaz, bánkódott is, amiért otthagytuk azt a gyermeket. 

– Egyszer csak azt mondta Francis Drake: „Te, fiú, ha innen hazamégy, a 

mestered úgy eltángáltat, hogy belegebedsz. Ha meg nem mégy haza, 

elkapnak és megkorbácsolnak, még a füledet is lenyisszantják, ha rossz a 

kedvük. Hát inkább maradj itt." 

Brewer összehúzta hamiskásan a szemét, és megfogta John karját. 

– Majd belejössz! Kezdjük az első leckét! Tudod- e, mi vár a hajósra, hát 

még a kalózra a tengeren, meg még azon is túl? 

– Nem én, uram. 

– Ne uramozz, csak a tiszteket szólítsd úgy, én Fred vagyok neked is, 

ámbár az unokám lehetnél. Egyszóval, arany, ezüst garmadával hever odaát. 

Ha meg a messzi Indiából igyekvő hajót zsákmányolunk, akkor találunk 



abban nemcsak aranyat, gyöngyöket, ezernyi drágaságot, hanem fűszereket 

is: szegfűszeget, borsot, szerecsendiót, fahéjat, meg amit akarsz, s 

amelyeknek csak csipetjéért is jól fizetnek a plymouthi kalmárok. 

– És az mind a miénk lesz? 

– Elosztozunk rajta. Hej, öcsém, ha a hajósember nem volna olyan 

nemtörődöm, léhálkodó, mint amilyen, no meg ha énnekem jóravaló 

feleségem volna, bizonyisten saját házamban szívogatnám a tabak füstjét. 

John tudta, mi az a tabak, Londonban nem is egyszer látott hajósokat, 

szájukban az összecsavart és végén parázsló dohánylevéllel. De azt már nem 

merte bevallani, hogy még sohasem szívott füstöt. A vén Fred most a 

konyhába tuszkolta be, hogy megetesse a tegnapi borsos mártások 

maradékával. 

– Sose csentél a mesternétől ilyesmit? Vannak, akik fogukkal ropogtatják 

a borsot, a fene essék, a gusztusukba. 

Amikor pedig az admirális továbbment, Fred kényelmesen előhalászott a 

zsebei rejtekéből néhány agyongyűrt, megszáradt dohánytekercset. 

– Gyújts rá. Meglásd, napokig nem érzel majd éhséget. Johnny rágyújtott 

– s valóban nem kívánta az ebédet. 

Kavargóit a gyomra, csak úgy szédelgett. 

Még szerencse, hogy a kormányhoz küldték megint, lent kuporoghatott 

az alsó fedélzeten, és húzogatta a hatalmas, vaskos kormányrudat, ami nem 

volt könnyű feladat, mert felerősödött a szél, és a nap folyamán két ízben is 

irányt változtattak: az admirális messze el akarta kerülni a francia és a 

portugál partokat, nehogy időnek előtte gyanút fogjanak a pápisták. 

Itt a kormánynál csak a kormányos mester állt, meg a mindenkori egy-két 

legény, már amennyire szükség volt. 

A hajó nyomvonalára esett a kilátás, óriási, szabályos V betű formában 

habzott a víz a Pelikán tatja mögött, és e meg-megújuló rajzolat még el sem 

enyészett egészen a zöld hullámokon, már ott harsogott a tenger a következő 

hajó orra alatt. Szép látvány volt, ahogy az öt hajó egymás mögött, hosszú, 

laza libasorban követte az admirálisi zászlóshajót. Jó szél fújt északkeletről, 

felvontak minden vitorlát, csak úgy röpült a fehérszárnyú flotta. A tenger, 

amely idáig nyugodtnak látszott, egyre szélesebb hullámokat görgetett 

alájuk, a hajók lustán megdőlő árbocokkal egymás után kapaszkodtak át 

rajtuk. Fel- le, fel- le, aztán jobbra és balra is hintázott a Pelikán. Johnny 

kábán mosolygott, milyen jó is, hogy üres a gyomra, most biztosan a 

tengertől kavarog, ámbár meglehet, hogy még mindig a dohány dolgozik 

benne. 



Sirályok serege röppent föléjük, élesen kiáltva keringtek az árbocok 

csúcsa körül. 

Johnny arra gondolt, hogy most már soha, soha nem találkozik többé a 

szegény kicsi Bettyvel – és elszorult a szíve. Képzeletében komor 

lehetőségekkel viaskodott. Látta Bettyt ismét a csavargók hatalmában, 

elrémült a gondolatra, hogy meg is korbácsolhatják, mint szökött munkást, 

valamelyik falu piacán, s végül könny szökött a szemébe, mert képzeletében 

holtan látta Bettyt az országút szélén. Mosolygós nagy szeme mereven a 

csillagos égre tekintett, finom, könnyű keze élettelenül feküdt a keblén. 

Roger az oka Betty balsorsának. 

S elképzelte hirtelen, mit is csinálhat odafent, a Pelikán fedélzetén Roger. 

Biztosan a tisztekkel társalog, és nézik a vizet meg a sirályokat. Okos és 

előkelő, finom szavakat ejtenek. Vagy éppenséggel az admirális 

testvéröccsével barátkozik, hiszen együtt muzsikáltak tegnap este. Jó volna 

tudni, mit beszélnek. 

– Hé, cimbora, mit vicsorogsz itt az emberre? 

Nagy, szakadt körmű kéz nyúlt Johnny elé. 

– Aki nálunk méláskodik, hamar a vízbe pottyan. Hanem add a kezed, 

pajtás. Engem Antoniónak hívnak, és spanyol voltam. De nem katolikus ám! 

Hát a te neved mi? 

– John a nevem. John. Londonból. 

– Pápista vagy? Nekem megmondhatod, a fene bánja. 

– Nem, nem – tiltakozott riadtan a takácslegény. – Angol hiten vagyok, a 

mesterem meg puritán volt. Igen szigorú erkölcsű ember. 

Antonio kurtán legyintett. 

– Ostoba szamarak. Csak arra valók, hogy az ember kedvét rontsák. Úgy 

nézz rám. pajtás, hogy engem kölyökkoromban megcsigázott a sevillai 

inkvizíció. Hej, azt hittem, a belem kiszakad, három hétig úgy feküdtem, 

pislogni sem volt erőm. Azóta azt mondom, agyon kéne verni mindenkit, aki 

a saját religióját a felebarátjára akarja kényszeríteni. 

John bólintott. A kormányrúdra támaszkodtak, erősen kellett tartani, mert 

a Pelikán bal felől kapta a szelet. 

Antonio, a fekete hajú, lobogó szemű spanyol láthatóan örült, hogy 

beszélgető társra talált. 

– Az a vén londoni varjú, a királynő, jól csinálja a dolgát. Röhög a 

markába. Ha a katolikusok okoskodnak, az orrukra koppint, ha meg a 

protestánsok hangoskodnak, befogja a szájukat. 



– Az igaz – John lelkesen mesélte. – Mondták, hogy a kápolnájából nem 

vitette el a keresztet. Nosza, siettek kedveskedni neki, és valamelyik káplán 

vagy érsek díszesen megrajzolt, képekkel szépített bibliával lepte meg. 

– Képzelem, mit kapott. 

– Ahogy mondod, Őfelsége megintette, hogy ez máskor, meg ne 

történjék. 

– Hallod- e, én mindig mondom, a nagyurakat is legorombítják a még 

nagyobb urak. A hercegek meg a márkik. Hanem ez a Roger Crawley 

ugyancsak mogorva fickó. 

Johnny nem felelt. Kinézett a vízre. 

– Mindig csak a magafélékkel volna. Pedig hát a vízen nem így van ám. Te 

jól ismered, ugye? 

– Nyár óta. 

– Doughty úrnak a társa, aki odaát van? – kérdezte Antonio. 

– Igen – bólintott Johnny. 

Jóideig hallgattak. Antonión látszott, valami kikívánkozik belőle, és azt 

fontolgatja, szóljon- e vagy sem. John ellenben attól félt, hátha tovább 

kérdezgeti őt ez a bozontos szemöldökű, olajos képű hajós. Éppenséggel 

nem volt bizalomgerjesztő figura. Ámbár ez a vélemény nem sokáig élhetett 

Duntone- ban. 

– Hallod- e, pajtás, mondanék valamit. 

Odafentről Thomas Cutill kapitány kiáltása hallatszott. A kormányos 

mester egy időre, magukra hagyta őket. 

– De tartsd ám a szádat, ha jót akarsz. John bátran felszegte a fejét. 

– Inkább el se mondd – sóhajtott. – Nem szeretem én a titkokat. 

– Fontos ez, hallod- e. Tegnap éjszaka, őrség után, hogy a kapitányok 

elmentek, a hágcsót tartottam a bal oldalon, amikor csónakba szállt ez a 

Thomas Doughty úr. 

– No és? 

– Ha hallottad volna, milyen rondán beszélt a mi admirálisunkról. Azt 

mondta, nagyszájú paraszt, akinek hiúsága fogja a hajókat tönkretenni. 

Ismét hallgattak. Johnny erre igazán nem tudott mit válaszolni. Sötét 

sejtések viharzottak a lelkében, olyan keservesnek és borzasztónak látta a 

jövőt, hogy legszívesebben sírva fakadt volna. 

– Amondó vagyok, vízen könnyen támad háborúság hallotta a hangot. – 

Hát, ha verekedésre kerül a sor, én az admirális mellett vagyok. Isten adja, 

egyszer megtudod, hogyan hajóztunk együtt. Hej, csuda ember ám az 

admirális. 

John némán a kezét nyújtotta. Antonio arca ragyogott az örömtől, 



– Vivát, pajtás, ezt szeretem. Majd meglátod, micsoda tréfákat tud a mi 

admirálisunk. Ha akarja, ebből az öt hajóból egyszeriben nyolc lesz... na, 

ugye, nem hiszed. 

John nevetett. Valóban nem hitte. Megláthatta mégis. Mert alighogy a 

Finisterre- fok magasságába értek, Drake kicsiny flottája egyszeriben 

megnépesedett. Vízre eresztették azokat a vitorlás csónakokat, amelyek 

eddig szétszedve a fedélzeten hevertek. Az idő egyelőre, szép maradt, ezek a 

kis fiókák bátran úszkálhattak a nagy hajók körül, bennük félnaponként 

cserélték a legénységet, így aztán a vitorlások sem voltak agyontömve 

emberekkel, és a hajóhad is fürgébb, veszedelmesebb lett. 

Kék ég alatt, néptelen és végtelen tengeren úszott a Pelikán és nyomában 

a többi hajó a közvetlen cél, Mogador felé. Karácsony napján pillantották 

meg az afrikai parton a Cantine- fokot, és még aznap elérték a várost. 
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Alig hagyták el Mogador kikötőjét, ellenkező szél tört rájuk, és mivel 

semmi kedvük sem volt visszafordulni, bevontak minden vitorlát, és 

vesztegeltek a nyílt vízen. Ráadásul a távoli messzeségben sötét felhők 

növekedtek, fene villámok hasogatták a láthatáron az eget, félő volt, hogy 

rájuk tör a vihar. Szükség volt tehát Fred jóízű nevetésére, annál is inkább, 

mert Mogadorban kellemetlen kalandjuk akadt. 

Elvesztették egy emberüket. 

Drake bosszankodott. Fletcher tiszteletes komor gondolatokba mélyedt, 

egyedül a legénység nem vette szívére a dolgot – hála Fred Brewer 

fel-felcsukló nevetésének. 

– Nahát, ez a gömböc! Mondtam én neki, hallod- e, pajtás, nem úgy van 

az, mintha Doverből átlapátolsz Calaisba és vissza. De ő csak erösködött, 

hogy így, úgy, hahaha... 

Szélesen vigyorogva hallgatták. Nevették is, szerették is a nagyhangú, 

pocakos John Fryt, aki az utolsó pillanatban került a flottához. 

– Még most is előttem van, a képe. Ha láttátok volna, ahogy rémületében 

felfújta magát. Azt hittem, menten megpukkad, mint a marhahólyag. Haj, 



haj, még a pogányok is megriadtak tőle, biztosan azt mondta nekik: ne 

legyen John Fry a nevem, ha le nem nyellek titeket szőröstől, bőröstől. 

A hallgatóság mögött megjegyezte egy óvatos hang: 

– Csak aztán őt le ne nyeljék. – Amire – bármennyire is szomorú 

lehetőség – megint csak nevetés támadt. 

Újév második napját írták. S éppen második napja már, hogy elhagyták 

Mogador szigetét, ahol jó kikötőre és sanda bennszülöttekre leltek. Jóllehet 

a partvonulat, amelyen az Atlasz előhegyei emelkedtek, éppen a szigettel 

szemközt jó öblöket ígért, Drake mégis úgy rendelkezett, hogy a parttól 

mintegy mérföldnyi távolságban, a kicsiny sziget partjainál keressenek 

horgonyzó helyet. 

A lankás, csupasz hegyek, amelyeken csak fű és satnya bokor nőtt, 

egészen a partig húzódtak. Lábuknál azonban már datolyapálma zöldelt a 

szegényes, kupola tetejű arab házacskák mellett. Mire a flotta végül is 

horgonyt vetett a szigetecske északi oldalán, odaát a parton már nagy sereg 

ember és velük jónéhány teve sereglett össze. Fehér kaftános, fehér turbános 

arabok álldogáltak a víz szélén, és a maguk nyelvén barátságosan kiáltoztak. 

– Össze kéne fogni valamennyit! Jó vásárt csinálnánk odaát! – rikkantotta 

az új élményen fellelkesedett Roger. 

Az admirális meghallotta, és lekiáltott hozzá. 

– Ezekkel ugyan nem. A mórok nem négerek, nem bírják úgy a munkát, 

mint azok. Hanem vigyázzunk, fiúk! Ez a vidék Marokkó és a Fes- i serif 

uralma alatt áll, aki a portugáloknak erős ellensége. 

Csónak ment a partra, benne Edward Bright, Moon kapitány arabul tudó 

legénye, és többek között John Fry is, aki repesett a vágytól, hogy végre 

pálmát, arabot, tevét közelről lásson. Fertály óra múlva visszatért a csónak, 

benne két füstös képű mohamedánnal, és Fry nélkül, aki önként túsznak 

maradt a parton, hogy a bennszülöttek közül e két előkelőbb bátran a hajókra 

jöhessen. 

A Pelikán fedélzetén szorongó legénység széles vigyorgással fogadta a 

két vendéget, akik érthetetlen nyelvükön hangosan hadarva, alázatosan 

hajlongtak az admirális előtt. Parancs volt, hogy szívélyesek legyenek a 

mórokkal, a régiek tehát mosolyogtak, és feszes vigyázz- állásban sorfalat 

álltak a két kalmárnak, a többiek ellenben hangosan kurjongattak, és boros 

flaskáikat nyújtották jó szívvel az érkezők elé. 

– Marhák – szólt rájuk Cutill kapitány –, hát nem tudjátok, hogy a 

mohamedánok soha nem isznak bort? 

Hát éppenséggel tudták, de tudták azt is, hogy a próféta törvényét 

egyetlen híve sem tartja meg valami szigorúan. S így is volt valóban, a két 



burnuszos, turbános figura Drake admirális tanácskozó szobájába 

vezettetett, ahol a nagy kalóz hosszasan elbeszélgetett velük, és szavukat 

vette, hogy másnap csereáruval megrakodva jönnek el ismét. 

Alkonyra hajlott már az afrikai nap, amikor a két marokkói, ajándékokkal 

megrakodva, kilépett Drake ajtaján. 

– Nézd csak – súgta Johnny a közelében álló Rogernek. – Ugyancsak 

keresztben áll a szemük. 

Tökrészeg volt a két arab, a legénység ezen hahotázott egészen addig, 

amíg a csónak vissza nem tért, benne a lelkesen mesélő John Fry- jal, akinek 

elég volt egy nap is, hogy e szegényes pár házból álló településen 

betekintsen a mohamedán paradicsomba. 

– Hej, fiúk, telezabáltam magamat datolyával... és ekkora szőlőjük van, 

ni! Akkora a szeme, mint egy uborka, bizony isten, és csirkét kaptam meg 

kuszkuszt. 

– Micsodát? 

– Kuszkuszt. Köleskását, te mafla. Nem mondom, a csirke jobban ízlett, 

de hát azért ehhez is böfögni kellett. 

Kiderült aztán, hogy Fryt, a kövér hajóst nagy vendégszeretettel 

jóltartották, megetették, megitatták a két kereskedő szállásán. Hanem az már 

akkor feltűnt neki, hogy váltig kérdezgették valamiről, hogy miről, bizony 

nem tudta. 

Hogy is tudta volna, amikor semmit sem értett semmiből? Csak tömte a 

hasát, és magában elégedetten megállapította, hogyha Allah 

paradicsomában olyan mocskosak a hurik, mint amilyenek itt az 

elfátyolozott mohamedán asszonyságok, akkor ő jó szívvel inkább 

megmarad Krisztus urunk hiténél. 

A mór csemegék mégis izgatták a képzeletét, egész éjjel azt magyarázta 

az előhajó tetején a többieknek, hogy bizony jó volna, ha itt a hajón is 

datolyát ehetnének, csirkecombot ropogtatnának, mintsem örökösen azt a 

sózott húst, a babot meg az átkozott sárgaborsót egyék. A hallgatósága olyan 

nagy zajjal volt (s különösen azok, akik most jártak először tengeren), hogy 

végül az admirális csörrent rájuk nem kis haraggal. 

– Mi folyik ott elöl? Hetivásár? Aki nem tud aludni, sikálja fel a 

fedélzetet. 

Ingerült volt azon az éjszakán Francis Drake, de nem John Fry miatt. A 

hajókon elkiáltották már az éjfelet is a homokórák őrei, mire elnyomta az 

álom. Azontúl már csak Fred hümmögött helyette, és egyre azon törte a 

fejét, hogyan segítsen az urán? 

– A rókák, a rókák – suttogta maga elé –, hát ide is eljöttek... 



Mert nem sokkal azután, hogy a két mór kereskedőt visszavitte a csónak a 

szigettel szemközti partra, megjelent a Pelikánon Winter kapitány az 

Elisabethrol, Thomas mester a Marigoldról, és az ifjabbik Doughty, a 

pápistaképű. 

– Nos, urak? – Drake széttárta a kezét. – Csak nincs valami baj? 

Tudtommal szép az idő, sehol ellenség, és a kikötő is megfelel. 

– Éppen csak a hangulattal van baj – húzta el az orrát Winter kapitány. 

– Jobban mondva egyesek morognak – vetette közbe az ifjabb Doughty. – 

Hogy kicsodák, még most sem tudom. 

– Bizony így van, admirális – sóhajtott Winter kapitány. – Az én hajómon 

is hallottam már elégedetlen hangokat. Mondtam is ifjabbik Doughty 

uramnak – és a pápistaképűre mutatott –, hogy tenni kéne valamit. 

Drake nem nézett rájuk. Feltekintett éppen az árbocokra. Odafent, a 

magasban John másik két legénnyel együtt a felsővitorlával bajlódott. 

A hajó mellett Mogador szigete sötétlett. Mögötte most bukott le a nap. 

Még néhány perc, és itt a csodálatos, trópusi éjszaka. 

– Azt mondják... – Winter kapitányt szemmel láthatólag zavarta Drake 

közönye – azt mondják, hogy mennénk inkább Panamába. Mi kapitányok 

valamennyien jól ismerjük ott a vizeket, és te sem vagy ott ismeretlen. Ha 

csak a nevedet hallják, fut majd, ki merre lát. Biztosabb zsákmányra 

lelnénk... és többre is. 

Megakadt a beszédben, de az admirális ránézett és intett: 

– Mondd csak tovább... De várj, a legénység beszéli ezt vagy pedig a 

tisztek? 

– Ez is, az is. Mi úgy gondoljuk... 

– Kik azok a „mi"? 

– Thomas mester, John Doughty, aztán jómagam, és tudtommal Larocold 

kapitány is ezen a véleményen van. 

– Úgy, és az én Thomas Doughty barátom? Az öcs sietett a válasszal. 

– Ő nem tartja helyesnek. Azt mondja, így is isten csudája, hogy nem 

álltak elénk a spanyolok. Az Antillákon csak a vesztünkbe rohannánk. 

Hanem... azért... ő sem érti, admirális, mivégre kell mindenáron Magellán 

dicsőségét hajszolnod. Jól tudod te is, hogy odalenn a Tűzföldön nagyon 

kemény a tenger... 

Csendes volt az éjszaka, akármilyen halkan is beszéltek, a szavak 

leszűrődtek a fedélzetre, a szerteszét heverő emberek felfigyeltek. 

Drake hallgatott. Mintha csak arra a csónakra volna gondja, amely akkor 

hozta vissza első vendégségéből John Fryt, a pocakos hajóst. Hirtelen 

kemény lábdobogás hangzott, a derék Fred jelent meg a kapaszkodók 



aljában. Kezében lámpást tartott, amelyben vastag gyertya égett. Jött és 

meggyújtotta a tatlámpást. 

– Parancsára – dörmögte, noha senki sem szólt hozzá. Ahogy jött, úgy el is 

tűnt. Sejtették, hogy a fedélzeten megáll, s a nagyárboc tövéből füleli a 

beszélgetőket. 

– Ez a helyzet, admirális – kezdte újra Thomas mester. Francis Drake 

hirtelen feléjük fordult, 

– Elmehetnek kegyelmetek – mondta, és szóra sem méltatta a 

jelentésüket. – Kérem, mondják meg Thomas barátomnak, hogy hajnalban 

költözzék át a Pelikánra. Úgy illik, hogy velem utazzék. 

A három ember lógó orral távozott. 

Másnap hajnalban aztán mosolygó arccal és látható örömmel – megjelent 

a Pelikánon Thomas Doughty. 

– Köszönöm – szorongatta az admirális kezét –, köszönöm, Francis, hogy 

meghívtál a hajódra. Hiszen oly sokat tanulhatok tőled. 

A plymouthi kalóznak láthatóan jólesett ez a lelkendezés. 

Hajnalra John Fry is befejezte beszámolóját. Készülődött, hogy ismét 

csónakba szálljon. Az egyezség úgy szólt, hogy ma reggel menjenek ismét a 

két kereskedőért. 

Fry a csónak orrába ült, és alig várta, hogy ismét túsz legyen. Mihelyt a 

sekély parti vízre értek, kiugrott, és készségesen előreszaladt. 

A parton tevék álltak, a tevék mellett arabok, és hallatszott egy- két „Ins 

Allah". 

Aztán hirtelen előugrottak néhányan a tevék mögül, egy kiáltás hangzott 

– és John Fry nem túsz, hanem fogoly volt. A csónakot már nem is engedték 

kikötni. 

Ez történt Mogadorban. Immár második napja, hogy elhagyták a kikötőt. 

– A pogány óvatos fajta, most majd vallatóra fogják szegény gömböcöt, 

csakugyan nem portugálok voltunk-e? 

– Imént azt mondtad, Fred, hogy a kalmárok féltékenyek voltak. 

– Hahaha! – s Freddel nevetett az egész társaság. – Nem hinném, hogy 

van egy háremangyal is, aki szemet vetne a mi pocak Fry- unkra! 

Úgy látszott, a vihar elkerüli a hajókat, egyre távolabbról villantak az ég 

mennykövei. De az ellenszél annál nagyobb erővel támadt fel, úgyhogy 

bevontak minden vitorlát, és leeresztették a nagyobbik horgonyt is, ámbár az 

nem ért feneket, de arra jó volt, hogy az elemek vissza ne zavarják őket 

Mogadorba. 

Most, az új esztendő második napján Fred, az admirális legénye és a 

flotta kürtöse egyszerre csak elővette John Fry históriáját, hogy jót nevessen 



rajta a legénység. Mi szükség volt erre, csak ő tudta volna megmondani. Azt 

mondták, ha jókedvében van, sokat szeret mesélni, a régiek sokszor 

emlegették nagy történeteit, amelyek ifjúságáról, no meg Drake első 

kalózkodásairól szóltak. 

Mindig visszatért John Fryhoz. 

– Még azt mondta, ne legyen John Fry a neve... hahaha. 

Fenn, a Pelikán tatemelvényén Drake a fejet csóválta, és előrekiáltott 

hozzájuk: 

– Hé öreg, mondd meg nekik azt is, hogy aki mafláskodik, az mind Fry 

sorsára jut. Jó tanulság, hogy saját feje után senki ne kószáljon, mindig 

parancsra várjon. 

Hullámzott a tenger. A csupasz árbocú hajók ide- oda imbolyogtak a 

vízen, sötéten kavargóit körülöttük az örvények sokasága. Nagy zöldes 

foltokban terült szét a felhős ég szürke fénye a víz színén, hogy eggyé 

olvadjon, a tajtékos fehér hullám csúcsain. A távoli vihar elől menekülő 

madarak serege csapott le mellettük a víz színére, fekete fejű lócsérek 

voltak, csúnya krikákolással, füttyentgetve röpülték körül a hajókat, aztán 

elhúztak kelet felé, amerre Afrika partjai voltak. 

Mindenki a fedélzeten tántorgott, Francis Fletchert és Thomas Doughtyt 

kivéve. A tiszteletes úr bizonyára imáiban keresett vigasztalást. Doughtyt 

pedig tengeri betegség kínozta, amit szégyellt, és észrevehetően titkolt. 

Igen, immár ötödik napja Thomas Doughty a Pelikán egyik kajütjében 

lakott. Azt mondta, örül, hogy átjöhetett, Drake is szívesen fogadta, hanem 

azért mindannyiszor megfagyott a levegő, ha a fedélzeten megjelent. Mi volt 

az oka, senki sem tudta volna megmondani. Talán arra várt a legénység, 

hogy egy napon folytatódik a plymouthi szóváltás, biztosan bennük élt – 

valamennyiükben – az elindulást megelőző éjszaka különös, ijedt varázsa, 

és ott a kikötőben a hajnalé, amelyen az admirális hamis halálhíre elterjedt. 

Később rekkenő melegben hajóztak. Francis Drake ingujjban járkált 

közöttük, és gondja volt minden húzókötélre, minden csomóra, minden 

ágyúra és mindenkire. 

Doughty úgy járkált közöttük, mintha csak vendég volna. Mindig feszes, 

rátarti előkelőséggel, ahogyan csak dölyfös urak szoktak a pórok között, 

megfordulni. Drake igazi hajóskapitány módjára ordítozott velük – még 

Cutill kapitánnyal is –, ha nem ment minden úgy, ahogyan elképzelte. Mégis 

derült a képük, valahányszor meglátták. 

Doughty merev arccal, nagyon halkan beszélt, csak akkor mosolygott, ha 

az admirálissal váltott szót. 



Mégsem szerették. E sok tengert megjárt hajósok, torzonborz, zsíros 

pofák, egyszeriben elnémultak, zavarba estek, topogtak, ha Doughty 

közéjük lépett. Minden szavát lesték- figyelték. Talán azért beszélt olyan 

halkan, hogy minden szavára figyeljenek. 

– Ez az esztendő is jól kezdődik. 

Akkor tette ezt a megjegyzést, amikor John Fry nélkül indultak el 

Mogadorból. 

– Jól kezdődik – adták tovább nevetve. Először nevetve, aztán komolyan. 

Csak két ember volt, aki messze elkerülte Doughtyt. Johnny és Roger. 

Johnny könnyen megtehette. A titkár szemében csak egyszerű hajóslegény 

volt, aki végezte munkáját, őrséget állt, ámbár a kosárba ritkán küldte Cutill 

kapitány, mert észrevette rajta, hogy rövidlátó. 

– Mire hazatérünk, olyan lesz a szemed, mint a sasé. 

John hitte is, nem is. Végezte a munkát, amit rábíztak. És örült Antonio 

barátságának, Fred jóindulatú szavainak. Amióta Plymouthból elindultak, 

lassan megismerte a Pelikánt töviről hegyire. Igaz, látott ő már hajót 

Londonban nem is egyet, tudta, hogy az előhajóban van a legénység 

szállása, persze nem mindenkié, mert aki ott nem, fér, lehúzódik az első 

fedélzetre, és az ágyúk mellett vackol. Tudta, hogy a hajó tatja a kapitány, az 

admirális, egyszóval a tisztek tanyája. Megtanulta, melyek a rögzítő és 

melyek a húzó kötelek, s hogy az árbocok köré csavart, szurkozott 

kötélhurkák e nehéz szálfákat merevítik, s nemcsak festői színfoltok a 

sárgára festett hajókon. 

Hanem azt már nem is képzelte, hogy a hajósélet ennyi munkával jár. 

Odahaza, miközben Ruisdael mester műhelyében rángatta a vetélőt, azt 

hitte, hogy a hajósok csak kibontják a vitorlákat, azokba belekapaszkodik a 

szél, aztán már semmi, dolguk, süttetik a hasukat a nappal. Ehelyett őrség jut 

a hajó jobb és bal oldalára egyaránt, mert nem mindegy ám, hogy ki ugrik a 

kötelekhez, ki mászik a hágcsókon, ha a vitorlákat behúzni vagy kibontani 

vagy átváltani, kell. Megvan annak is a rendje. Persze nem ugrál az őrség 

sem örökké, van, amikor csak az eget meg a vizet kémleli, vagy éppen, a 

többiekkel társalog. A távoli hajókat pedig, nemcsak a kosárban kuksoló 

legénynek kötelessége észrevenni. Aztán ott van a kormányállás, nem 

könnyű munka, az sem. Időnként a szivattyút is működtetni kell, mert nincs 

az a hajó, amelynek száraz volna a mélye. Az ám, a hajó mélye! 

Az első fedélzeten tizenkét ágyú sorakozik súlyos talpakon, amelyeket 

karvastagságú kötelek tartanak fogva. Ha azok elszakadnának egy- egy 

lövés közben, a visszacsapódó mozsár agyonütné az embereket, és 

összetörné a vaskos tartóoszlopokat is. Az ágyúk előtt, csapóajtó van a hajó 



oldalába vágva, ez védheti a kandi szemektől és a harsogó hullámoktól 

egyaránt. (Mert van kapitány, aki ezeket a csapóablakokat éppen olyan 

sárgára festeti, mint amilyen az egész hajó. Ne tudja az ellenség előre, hány 

ágyúval számoljon. Mások meg oda is fekete ablakot festenek, ahol nincs 

ágyú: hadd rettegjen az ellenség hiába. Vajon kinek van igaza? ) 

Itt az alsó fedélzeten, a kormányállás közelében van néhány kis fülke, 

most azokban lakik a kapitány, a vitorlamester, a kormányos, Fletcher 

lelkész, Doughty uram, A hajó előrészében a legénység szállása, akárcsak 

odafent, no meg a vasmacskák hatalmas csörlője, amelybe tízen- tizenöten is 

belekapaszkodnak, ha a nehéz alkotmányt fel kell tépni a fenékről. 

Csapóajtó és döngő falépcső vezet a hajó mélyébe. Ide is Fred vezette le 

Johnnyt, nem sokkal azután, hogy beavatta a konyhaművészet számára 

ismeretlen világába. 

– Na, gyere, fiú, de fogd be ám az orrodat, ha kényes. Nehéz bűz 

terjengett odalent. Szorosan egymás mellett álltak a nagy hordók teli 

besózott hússal, más hordókban bab, káposzta, borsó várta, hogy megegyék 

vagy, hogy megrohadjon. Amott nagy kosarakban ropogós kétszersült. Volt 

ott bor is, nem egy hordóval, no meg víz is. 

– Amerikában majd burgonyát is felveszünk. Az admirális már evett, és 

azt mondja, nincs jobb étel annál. Isten tudja, ha nagy az ínség... talán... 

De mindez csak egy része volt a hatalmas hajófenéknek, vastag 

palánkfalak mögött kezdődött a következő raktár, amelyben már 

barátságtalanabb hordócskák sorakoztak. 

– A puskapor. Amott a fegyverek. Ide is, meg az élelemraktárba is csak a 

kapitány engedélyével lehet lejönni. 

– De hát mi nem is szóltunk Cutill mesternek! 

– No hiszen, ki is rázná a bőréből Cutill mestert az én uram, ha valahová 

nem engedne. 

Azontúl Johnny szemében Fred Brewer volt az admirális után a flotta 

második embere. 

Ami azt illeti, nem is sokat tévedett. 

És Antonio? Antonio a vitorlák természetét és kezelését magyarázta el, 

nem egyszerre, csak ahogy adódott éppen. Máskülönben sokat és sokszor 

beszélt. Ha Fred nem volt a közelben, hát az angollá lett spanyol tartotta 

szóval a fedélzetet, gyorsan hadarva, és az angol szavak közé nemegyszer 

spanyol kifejezéseket vegyítve. 

John Duntone- nak tehát nem esett nehezére elkerülni Thomas Doughty 

uramat. Mégis megtörtént, hogy a titkár megállt mellette, rátámaszkodott a 

hajókorlátra és megkérdezte. 



– Na, fiú, hosszú a kötél? 

– Hosszú, parancsnok úr. Azért sietek vele, hogy mihamarabb készen 

legyek – mivelhogy kötelet tekert éppen szabályos karikákba. 

– Hát csak dolgozz, meglesz a jutalma. Johnny hallgatott. 

– Jó, jó – bólintott Doughty –, igazad van, ha most még óvatos vagy. De 

ne félj semmitől, én majd vigyázok, hogy senki se térjen haza üres kézzel. 

Később Antonio lépett Johnnyhoz. 

– Mit mondott? – kérdezte. 

A takácslegény elmesélte neki Doughty szavait. Antonio a tat felé 

tekintett. 

– Nem volt kinn az admirális, igaz- e? – és csúnyán, kacskaringósan 

elkáromkodta magát. A bozontos szemöldökök alatt úgy villogott Antonio 

fekete, spanyol szeme, hogy Johnny azt hitte, menten felragad egy kést, és 

leszúrja Doughtyt. 

Kitekintett a vízre, ahol nem messze tőlük, az egyik bárkában Roger 

kuksolt többedmagával. Ekkor már elmúlt január 4- e is, feltámadt a szél, és 

hajtotta őket déli irányban Afrika partjai mentén. A kezdeti, viharos idő után 

csodálatosan kiderült az ég, csupa élet volt a magas és a mély, mókás 

delfinek eredtek a hajók nyomába, egyszer nagy, lusta teknőst is láttak a 

habokon hintázni, de nem sikerült elfogniuk, mert lemerült és eltűnt a 

szemük elől. 

Alig hagyták el a 31 szélességet, és közeledtek a Guerrefokhoz, amikor a 

távolban feltűnt három halászbárka. Kettő közülük felcsapott orrú, viharálló, 

nehéz nagy alkotmány, messziről olyannak tűntek, mint két török papucs. 

Előttük könnyű járású vitorlás csónak siklott, óriási latin vitorlával. A nyílt 

tenger felől közeledtek, láthatóan az volt a reményük, hogy elérik a partot, 

mielőtt a flotta útjukat állná. 

Roger a bárkában ült nyolcadmagával, és hallgatta maga körül a nyugodt 

tenger csöndes zajait, amikor felharsant a Pelikán kosarában a kiáltás. 

– Ahoój! Egy vitorla délnyugat... 

Francis Drake a tatemelvényen állt Cutill kapitány társaságában. Most 

intett Fred Brewernek. Az rohanvást felsietett melléjük, és pár pillanattal 

később felharsant a kürt. 

– Vigyázz! Készenlét! 

Megjelent a fedélzeten Thomas Doughty is. 

– Hej, Tom – kiáltott előre Drake. – Itt vannak az első fecskék. Kicsi 

madarak, de hát az elsők. Szerencsét hoznak! Parancsolj, átengedem, ha van 

kedved... 



– Hogyne volna! – mosolygott a fegyveresek parancsnoka, és kék szeme 

vidáman villant. 

A bárka tehát odament a Pelikán mellé, hogy felvegye Doughtyt. 

– Hanem azért vigyázzatok! – szólt utánuk Drake. Roger feltekintett a 

Pelikánra. Hirtelen furcsa izgalom szorította össze a torkát. Az első tengeri 

csata. Szemével Johnnyt kereste. A takácslegény nem éppen hősies 

foglalkozásba merült: egy nagy vitorlát foltozott. 

Kalóz vagyok, igazi kalóz – gondolta magában Roger. – Drake hajósa 

vagyok. Hogyha Betty most látna! 

Hirtelen elvörösödött. 

Hogyan is jutott ez most eszébe? 

Feszes vitorlával rohantak a bárkák elé. Amikor a közelükbe értek, akkor 

látták, hogy csupán nyomorúságos halászok ülnek bennük, ámbár a két 

evezőscsónak irdatlan hatalmas evezőit néger rabszolgák húzták. 

Spanyol halászok ültek a csónakokban, és rémült arccal néztek rájuk. 

Doughty kihúzta kardját, és harcra készen állt a bárka palánkjánál. De hát 

úgy látszott, Drake régi legényei kedélyesebben fogják fel a dolgot. 

– Happy New Year! (Boldog új évet!) – kiáltotta nevetve az egyik. 

– No faltába más que eső! (Még csak ez hiányzott!)csóválta a fejét 

rémülten egy félmeztelen, keszeg ember. 

A kalózbárkában sokan tudtak spanyolul, maga Doughty sem állta meg 

nevetés nélkül. 

Hát ennyi volt a nagy kaland. Ennyi csupán. Mire megértették egymást, 

és megtudták, hogy egy fia hal nem sok, de annyi sincs a hálóban, Doughty 

kegyelmesen intett. 

– Mehettek! Go!... Anda, anda! 

Azok úgy kaptak a kötelekhez, mintha a halálból menekülnének. 

Csodálkozva néztek Doughtyra. Aztán megvonták a vállukat. Utóvégre ő 

a parancsnok. Az elcsodálkozásnak azonban volt alapja. Drake admirális 

pulykavörös képpel fogadta őket. S mert dühös volt, nem éppen 

barátságosan, hanem igen hivatalos hangon kiáltott le rájuk: 

– Doughty parancsnok! Miért engedte kegyelmed futni azokat a 

csónakokat? 

– Szegény ördögök voltak... és a parancs úgy szólt, hogy emberségesek 

legyünk! 

– A mindenségit... Nem azt mondom, hogy levágd őket. Az a vitorlás csónak 

hírünket viheti. 

– Nem találhatom ki a gondolatodat – vágott vissza ingerülten Doughty. 

– A tetteimért felelek, ha kell... 



Doughty felkapaszkodott a bárkából, és úgy vágta be maga mögött a 

fülkéje ajtaját, hogy beledöngött a Pelikán. Akkor már szólt megint a kürt, 

és öblös vitorlákkal, veszett iramban előrerohant Thomas Moonnak, a 

hajdani hajóácsnak tizenöt tonnása. Csak úgy harsogott a víz alatta, ahogy 

űzőbe vette a jócskán előre szaladt halászokat. 

– Csak át ne forduljon. 

Jó bárka volt az, tartotta a szelet, és hamarosan be is érte a menekülőket. 

Éppen, amikor a vitorlás csónak ott akarta hagyni a két evezőst, hogy a 

Kanári-szigetek felé vegye az útját. Thomas Moon szépen kötélvégre vette 

mind a három járművet, és bevárta a flottát. 

Még aznap Thomas Doughty megjelent a fedélzeten. 

– Küldd ide Roger Crawleyt! – mondta mogorván az egyik legénynek. 

– Parancsára! – A legény elloholt, hogy felkeltse Rogert, aki már 

összekuporodva aludt a pokrócain. 

A hirtelen felriadástól és a kellemetlen találkozástól dobogó szívvel 

nyitott be Roger a titkár ajtaján. A parányi helyiségben egyetlen mécses 

pislákolt. Doughty az ágyon ült, keze ügyében a kardja, és hideg, kék 

szemével, mereven nézte egy darabig a nemes ifjút. 

– Vannak hálás és hálátlan emberek – kezdte. – Te az utóbbiak közé 

tartozol. Úgy teszel, mintha nem is ismernél, mintha elfelejtetted volna, 

hogy mit köszönhetsz nekem. 

Rogernek elcsuklott a hangja. 

– Nem felejtettem... el. 

– Egyszer már hagytam, hogy a saját fejed után menj. Nem fogok még 

egyszer szégyenkezni miattad őfelsége előtt. 

– Igenis. 

– Mi az, hogy igenis, összevissza beszélsz. Azt fogadtad, hogy kísérőm 

és igaz hívem leszel itt a hajón. Nem azt akartam, hogy szolgám légy. Arra 

van más. De megkövetelem, hogy ne kerülgess, és várd a parancsaimat! 

Roger sápadtan és megnyúlt arccal hallgatott. 

– Még pár nap és elérjük a Zöld- foki Szigeteket. Itt az idő, hogy végre 

tegyünk is valamit. Ha ez az eszelős kalóz továbbmegy, odaveszünk valahol 

a Magellán- szorosban. Nekem kell megmutatnom, mire képes az angol 

flotta. Érted? Nekem kell megmutatnom! 

Hirtelen felugrott, és megragadta Roger gallérját. 

– Ide hallgass, te fiú! 

Rogernek reszketett a lába, és egészen kiszáradt az ajka. Alig tudta 

kinyögni: 

– Parancsára! 



– Egyszer már megpróbáltad. Megpróbálod ismét. 

– Mit?... 

– Ha megadom a jelt, leszúrod! Értetted, leszúrod! A többit bízd rám! 

– Nem – nem.. ; – tört fel a vinnyogás Rogerből. – Nem én voltam ott... 

Plymouthban. 

Doughty felnevetett. Halkan és vérfagyasztó hirtelenséggel. Olyan volt 

ez az ember, mintha maga a sátán lépett volna e hajóra. 

– Meséld az öregapádnak... – és megrázta Rogert. – Leszúrod, ha 

mondom! Csak annyit mondok: most! És akkor szúrsz! 

Roger kiszakította magát a hideg ujjak szorításából, és az ajtóhoz ugrott. 

Magából kikelten, lihegve kiáltotta: 

– Nem, nem, ezt ne kívánja! 

– Te is bedőltél a nagy kalóznak – sziszegte a titkár. – Nagyképű paraszt, 

aki muzsikáltat a hajóján! Szégyelld magad! 

– Nem... azt nem fogom megtenni! 

Az örökké halk és rendesen határozatlan Doughty most hirtelen hozzálépett. 

– Megteszed, ha mondom! – megfenyegette. – De vigyázz a nyelvedre, 

mert ha csak megsejtem, hogy eljár a szád, felakasztatlak. Én nem 

kegyelemből vagyok itt, mint te! 

– Nem teszem! – Roger szeméből eleredt a könny. Nem teszem! 

– Nesze! – Doughty teljes erejével pofonvágta. – Most pedig takarodj! 

Futott a flotta dél felé. Egyenletes keleti- délkeleti szél fújt, most már a 

passzát övébe értek. Az afrikai part mentén haladtak a vitorlások, 

zsákmányra éhesen. Egyik nap követte a másikat, január 15- én már a 

Barbas- fokot is elhagyták, és csodaszép, fövenyes part mentén hajóztak. 

Egészen a Blanco- fokig terjedt az a mesésen szép partvonulat, ahol a sárga 

homokra nyurga pálmák vetettek gyér árnyékot. A Blanco- fok égbenyúló 

sziklaszirtje mögött jő kikötő kínálkozott. A flotta ott megpihent. 

Akkor már öt kisebb bárka és karavella volt a zsákmány. 

Johnny csak nézett. Hát ez így megy? 

Mert sem harc, sem kiáltozás eddig nem esett. Hol az egyik hajó – 

legutóbb a Marigold – , hol csak a vitorlás bárkák indultak 

zsákmányszerzésre. Megálltak a spanyol hajók mellett, felköszöntek, azok 

meg – akár volt ágyújuk, akár nem – szó nélkül megadták magukat. Igaz, 

legtöbbje üres, ócska teknő volt. 

– Gyenge vásár – kiáltott egy napon Antonio az admirálisnak. – Már 

viszket a tenyerem. 

– Köpj bele! – felelte Drake. 

– Az ám, de akkor már ütni is kell, admirális! 



– Eljön annak is az ideje. .: 

 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET 

 

MEGALÁZÓ ÍGY RAGADOZNI 

 

Eljött annak is az ideje. 

Már a Zöld- foki Szigetek térségében jártak, el is hagyták Majo szigetét, 

amelyen Johnny új leckét vett „gyomor dolgából", mert teleette magát 

banánnal és kókusszal, el is rontotta a gyomrát, s csak az vigasztalta, hogy 

mások is nyögdécseltek, éppen úgy, mint ő. Az admirális csak nevette, 

ahogy sápadoznak, és még csúfolta is őket. 

– Jóból is megárt a sok! Hahaha! Olyanok vagytok, mint a hasfájós 

gyerekek. 

– Mi nem szoktunk úgy a jóhoz, mint kegyelmed! – vágott vissza egyik a 

„régiek" közül. 

– Csakhogy én akkor sem zabáltam, mikor olyan sovány voltam, mint a 

tavaszi ürge. 

Nagyot nevettek, mert a zömök, csupa izom Drake admirálist nehéz volt 

elképzelni tavaszi ürgének. Nevetett Drake is, nevetett Doughty is – aki 

elfelejtette már a minapi összeszólalkozást –, nevetett Fletcher is, aki fekete 

köntösében éppen istentisztelethez készülődött. 

– Arra volt jó ez a majói kirándulás – fejezte be Drake, hogy 

megbecsüljétek majd a babot, ha átkelünk az óceánon. 

Mert Zöld- foki Szigetek volt az utolsó állomás, utána már az óceán 

következik, egy – ki tudja hány napos – út, amíg Brazília partjaihoz érnek. 

Majo szigetén partra szálltak, jó forrásokból megtöltötték a vizes hordókat, 

de emberrel nem találkoztak, mert az ültetvényesek a sziget mélyébe 

menekültek, a hegyek közé. Nos, jó, hiszen nem fontos az, hogy angol 

kalózok portugálokkal csevegjenek, úgysem értenék meg egymást, 

különösen ha arról van szó, hogy a flotta legénysége megtömje a hasát 

kókusszal, banánnal, és elkapjon néhány kecskét meg tyúkot, és néhány 

napra megmeneküljön a sózott- főtt húsok kellemetlen bűzétől. 

Most Santiago szigete felé vitorláztak, megdőlt hajókkal, mert éppen 

jobbról kapták az északkeleti szelet. Az admirális úgy rendelkezett, hogy a 

szigetcsoport legnagyobbjai északról kerüljék meg. Ennek is megvolt a jó 

oka. Minden spanyol vagy portugál hajó, amely Dél- Amerikából vagy 

éppen Indiából érkezik, délről vagy délnyugatról közelíti meg a szigeteket. 

Miért páváskodjék a flotta ott, és ijessze el az esetleges zsákmányt? Inkább 



lopakodjanak északról, és aztán rontsanak elő a Santiago és a Fuego közötti 

tengerrészen. 

A ragyogó tiszta levegőben úgy tűnt, alig kéznyújtásnyira vannak már 

Santiago szigetétől, amelynek zöld Tomegéből kevélyen szökkent a 

magasba San Antonio kialudt vulkánja. Körülötte a bozóterdővel borított 

kisebb-nagyobb hegyek és dombok sokasága között a völgyekben nem 

látszott sehol megművelt terület. 

– Ez az északi oldal – magyarázta Fred. – Itt rejtőzködnek azok a mór 

rabszolgák, akik fellázadtak a portugálok ellen. Bizony kár volt a pogányt 

keményen sanyargatni a pápistáknak, most ülhetnek a kővárakban, és 

félhetik az istent. 

Valamennyien a fedélzeten voltak. Kezdődött az istentisztelet. Fletcher 

lelkész előbb a Hajósok Imáját mondatta el velük, miként az írva van a 

Prayer Book lapjain, majd a bibliából olvasott volna fel egy passzust, hogy 

abból, miként a rügyből a szirom, kibontakozhassék a szentbeszéd virága. 

Nem a jámbor pap tehetett róla, hogy csakhamar mindenki az ajkát 

harapdálta az elfojtott nevetéstől. Még Drake admirális is az öklére hajtotta a 

fejét a térdeplőzsámolyon, amelyet Ilyenkor a főárboc tövében állítottak fel 

a részére. 

Francis Flechter éppen Jónás prófétáról beszélt, aki ugyancsak 

megnyomta a cet gyomrát – és ők még mindig kókadoztak a Majo- szigeti 

banánlakomától. 

Szerencsére Cutill kapitány halk füttyszava utasította az őrséget, hogy 

egy- két pillanatra őrá figyeljen, ne a szentbeszédre. Bal szarvköteleket ki, 

jobbot húzd! 

- Hé, odalent! Kormányt egyenesbe! 

Délre fordultak Santiago északi fokánál. 

Francis Fletcher tovább olvasott. 

– „És azon időben Jónás próféta..." Thomas Doughty ájtatosan lehunyta a 

szemét. 

Jobbról látszott Fuego szigetének vulkánja. Messzire hangzó mély 

dörejek követték egymást, a hegy csúcsából égnek tört a füstfelhő. 

– Hajó! Vitorla! Délnyugat! 

Felkapták a fejüket. Ha délnyugatról vitorla látszik, az csak olyan hajó 

lehet, amely Santiagónál szeretne kikötni. Ha ugyan engedik. 

– Nagyvitorlát! – hangzott Cutill kapitány újabb parancsa. 

Francis Drake felkelt az imazsámolyról, és egy bocsánatkérő 

kézmozdulattal véget vetett az ájtatosságnak. Majd később. 

– Háromárbocos! Karavella! 



– Mekkora? Hó, fiú! Mekkora? 

– Száztonnás lehet! 

Drake megdörzsölte a kezét, és a szemével elégedetten Antonio felé 

vágott. 

– Csónakba, fiúk! 

Kürtjel. A csónak megtelik, ezúttal az admirális abban a vezér, s mellette 

Johnny, Antonio, no meg az a lemaradhatatlan Fred állt a többiekkel együtt. 

Úgy ugrottak be valamennyien, mintha minden perc drága volna, pedig hát a 

hajó még oly messze van, hogy csak a kosárból látni. Az admirális 

visszakiáltott a Pelikánra. 

– Amíg odaleszünk, Thomas Doughty uram itt a legfőbb parancsnok, őt 

köteles mindenki követni. Tom, te pedig úgy manőverezz, ahogy 

megbeszéltük az ilyen alkalmakra. 

Doughty bólint, természetesen úgy lesz, ahogy megbeszélték, azzal 

Rogert keresi a szemével és még néhányat azok közül, akiket erre az útra ő, 

no meg Sir Cristopher Hatton ajánlott az admirális hajóira. 

A vitorlás csónak előreröppen a vízen, egyenesen délnyugati irányba. Fél 

óra sem telik el, már alig látszik a távolban a parányivá zsugorodott vitorla. 

Roger belekapaszkodik a tartókötelekbe, és ég az arca, kavarog a gyomra 

a félelemtől. S már hallja is Doughty kiáltását: 

– Roger, hozzám! Remeg a lába, nem mozdul. 

– Richard Manners! Mathew Poulet, Sir Henry Leem, Thomas Grevill 

urak, hozzám. 

Egy szempillantás sem telt el, máris ott csoportosultak Thomas Doughty 

körül mindazok, akiket már régóta híveinek tekinthetett, vagy éppenséggel 

észrevétlenül a flotta elindulása óta nyert meg a maga számára. De hát miért 

ez a sietség, ez a félelemmel teli rohanás? Mintha riadóztatni akarná 

mindazokat, akikre számíthat. 

Az admirális nincs a hajón. Az admirális nincs a flottával. 

Nyolcadmagával otthagyta a flottát, és arra vár, hogy alkalmas pillanatban 

körülveszik majd a hajói a portugál karavellát. 

Cutill kapitány összehúzott szemöldökkel nézi, mi ez a futkosás a 

hajóján. Mindenki a fedélzeten volt a fegyveresek közül, ha arra szükség 

lesz, a puskások és az íjászok megkapnák a parancsot Doughtytól. Miért 

állnak most egyesek a parancsnoki emelvény alá? 

– All hands up! – egy hosszú és két rövid sípszó jelenti: „Mindenki a 

fedélzetre." 

– Kapitány! – kiált le Doughty a parancsnoki emelvényről. – Miért 

riadóztatja a legénységet? 



– Az admirális így rendelkezett! – jelenti Cutill kapitány. – Harcra is sor 

kerülhet! 

– Vissza az egész! – ordít Doughty, – A várost lőjük, ostoba fajankó! Ha 

onnan kifutnak a hajók, végünk van. 

– A csónakban csak nyolcan vannak... – próbál ellenkezni Cutill. 

– Nincs vita. Teljesítse a parancsomat! Hajók délkeletre! 

Santiago sziget szélárnyékos oldalán futnak. A hegyeken átzúdul a 

passzát, itt nem egyenletes a szél, meg-megrázza a vásznakat, csak a 

sudárvitorlákkal haladhatnak. A flotta megtorpan, lassan úszik dél felé, itt 

egy névtelen kis falu terpeszkedik a víz partján, amott egy földkaréj mögött. 

Santiago déli oldalán, megláthatják majd a fővárost, a tengerre nyíló kicsiny 

völgyben megszorult házakat, meg az erődöt: Prayát. 

A távolban, délkeleten a Pelikán csónakja most kerüli meg délről a 

karavellát. 

A flotta követi a vezérhajót. A szigethez közelítenek, ahelyett hogy 

Drake segítségére sietnének. Winter kapitány hajója, az Elisabeth a Pelikán 

közelébe kerül. 

Doughtynak van egy megbocsátó, atyai, barátságos mozdulata. Vállon 

veregeti Rogert. Mintha mondaná: jól van, elvégzi helyetted más! 

Talán éppen ezekben a percekben történhetett, hogy a flottától végleg 

messzire röppent bárka a portugál karavella közelébe ért. Drake kevélyen és 

magabiztosan úszott el a nagy hajó előtt, s alaposan szemügyre vette a 

zsákmányt. 

– Száztonnás – jegyezte meg. – Régi, de jó építésű alkotmány. – És 

elolvasta a nevét is – Mária. 

Johnny rajongó tekintettel bámult admirálisára. Ó, hogyha Betty látná most, 

amint alig kéznyújtásnyira a nagy Francis Drake- től, igazi tengeri kalandra 

indul! De Johnny nem szégyellte ezt a gondolatot, sőt különös melegség 

ébredt a szívében. Még pár perc, és talán a kardok csengenek majd a vízen – 

s neki Betty jár az eszében. 

Drake intett. 

– Fordulni! 

Elhaladtak már a karavella előtt, olyan sebesen, hogy az apró hullámok 

tajtékot verve fröccsentek szét a könnyű bárka orra előtt, és lábuk alatt 

ütemesen csattogott a palánkoknak verődő víz. Látták, hogy a karavella 

fedélzetén állók értetlenül figyelik őket, nem tudják, mire véljék a jöttüket. 

– Csak bámuljatok! – nevetett Fred. – Mire magatokhoz tértek, már a 

nyakatokon lesz a flotta. 



– Fiúk – csattant Drake hangja –, csak akkor ugrotok, ha 

megparancsolom. De akkor aztán, mint a villám! 

– Bízza ránk, kapitány – mondta Antonio, és rácsapott az övébe dugott 

nagy késre. 

Johnnynak torkában dobogott a szíve az izgalomtól. Leplezni akarta, de 

sehogy sem tudta a remegését. Ő kardot szorongatott, ámbár Antonio a késre 

esküdött. 

– Jobban lehet mozogni vele. Tudjisten, a kard mindenbe beleakad. 

Már- már úgy volt, hogy a többiek ugratni kezdik, mert a kard volt 

Antonio gyengéje, bezzeg annál jobban tudta elhajítani a kést, tíz lépésről is 

beletalált vele akármelyik sétapálcába – amikor elhangzott az admirális 

parancsa: – Fordulni! 

Átcsapták a vitorlát, a bárka megpördült a vízen, és oldalozva a karavella 

felé vette útját. Ketten a számszeríjakat készítették elő, és kinyitották a 

kicsiny vasvödör tetejét, amelyben izzó parazsat hoztak magukkal, hogy 

alkalomadtán égő nyílvesszőket röpítsenek a hajóra. 

– Ahóóój! – Drake öblös hangja túlharsogta a szél zúgását. 

A háromárbocos megállt, a kapitány megjelent a parancsnoki 

emelvényen, és érdeklődése jeléül nagy csomó bagót köpött a vízbe. Barna 

képű, kövér ember volt, akkora piros orral, mint egy dinnye. 

A hajó meg a bárka lassan közeledett egymáshoz. A kapitány most vette 

csak észre, hogy odalent fegyveresek állnak. 

– Good morning, sir! – kiáltott az admirális. Aztán portugálra fordította a 

szót. – Dobjon le egy kötélhágcsót, és fogadja jó szívvel Francis Drake-et, 

őfelsége 1. Erzsébet királynő admirálisát! 

Egyszeriben elkerekedett odafent a kapitány szeme. Ijedt futkosás támadt 

a hajón, füttyszó harsant, kiabálás kezdődött, egyesek rémülten és hitetlenül 

a korláthoz szaladtak, mások lerohantak a hajó mélyébe, csak úgy dübörgött 

lábuk alatt a lépcső. De nem sokáig tartott ez a rémület, mert a kapitány 

parancsa harsant. 

– Megálljatok! Csak nem rezeitek be egy csónaktól!? 

– Drake, Drake! – hallatszott a rémült kiáltás. Dehogyis a csónaktól, 

Drake nevétől ijedtek úgy meg. A kapitány azonban tréfára vette a dolgot. 

– Mindenki mondhatja, hallod- e! – kiáltott. – Mi vagy te, kalóz vagy 

admirális? 

– Kalóz admirális – felelte Drake vidáman. – Hanem ide azt a hágcsót, 

amíg jó kedvemben vagyok. 

Erre a magabiztos hangra odafent a kapitány jót nevetett. 



– Te majom – kiáltott vissza, – Azt sem tudod, ki az a Drake mester! 

Hiszen nem csónakkal jár az kalózkodni. Hé, Perico, pörköljetek oda nekik 

egy kissé! Majd elkapom én az irhátokat, hallod-e! Már nagyon eltanultátok 

a Drake dolgát! Hanem ahhoz korábban kell felkelni, hogy Enrique 

kapitánnyal így beszéljetek. 

– No, no, csak nézz a hátad mögé! 

Széles színpadias pózzal nézett hátra a karavella kapitánya. Drake azt 

várta, felkiált majd a meglepetéstől, hiszen már ott kell közelednie az egész 

flottának. Ehelyett tompa ágyúdörej hallatszott Santiago szigete felől. 

– Baj van – Johnny meghallotta Fred suttogását. – Baj van, admirális. A 

hajók nem ide jöttek. Praya erődjét lövik. 

Drake arca hirtelen bíborvörös lett a visszafojtott dühtől. Itt áll 

nevetségesen, mint valami felfuvalkodott béka, és még egy perc, a karavella 

egyszerűen rárohan. Doughty... – villant át az agyán és keserűen elhúzta a 

száját. Aztán máris határozott. Odafent is meghallották az ágyúdörejt. 

– Prayát lövik – mutogattak északkeletre a megrémült kereskedők. 

– Angolok, angolok! 

Ekkor már a bárka a karavella oldalához verődött. Ilyen közelségből az 

ágyúknak ugyan semmi hasznát sem vehette Enrique kapitány. Mire 

felocsúdhattak a legényei, Johnny elkapta az orrvitorla messzire hátranyúló 

szarvkötelét, és szempillantás alatt fenn volt a fedélzeten. Átugrott a 

korláton, és akkor már kezében villogott a kard. Mámoros harci kedv öntötte 

el, támadói kusza összevisszaságban hadonásztak előtte, ő mégis világosan, 

és jól látta, mikor kire kell lecsapnia, és olyan erővel vagdalkozott, hogy a 

portugálok visszarettentek tőle. 

A bárkában csak egy ember maradt, a többi bőszült ordítással követte 

Johnny példáját. Heten, mint a gonoszok. S valóban ördögök gyanánt 

ugrottak a fedélzetre, hogy aztán nekirontsanak a harmincfőnyi ellenségnek. 

A portugálok csak most kaptak észbe, hohó, ha ez az ember igazán Drake, 

akkor itt az alkalom, hogy lecsapják a fejét. 

– Rajta! – ordította Enrique kapitány, és saját legényeit is szétlökve, előre 

furakodott. 

E pillanatban Johnny kardját markolatnál érte egy vágás, kirepült a kezéből. 

Máris hárman sújtottak volna feléje, hogyha az admirális félre nem taszítja, 

és egyetlen mesteri vágással fel nem csapja mind a három kardot. A hét 

kalóz ekkor már szétszóródott, olyan verekedés támadt a hajón, amilyet még 

nem láttak a pápista portugálok, mert öles ugrásokkal szökkentek ide- oda az 

angolok, Antonio egyre- másra csavarta ki támadói kezéből a kést, hogy 

aztán egy távolabb álló karjába hajítsa. Odalentről pedig el- elpattant a 



számszeríjról egy nyílvessző. Az egyiken égő szurok lobogott, az beleakadt 

a hátsó vitorlába, észrevétlenül perzselni kezdte a száraz ponyvát. S ekkor 

már Drake ott vívott a szuszogó Enrique kapitánnyal a feljáró előtt, olyan 

kardcsattogtatást míveltek, hogy a kereskedők inkább őket nézték, semhogy 

a többiek segítségére siettek volna. 

– Ég a hajó! – ordította valaki. 

Felharsant Brewer kürtje. A csattogó, parancsoló hang végigfutott a 

vízen – talán hiába. De íme, ott Santiago partjai mellett kivált a flottából 

Thomas Moon bárkája, és feléjük közeledett. 

– Ég a hajó! – ordította valaki. 

A Mária megrémült legénysége leeresztette kardját. S máris Drake 

parancsolt, mert odakiáltott nekik: 

– Oltsátok, az istenfátokat! 

Vívott tovább Enrique kapitánnyal. Oda sem nézett, tudta, hogy a 

portugálok jó része oltani siet. Azt azonban nem is merte hinni, hogy mire 

körülnéz, már vége a harcnak, mindenki a hátsó vitorlát rángatja le a 

rúdjáról, és már csak ők ketten küzdenek. 

Egy szikár, ingerült ember ordítozni Kezdett. 

– A Szűzanyára, fejezzék már be! Kapitány, adja meg magát! 

– Nincs igaza, Nuno da Silva uram! – lihegte Enrique. 

– De igaza van! – kiáltott Drake, és azzal könnyedén felhasította ellenfele 

karját. 

Véget ért a küzdelem. A portugál legények már vigyorogtak, tetszett 

nekik ez a kis csetepaté, és ráadásul a tudat, hogy nem akárki, hanem maga a 

híres kalóz, Francis Drake zavarja őket a hajófenékbe. 

Pulykamérgesen sóhajtott Enrique kapitány, és bizonyára azt kívánta, 

bárcsak ölné meg a kalóz minden utasát, ne kelljen később az elrabolt 

árukért felelősséget vállalnia. 

– Fred, a hívást! – intett Drake, és kemény tekintettel nézett a távolba. 

Most már engedelmesen idefordult a flotta minden hajója, követte Thomas 

Moon példáját. 

Johnny rácsapta a foglyokra a lejáró ajtaját. Aztán kissé zavartan fordult a 

közelében álló admirálishoz. 

– Uram – kezdte, de megakadt, nem talált szavakat. – Uram, kegyelmed 

jó volt hozzám... felfogadott... és most megmentette az életemet... 

A széles homlokra felszaladt a szemöldök. A meleg barna szem hirtelen 

messzire néző lett, és az a szemölcs, az a férfihoz egyáltalán nem méltó 

szemölcs fura táncba kezdett az orr tövében. 



– Mars a kötelekhez – mondta csendesen Drake admirális, s hangjában 

nem volt egy csöppnyi szigorúság sem. 

A mérge azonban újra felgyülemlett, mire hozzájuk ért a flotta. Igaz, 

hogy a hajók legénysége olyan vivátozást, hurrázást csapott, hogy a 

körülöttük szállongó viharmadarak észvesztve menekültek a part felé. Igaz, 

hogy Thomas Moon, Larocold kapitány, Thomas mester és Cutill kapitány 

egymást megelőzve kiáltozták át neki: 

– Hej, admirális, ilyen még nem volt! Csónakból, nyolc emberrel... 

Drake alig várta, hogy átlépjen a Pelikán korlátján, és alaposan 

lehordhassa Doughtyt. 

– Ha nem tudnám, hogy a barátom vagy, és csak a maflaságod miatt 

történt, ami történt, azt mondanám, árulás. Nem nekem, hanem 

királynőnknek tartozunk számot adni a sikereinkről. Itt nincs helye a 

játéknak. Könnyen rosszra fordulhatott volna a dolog... 

– A te érdekedben tettem – életében talán először történt, hogy Doughty 

elpirult a méltatlankodástól. – Úgy szidsz, mint egy gyereket, és nem úgy, 

mint egy katonát. 

– Miért mentél a város alá? 

– Nehogy ellenünk küldjék a hajóikat. 

– Ahogy nézem, nincs benn más, mint néhány halászbárka. Te mégsem 

siettél a segítségemre. 

– Segítségedre! Úgy látom, egészen jól elláttad a dolgukat egymagadban 

is. 

– Isten segítségével... 

Doughty – kék szeme most különös, zöldes fényben égett, és sápadt arcán 

nagy piros foltok nőttek – már támadott: 

– Miért hagytad itt a flottát, ha nem bíztál bennem? Mi szükség volt arra, 

hogy csónakkal indulj a hajó ellen? 

Olyan felhördülés, topogás, suttogás támadt e szavakra, azt lehetett várni, 

hogy rögtön kitör a rebellió. Ki kinek a híve lett volna, milyen pártokra 

szakadt volna a legénység, előre tudni nem lehetett. Cutill kapitány nem 

akart beavatkozni a vezérek között folyó vitába, ő a magáét majd 

négyszemközt elmondja Drake- nek, azok bizony tények, és nem fellengős 

szavak. Mert íme, az, admirálist is elhagyja a béketűrése, kardot ránt, és 

hördülve ront Doughtyra: 

– Elég volt, te! Takarodj! 

Doughty sarkon fordult és elszaladt. Igen, az admirális után az első 

parancsnok a szó szoros értelmében elfut. De hát ez a futás egy parányi 

győzelem is. Előbbi szavaiban talán volt némi igazság. 



Még pár pillanatig tartott a feszült némaság. Drake felszegte a fejét, úgy 

állt ott az embergyűrű közepén, mintha arra várna, hogy ötven Doughtyval 

kell megverekednie. 

Aztán kemény léptekkel felsietett a parancsnoki emelvényre. 

Fred sietett fel utána egy pohár borral. 

– Igyanak a fiúk is – mondta Drake. 

– Még mindig a Mariát őrzik. 

– Az ám, a Mária. 

Előhívta öccsét, Thomas Drake- et. A hallgatag, kissé szomorkás arcú 

legény, aki fél fejjel magasabb volt a bátyjánál, az admirálist megillető 

tisztelettel állt meg előtte. 

– Tom, nemrég múltál tizenkilenc éves. Itt az ideje, hogy legyen egy saját 

hajód. 

– Igen... – az ifjabbik Drake hangja elfúlt az izgalomtól. 

– Hát melyikre gondolsz? 

– Ha Moon mester átveszi a karavellát, el tudnám vezetni a bárkát. 

Tizenöt tonnás. Vezettem már egy ízben... tudod... 

– Nahát! Akkor szépen költözz át a Máriára. Ezentúl, az lesz a hajód! 

Száztonnás karavella kapitánya vagy. Te veszed át a zsákmányt, és te teszed 

ki az utasait majd Brava szigetén. Pompás hajó, besorozzuk a flottába. 

Hanem aztán vigyázz, öcsém, az embereket te válogatod ki. És veled megy 

Thomas Doughty is... jobb, ha egyelőre nincs a közelemben. 

Amilyen derült volt Tom képe, úgy elborult ismét. De hát a parancs, az 

parancs. Teljesíteni kell. És mert a fiatal a fiatalban bízik leginkább, máris 

kiáltott: 

– Johnny, Roger – és sorolta a többieket is. Így került Johnny és Roger 

egy időben a Mária, vagy ahogy rögtön átfestették a – Mary fedélzetére. A 

zsákmányolt hajó utasait, miután Drake szíves szóval és étellel is jól tartotta 

őket, szépen kitették Brava szigetén, amely a Zöld- foki Szigetek legutolsó 

tagja az óceán felé. 

Egy embert azonban nem engedett partra. Nuno da Silva volt az, akiről 

kiderült, hogy ismeri Peru, Chile és Panama partjait. 

– Kegyelmed velünk jön. 

– Tiltakozom! Megbízatásom van. Mihamarabb Lisszabonban kell 

lennem. 

– Velünk jön, szívesen fogjuk látni. Szükséget nem szenved. 

– Ez erőszak, ebből még nagy baj lesz. 

– Kegyelmednek semmiképpen – nyugtatta meg az admirális. – Nekünk 

meg nagyon fontos, hogy jó révkalauzunk legyen. Nyugodjék meg tehát. 



Nuno da Silva – mit is tehetett volna mást – belenyugodott a sorsába. 

Minthogy Brava szigete mellett túlságosan mély volt a tenger, horgonyt 

nem vethettek a hajók. Csak a csónakok siklottak partra, és majd egy napig 

tartott, amíg nagy kiabálás, zötykölődés, dongatás közepette a zsákmányolt 

Mary minden alkalmas hordóját megtöltötték a sziget édes vizével. Az 

admirális ugyanis úgy rendelkezett, hogy a Mary legyen a „vizes" hajó, mint 

ahogyan a Marigold az éléstár, noha minden vitorlásnak külön- külön is volt 

elegendő vize és élelme. Végül otthagyták az újdonsült szigetlakóknak 

„cserébe kivénhedt hajójukért" az egyik vitorlás bárkát, hadd legyen mivel 

átkelniük Santiagóra. 

A távolban Pogó vulkánja fertályóránként köpte a felhők felé tüzes 

haragját. Akár a parton álltak, akár a vízen voltak, úgy érezték, hogy a tompa 

morajlás közben megremeg alattuk az egész földgolyó. Egy ízben a szél 

éppen föléjük kergette a finom vulkáni hamut, olyan lett a hajók fedélzete, 

mintha rizsporral szórták volna be. 

1578. február másodikán tovább indult a flotta. Ragyogó, verőfényes 

reggelen indultak. Az ég egészen mélykék volt, olyan kék, amilyenné 

sohasem tudják festeni üvegserlegeiket a velencei mesterek. Ha felnézett az 

ember erre a mélykék égre, úgy látta, hogy bizony igazuk volt a régieknek: a 

szférák kristályburka borul a világra. A magasztos végtelennel lett eggyé a 

lélek – felszakadt egy sóhaj a mellükből – és úgy szemlélték fenn a szédítő 

magasságban a fátyolfelhők messze elnyúló foszlányait, mintha vágyaik és 

gondolataik messzire lengő, habfehér fátylai volnának. A tropikus tengeren 

jártak, különös volt hát és jóleső is a hűvös szél, amely megduzzasztotta a 

vitorláikat. Hátszélben rohantak egyenesen dél-délnyugati irányba. Minél 

előbb át akartak vágni az egyenlítőn. 

A fehér vitorlák csak úgy vakítottak a napsütésben, fehér viharmadarak 

keringtek az árbocok körül, olykor szinte súrolva a Szent György- keresztes 

lobogót. Később feltűnt egy- egy barna tollú hajósmadár, és furcsán 

megnyúlt, horgas csőrével bámulatos ügyességgel ragadta fel a vízbe dobott 

hulladékot vagy a kisebb halakat. Kék ég alatt, zöldes víz felett, fehér 

vitorlákkal úszott a flotta. Keményen feszültek a vitorlák, harsányan 

lobogtak a zászlók, és sisteregve, tajtékozva vágódott szét a víz a hajók orra 

előtt. 

Már eltűntek a Zöld-foki szigetek a távolban, amikor észak felől 

sisteregni, bugyborékolni látszott hirtelen a tenger. Felforrt talán a víz, mert 

amerre a szem ellátott, csillogó hólyagok pattantak szét a habok tetején. Ez a 

habzás, fortyogás egyre közeledett, és akkor látszott csak, hogy fel- 

felugráló delfinek ezreitől habzik az óceán. A hajók játékos kísérői, amelyek 



máskor egyenként vagy csapatosan követik a vitorlásokat, és mintha 

incselkednének a tenger hajósaival, bukfenceznek, előre- majd 

hátraszökkennek a vitorlások oldala mellett – most irtózatos Tömegben 

vonultak valamerre. S mintha meg volnának babonázva, nem maradtak meg 

a hajóknál, ferdén keresztezték a flotta útját, és továbbiramodtak. A 

ritmikusan felbukkanó fekete testek tömegétől új hullámzásnak indult a 

tenger, míg – hosszú órák múltával – el nem tűnt a hatalmas vonulás, és el 

nem csendesedett a víz, hogy ismét a köteleken zizegő szél és a hajótőkék 

alatt hátrazúduló hullámok zaja uralkodjék rajta. 

A delfinek csordáját cápák követték, hogy learassák gazdag 

zsákmányukat, de ezeknek csak úszóit látták, nem került egy sem közel a 

hajóhoz. 

A vizet bámulta sokáig a hajós népség, megejtette őket a varázsos és 

félelmetes igazi végtelenség, amellyel csak most találkoztak először, amióta 

Plymouthban felszedték a horgonyokat. Északra és délre, keletre és nyugatra 

csak a végtelen víztömeg vakította szemüket fényes, ezüstös csillogásával, 

és nem volt itt sem ösvény, sem útjelzés, hogy merre van a merre, hanem 

csak az admirális ezüst asztrolábiuma meg az iránytű mágneses tüskéje 

mutatta nekik az utat. Boldog, tétlenkedő napok következtek, amikor a szél 

és a tengeráramlat egyaránt jó irányba hajtotta őket, és nem volt egyetlen 

rossz órájuk sem. Olykor egész nap nem kellett sem a vitorlához, sem a 

kormányhoz nyúlni, a ponyvák árnyékában heverésztek, bagóztak és 

nagyokat hallgattak. Ha megunták, kockázni meg kártyázni kezdtek. 

Egyedül a zsákmányolt Mary új legénysége dolgozott keményen néhány 

napig, amíg a hajómélyben elrendeztek mindent, és számba vették a 

zsákmányolt árut. Ámbár ez boron és selymeken kívül nem tartalmazott 

ládaszámra aranyat, ahogy azt várták. A kereskedők kajütjeiben találtak 

kisebb- nagyobb ladikokat, szelencéket, arannyal meg gyöngyökkel tele – 

ezek voltak a legértékesebb kincsek. 

A Mary. 

Ahol Thomas Drake, ez a pelyhedző állú legény a kapitány, és Thomas 

Doughty, a londoni béka a katonák parancsnoka. 

– Minden este jelentést kérek! – mondta már az első napon az ifjú 

kapitánynak. 

– Parancsára! – bólintott az, mert ebben nem talált semmi kivetnivalót. 

– Miért állnak őrséget a nemesek és a zsoldosok is? – kérdezte a második 

napon. 

– Az admirális parancsára – felelte az ifjabbik Drake. – Mindenki részt 

kap a zsákmányból, mindenki dolgozzék is. 



– A nemesek és a zsoldosok ezentúl nem állhatnak őrséget. Más a 

hajósok dolga és más a fegyvereseké. 

– De, ha mondom... 

– Ne mondj semmit, fiam, a te dolgod a hajóvezetés... Az újabb Drake 

fülig vörösödött. 

Csupa ,,új ember" volt a hajóján. Közöttük Johnny és Roger. A 

cropthorni nemes úrfi és a londoni takácslegény között azóta sem esett, 

közvetlen baráti szó egyetlenegy sem, amióta Roger odavágta: „Mi a 

fenének jöttél vélünk." 

Az iratok. Johnny azt hitte, még mindig csak ezek állnak közéjük. 

Dehogyis gondolta volna, hogy Roger előtt végképpen levetette minden 

álarcát a titkár. Dehogyis képzelte volna, miféle beszélgetés zajlott le 

Doughty és Roger között még a Pelikánon. Csodálkozott rajta, de nem tudta 

okát adni, miért is nem jött segítségükre a flotta, amikor a Maryt 

zsákmányolták. 

Tele volt örömmel és reménykedő boldogsággal. Nagy, veszélyes 

kalandban volt része, s nem is akárki oldalán: maga Francis Drake mentette 

meg az életét! Bánja is ő a takácsmesterséget, olvassa csak a bibliát Frans 

van Ruisdael uram egymagában, ő már inkább a tengereket járja, hogy aztán 

arannyal, ezüsttel gazdagon megrakodva, dicsőséggel érjen haza... és... 

– Hová merengsz? 

Roger telepedett melléje. Olyan barátságos, közvetlen volt, mint régen. 

– Bettyre gondoltam – vallotta meg Johnny. – Mostanában sokat jár az 

eszemben. 

Sokáig hallgattak. Nézték maguk előtt a tengert, amelyre már 

leereszkedett az éjszaka. Fejük felett megfeketedett az ég, rajta millió csillag 

sziporkázott. És sziporkázott a tenger is, világított a trópusi tenger, ott, ahol 

a hajók nyomvonalában felvillantották különös fényüket a víz parányi 

élőlényei. Elöl a Pelikán tatlámpása piroslott az éjszakában. Kissé balra 

tőlük az Elisabeth úszott – sorban a Mary volt a harmadik hajó. 

– Én meg azon tűnődtem, Johnny – sóhajtott végül Roger –, vajon 

istennek tetsző dolgot művelünk- e? Láttad azokat a kifosztott 

kereskedőket? Hogy átkozódtak! 

– Átkozódjanak. 

– Mégis – a cropthorni nemes úrfi odasimult a hajókorláthoz, és az 

orrárboc egyik kötelének támasztotta a fejét. Fáradt, elgondolkozó árnyék 

volt csupán. – Ők is csak felebarátaink – mondta. – És olyan megalázó 

gyűrűket, kelméket, tudom is én, fűszereket rabolgatni tőlük. Odahaza, 

Angliában felakasztják ilyesmiért az embert. 



Most felálltak mindketten, rákönyököltek a mellvédre. Megint a vizet 

nézték maguk alatt. Johnnynak az jutott eszébe, hogy most is olyan nehezen 

esik a szó közöttük, mint mikor Londonban együtt rótták az utcákat. 

– Megalázó... megalázó így ragadozni... 

Johnny vállat vont. Nem értette Rogert. Őneki tetszett ez az élet. Ámbár 

lehet, hogy Rogernek fáj, amiért nem ő lehetett az admirális mellett, amikor 

a Maryt elfogták. 

Hallgattak, és nézték a vizet. A kavargó, meg- megújuló rajzolatokban 

sokáig el lehetett gyönyörködni anélkül, hogy az ember kizökkent volna a 

gondolataiból. Roger a torkát köszörülte, nagyot sóhajtott. 

– Te pajtás – kezdte, és úgy rezgett a hangja, mint Londonban, amikor 

rávette, hogy helyette menjen el a csavargók tanyájára. – Te pajtás, ha nem 

éppen te volnál velem, nem állnék elő a dologgal... 

Vajon mire akarja megint megkérni? 

Johnny feltekintett. A Pelikán tatlámpását kereste, 

Egyedül érezte magát. 

Jó volna most odaát lenni. 

 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET 

 

EGYETLEN MIATYANKKAL 

 

A szél még jó ideig változatlan erővel fújt, de a nagy hullámok 

elcsendesedtek, és már csak a víz felszíne borzolódott. Halovány fények, 

furcsa alakzatok tűntek fel a mélyben, felbukkantak, majd újra lemerültek, 

alakjukat változtatták, mígnem egyetlen csapásra semmivé váltak ismét. 

Kísértetvilág az odalenn. 

Most már élesen hallatszott a hajó fedélzetén alvók hangos horkolása. 

Johnny rekedten, elfúló hangon suttogott: 

– Hallgass... és pusztulj innen. Te szemét... Roger megragadta a karját, és 

riadtan hadarta: 

– Érts meg, érts meg, pajtás. Kinek mondtam volna el, ha nem neked? Ma 

megfenyegetett, hogyha hajnalhasadtáig meg nem teszem, holnap 

felakasztat... 

– Pusztulj innen! Ne is lássalak! 

– Már harmadízben szólt. Először én is azt mondtam, hogy nem teszem. 

De most már látom... 

– Miért nem őt szúrod le? Ha annyira félsz tőle... 



– Dehogy félek. Csak hát... Ej, nem érted. Ő nem kalóz, hanem tudós, 

nemesember, akit kedvelnek az udvarnál. Sok mindenben segítségünkre 

lehet még odahaza. Az admirális ellenben közönséges kalóz... 

Johnny kirántotta a karját Roger kezéből és elfordult. A keserű, dühös 

izgalom könnyeket csalt a szemébe. 

–... romlásba viszi a flottát. Kijátssza az embereket hallotta Roger 

elfojtott hangját. – Azt hiszed, ad majd neked csak egy dukátot is a 

zsákmányból? Még a részedet sem kapod meg a végén... Megérdemelné, 

bizony mondom, megérdemelné... és te olyan ügyes, olyan bátor vagy... 

Hallod, pajtás? Tedd meg! Meglátod, hajóskapitánnyá teszlek. Thomas 

Doughty uram kedvel ám engem... 

Johnny nem felelt, úgy tett, mintha süket volna minden szóra, amit neki 

mondott, ezért keményebb lett a hangja. 

– Hiába hallgatsz. Hiába töröd a fejed, hogyan áruld el a barátodat. 

Csakhogy elfelejted ám, hogy egy nemes szava többet ér, mint akárhány 

szökött munkásé... Mi lesz veled, hogyha hazatérünk? A kalóz szélnek 

ereszt, mehetsz majd a bakó kezére... 

– Hagyj békén... 

– A hajó után egy kicsiny sajka van kötve. Felhősödik az ég, nemsokára 

egészen sötét lesz... 

Váratlan erővel tört ki a takácslegény melléből a sírós kiáltás. Mellbe 

vágta Rogert, hogy az hátratántorodott. 

– Nem vagyok gyilkos! – kiáltotta, és az éjszakai csendben különös 

erővel csattant a hangja. – Nem vagyok gyilkos! 

Roger, mintha csak a sátán árnyéka lett volna, eltűnt mellőle. A 

fedélzeten mozgolódás támadt egy ideig. Az előárbóc kosarából leszólt az 

őrszem: 

– Hé, mi az ott elöl? 

Nem felelt. Lecsúszott a fedélzet padlójára, hátát nekitámasztotta a 

korlátnak, és fél kezével megkapaszkodott egy kötélbe. Dobogott a szíve és 

zúgott a feje, kábult, álomszerű állapotba zuhant, néha felnyögött, mintha 

rémképek ijesztgetnék. Pedig csak egyetlenegy rémképet látott, az el nem 

múlt előle: hogy az admirális, Francis Drake, vérében fekszik odaát a 

Pelikánon. S mindaz, ami eddig alig- alig foglalkoztatta, mert hát nem az ő 

dolgának tartotta, egyszerre csak rettentő erővel nyomta a lelkét. Hiszen 

kalóz már ő is, aki Drake oldalán harcolt éppen a Mary birtokbavételéért. Mi 

lesz most, istenem, mi lesz? Doughty titkát ő is tudja, az iratokról is ő 

hallotta meg először az igazságot. Ha Roger úrfi most beárulja 

Doughtynak... 



Kétségbeesetten próbálta összeszedni gondolatait, de minduntalan azon 

vette észre magát, hogy messzire kalandozik, és azon töpreng, mi késztette 

Thomas Doughty urat, hogy Drake- kel ellenkezzék, most pedig az életére 

törjön. És vajon mi készteti Rogert arra, hogy részt vegyen ebben az 

ocsmányságban? 

Azt kérte Roger: gyilkolná meg helyette Francis Drake- et. 

Nem, nem, nem! 

Az öklét rágta kétségbeesésében. Kihez forduljon? Itt, a Maryn mindenki 

idegen. Az admirális öccse kapitány, s amúgy is mogorva, hallgatag fickó, 

még rátarti is, amiért egyszeriben ilyen nagy megtiszteltetés érte. Hozzá 

forduljon? El sem tudná mondani, miről is van szó. És Doughty uram az 

admirális jó barátja. Lám csak, azért sem haragudott rá sokáig, hogy 

cserbenhagyta az egész flottával. 

Ő, hát vak volna Francis Drake, és nem látja, kit melenget a keblén? 

De hát Roger? 

Aki ott a „Hableány"' kapuja mellett felsegítette ájulásából, miután 

Disznó Jim elrabolta Bettyt. 

– Betty, Betty – halkan suttogta a nevet, és röppenő, vágyódó sóhaj 

szakadt fel belőle. – Betty... 

Fölkelt a helyéről, átvergődött az előhajó bűzös és meleg legénységi 

szállásán, és mintha csak hajtaná valami, kábultan, de ösztönös 

mozdulatokkal kerülte meg a fedélzeten alvókat. Tele volt a Mary fedélzete 

alvó emberekkel, a nagy meleg ide kergette őket az árboc tövébe. Ki hanyatt 

fekve horkolt, ki meg összegömbölyödve, mint a macskák, valaki monoton 

hangon imádkozott, de összevissza mondta a szöveget – álmában beszélt. 

Johnny átlépett az alvókon, reszkető kézzel tapogatódzott előre, megkerülte 

a nagy üres hordót, amelybe az esővizet fognák föl (ha esne az eső), 

kiszabadította lábát egy rendetlenül eldobott kötélcsomóból (mi lesz ebből 

reggel, ha észreveszi a kapitány), és a következő pillanatban a 

kormányálláshoz osont. Itt van a lejárat, amely az alsó fedélzetre vezet, ott 

kapott Roger Crawley egy kicsiny fülkét – mert Doughty itt úgy bánt vele, 

mintha máris valamilyen rangja volna. 

– Roger – Johnny kinyitotta az ajtót, és belesuttogta a vaksötétbe. – 

Roger, ne tedd meg te sem! Baj lesz belőle! 

Választ nem kapott. Csak a nagy hajótest apró, reccsenő zengései feleltek 

neki. Hirtelen elfogta a gyengeség a gondolatra, hogy Roger már odaát van a 

Pelikánon, s talán csak percek választják el attól, hogy egyenesen az 

admirális szobájába ugorjék. S hiába, Francis Drake sem hordhat magán 



éjjel- nappal páncélt, hát még ha úgy tudja, barátok veszik körül. S Roger 

egy villámgyors mozdulatot tesz a kardjával... 

De hát nem teheti. Hiszen nem szíve szerint teszi! Doughty bosszújától 

fél csupán. 

Meg kell menteni az admirálist! 

Valami azt suttogta benne: öld meg Doughtyt – de jaj, ostoba gondolat, 

mit érne vele, ha két halottja lenne a flottának? Francis Drake- et már nem 

imádkozhatják vissza a másvilágról. Rogert kell utolérnie, meg ne tegye! 

Meg ne tegye... 

És már rohant is fölfelé, nesztelen léptekkel, rohant vissza a fedélzetre, 

hátrasietett a kormányálláshoz, ahol nem talált mást, csak a 

kormányosmestert, mert bizonyosan ő volt az, aki a lekötött rúd mellett 

kuporgott. Johnny óvatosan megkerülte, és lenézett a vízre. 

A csónak nem volt sehol. 

– Roger, ne menj. . ; – önkéntelenül tört ki belőle a hang. 

Kéz nehezedett a vállára, és egy tőr hegyét érezte az oldalán. 

– Mit beszélsz, fiú? 

Hátrafordult. Thomas Doughty fehér arca és hideg kék szeme szinte 

világított a homályban. 

– Mit beszélsz, fiú? – kérdezte ismét, és gyanakodva sziszegett a hangja. 

Johnnyt váratlanul érte a leleplezés, de nem készületlenül. Máskor 

riadtan iszkolt volna el a parancsnok közeléből, de most egy villámgyors 

mozdulattal megragadta Doughty csuklóját. Megcsavarta, majd rántott rajta. 

Aztán ellökte ellenfelét, hogy az nyögve zuhant, a kormány mellé. A 

következő pillanatban John Duntone nagy ívben a tengerbe vetette magát. 

Fejest ugrott a vízbe, alig loccsantak, utána a habok, a fedélzeten azt 

hihették, hogy hal vetette fel magát. 

Johnny nagyot nyelt az undorító, sós tengervízből, de máris felcsapta a 

fejét és körülnézett. 

Éjszaka. Vaksötétség. Előtte félelmetesen magasodik a Mary. Ott elöl – 

most úgy látszik, iszonyúan messze – a Pelikán lámpása fénylik. A fényben 

valami fekete tömeg mozog lassan előre. Roger csónakja. 

Jól tudott úszni. Odahaza nemegyszer oda- vissza átúszta a Temzét. A 

tengervízben csodálatosan könnyűnek érezte magát, s mivel majdnem 

egészen megszűnt a hullámzás, és elállt a szél is, remélhette, hogy pár perc 

alatt eléri a Pelikánt. 

Előrerúgta magát a vízben. Nagy erővel úszott, nem törődve azzal, hogy 

feltűnik az őröknek ez a szokatlan csapkodás. Hiszen éjjel is, nappal is 

számtalanszor megtörtént, hogy halak kergetőztek, ugráltak a hajók körül. 



Most pedig egészen sötét az éjszaka, ugyan ki hinné, ha nem látja, hogy 

valaki úszik a vízben. 

Hihetne akár cápának is. 

Hirtelen megfagyott benne a vér a gondolatra. Cápa. 

Ezek a falánk bestiák hányszor rohantak rá a hajókról vízbe dobott 

hulladékra. Gonosz, apró szemük, undorító pofájuk mindannyiszor feltűnt, 

ha valami a tengerbe hullott. Még Mogador előtt járt a flotta, amikor nagy 

cápavadászatot tartottak. Nyers húsdarabokat szúrtak a szigonyok hegyére – 

és nem maradt zsákmány nélkül egyetlen szigony sem. 

A düh, amellyel imént Doughtyra rontott, és amely arra indította, hogy 

Roger után a vízbe vesse magát, most nyöszörgő, gyerekes félelemmé 

változott. A végtelen óceán ez a víz, nem pedig, a Temze, ha most hirtelen 

feltámad a szél. Hiszen feltámadhat éppoly hirtelen, ahogyan elült, nem érne 

utol egyetlen hajót sem. S ki tudja, így vajon eléri- e a Pelikánt! 

Oly kicsi az ember. Föléje a csillagtalan ég borul, testét idegen elem tartja 

fogva, és ha nem küzd ellene, lerántja a mélybe. Csak a megriadt szemek 

csillognak egyedül és magányosan a víztükör fölött. Az éjszakában alig- alig 

látszik a vitorlák fehér foltja, a hajók árnyképei most óriásivá nőttek, 

idelentről úgy tűnik, mintha óriások hajói volnának; vagy gigantikus 

szörnyek, amelyek a víz színén pihennek. 

Egy csapzott fej körül gyűrűzik a víz. 

Alatta feneketlen mélység. 

Roger azóta már bevégezte tettét. Aki nem mert, a csavargók tanyájára 

menni – képes a legnagyobb ocsmányságra. De miért, miért? Rogert a 

királynő egyszer lovaggá üti, ő lesz a hős, akit Betty is szeret. 

– Betty. 

Úgy érezte, minden pillanatban lecsaphat rá a víz alatti szörnyek serege, 

előkúsznak a rettentő mélységekből az iszonyú polipok, és kígyó-karjaikkal 

halálra fojtják. Előrobognak a ragadozó cápák, és fehér hasukat felfelé 

fordítva, lapos szájukkal belemarnak. A félelem és az emlékek is mind a 

mélység felé húzták. Csak a Pelikán lámpása mutatta az utat. 

Egyetlen lámpa a vak éjszakában. 

Csak azt el ne veszítse a szeme elől. Csak az, ki ne aludjék... 

Azt hitte, sohasem éri el a hajót. S egyszerre csak ott volt, egészen a 

közelében. Kereste Roger sajkáját, de nem talált?.. A másik oldalon hagyta, 

talán szabadjára is engedte. 

Lihegve megkapaszkodott a Pelikán vízvonalán végighúzódó fekete 

párkányban. Megrázta a fejét, várta, hogy szűnjék végre szívének 

zakatolása. Lábát a víz minduntalan a nyálkás, moszatos hajótesthez 



hajtotta, ha most elengedné magát, alásodródna, és ki tudja, volna-e ereje 

még egyszer felvetődni. Izmait megfeszítve, kiugrott a vízből, már lábával is 

a párkányzaton volt, aztán elkapta a nagyárboc feszítőköteleinek egyik 

bagolyszemét, és a következő percben már nesztelen gyorsasággal a 

korláton lépett át. 

A Pelikán fedélzetén nem aludtak olyan sokan, mint a Maryén. Minden 

nehézség nélkül osonhatott a tatemelvény alá. Az éjszakai csöndben halkan 

nyikordult egy ajtó. A zaj Drake szobája felől hangzott. 

Minden óvatosságról megfeledkezve rohant oda, és egy kiáltással: 

– Roger! Állj! – nyakába ugrott a cropthorni nemes ifjúnak, éppen abban 

a pillanatban, amikor az benyitott az admirális szobájába. 

Roger kezében csupasz kard volt. Éppen az, amelyiket a plymouthi 

kikötőben kapott vissza. Johnny elkapta a kezét, átkarolta a nyakát, és 

földhöz rántotta volna, hogyha Roger szabad kezével feléje nem sújt. Az 

ütés a füle tövét érte, megtántorodott, de nem engedte el foglyát. 

– Roger, ne tedd! – hörögte még ekkor is, miközben vadul és elvakulva 

dulakodtak az ajtóban. S szinte nem is hallották a felriadó Drake haragos 

kiáltását, nem hallották a rohanó léptek dobogását, csak szorították egymást 

haragos, kétségbeesett erővel, és már a padlóra zuhantak. Roger kardja 

csengve hullott Drake lába elé. 

– Állj, megállj! – üvöltött rájuk a nagy kalóz. A dulakodók elengedték 

egymást. 

– Admirális – lihegte Roger, és a feltápászkodó, csuromvizes Johnnyra 

mutatott. – A kegyelmed életére tört... Az utolsó percben érkeztem. 

A takácslegény félig térdeplő helyzetében megállt, mintha nem volna 

már ereje tovább. Eleredtek a könnyei, csak úgy rázta a zokogás. 

Ekkor kapta Roger a második pofont, immár nem Doughty, hanem Drake 

kemény kezétől, hogy a feje hátracsuklott, és eleredt az orra vére. 

– Láncra verni mind a kettőt! – kiáltotta az admirális. Már jó páran ott 

tolongtak a nyitott ajtóban, legelöl Fred, aztán néhány nemes meg a 

hajóslegények, és végül Cutill kapitány, aki értetlen, megdöbbent arccal 

sietett elő. Megragadták a két fiút, csörgött a bilincs. Roger a vérét 

nyeldekelve kiáltotta: 

– Pedig én voltam, aki a lázításról a cédulát megírta!... Drake kurtán 

legyintett. Mintha nem is hallotta volna, mintha nem is érdekelné, mi 

mindent tudhatna meg Roger Crawleytól, a merénylet előzményeiről, s talán 

nem is nehezen, mert annyi alázat és még több megbánás csillogott a fiú 

szemében. Mindkettőjüket letaszigálták a Pelikán mélyére, oda, ahol 

homokzsákok és nehéz ágyúgolyók hevertek ballaszt gyanánt. 



Lezuhantak egy homokzsákra, nehéz, ájult álom futott a szemükre. Úgy 

feküdtek ott, mintha testvérek volnának. Hiszen hasonlítottak is egymásra. 

Nem hallották a zűrzavart, amelyet a merénylet okozott. A Pelikán 

legénysége két pártra szakadt. Egyik azt bizonygatta, hogy a merénylő a 

nemes úrfi volt (s ebben nemcsak a régiek, hanem az újak is egyetértettek), 

mások úgy tudták, Johnny tört az admirálisra. Vagy éppen mind a ketten 

bűnösök. 

Arra vártak, hogy Drake közéjük jön, és egy- két vidám szóval 

megnyugtatja őket, miként szokása volt mindig, ha valami baj történt. A 

kalóz azonban nem jelentkezett, bezárkózott Cutill kapitánnyal, később 

magához hívta Fredet is, aki azonban csakhamar ismét megjelent a 

legénység között, és fontoskodó képpel, színlelt közönyösséggel járkált 

fel-alá a fedélzeten. 

– Hé. Fred – szóltak hozzá –, beszélj! Csak a fejét ingatta. Nem lehet. 

– Mi ütött beléd, öreg? Mondd, dühös? 

Fred végül megszólalt. S csupa aggodalom volt a hangja. 

– Nem. Éppen hogy nagyon nyugodt. S ez a baj. Ámbár Londonban is 

ilyen volt, tudjátok a nagy veszekedésben, akkor is csak nézett csendesen 

maga elé. Pedig nem szokása, ha vízen van, ellenkezőleg, csupa méregzsák, 

ha rossz a kedve. Aztán egyszerre csak odavágott az asztalra, hogy összetört 

azon a pohár, meg leesett a miniszter urak álla. Mondom, nagy baj lesz, és 

kutyául sajnálom a fiút. Azt a Johnnyt. 

Elhúzták a szájukat. Nem ilyen hírekre vártak. 

– És a Mary? Nem hívja ide az öccsét? 

– Nem. Holnap reggel ő maga megy át a Maryre. 

Jobb lett volna talán, ha elmond mindent, amit a parancsnoki szobában 

hallott. Jobb lett volna talán, ha mindenkit beavat a titokba, amit Drake 

admirális rábízott. Akkor nem rettentek volna meg másnap attól a 

miatyánktól. Jobb lett volna, ha elmeséli rendre, mit beszélt Cutill kapitány 

és Drake admirális az ő füle hallatára: 

– Bizonyíték kell – mondta Drake –, ha már idáig jutottunk. 

– Idáig? – kerekedett el Cutill szeme. – Még hogy idáig? Úgy vélem, 

admirális, inkább túljutottunk minden határon és mértéken. Jártunk mi már 

együtt a vizeken, hallottam is egy- mást kegyelmedről. Most meg mintha 

csak egészen kicserélték volna. Mindent elnéz, mindent megbocsát. Máskor 

kisebb vétségekért is kiköttette az embereket. 

Drake elgondolkozva nézett maga elé. Szótlanul bólogatott. 



– Szigorúan bánt mindenkivel – folytatta Cutill –, úgy lehet, azok nem 

voltak sem nemesemberek, sem pedig kancellárok titkárai... már 

megbocsásson a szóért. 

Drake furcsán mosolygott. 

– Jó szeme van, Cutill mester. Nagyszerű szeme. 

– Azt hiszi, ugye – most Drake fűzte tovább a szót –, hogy öregszem, 

gyengül a kezem, vagy éppenséggel hasra esem minden nobilitás előtt. 

Csakhogy most nem a saját szakállárára járom a tengert. Ez a királynő 

flottája, a mindenségit! Mit érek vele, hogy felhúzatom ezt a két fiút? 

Semmit. Márpedig másnak a bűnére nincs bizonyíték. 

– Kell is ide bizonyíték. Nem elegendő a képe? Az a pápista képe – tört ki 

Fredből a harag. 

Drake jelentőségteljesen vágott a szemével, mint aki jó bort iszik, és 

mutatja, hogy ízlik a nyelvének. 

– Mikor elindultunk Plymouthból – mondta –, megfogadtam magamban, 

hogy itt a tengeren majd másképpen beszélek. Elegem volt a szíves 

mosolyokból, az udvarbéli praktikákból... Hát úgy látszik, ő előbb kezdte a 

más beszédet. 

– Már Santiagónál láncra kellett volna verni. 

– Hálóban van már a hal, hadd fickándozzék kedvére. – Meg aztán 

valami mást keresek én – dörmögte maga elé. Felvetette a tekintetét. – 

Holnap átmegyek a Maryre, és kinyomozom ezt a dolgot. Magam helyett 

Thomas Doughty barátomat küldöm ide parancsnok gyanánt... 

Fred ostoba arcot vágott. Nem vette észre az admirális szeme villanását. 

– Átkozott rókák, csak nem tudsz szabadulni tőlük, kapitány! – tört ki 

belőle a méltatlankodás. Eléggé tiszteletlenül vállat vont és távozott. Esze 

ágában sem volt végrehajtani a parancsot. Megfogadta, ő ugyan nem beszél 

senkivel, az emberek legtöbbje amúgy is fúj Doughtyra, hiszen mindenki 

látta, hogyan pimaszkodott Santiagónál... éppen csak, a vezér nem látja, kit 

melenget a keblén. Amikor megszabadult a kérdezősködéstől, leült egy 

kötélcsomóra, és dohogva, fejét csóválva gondolataiba merült. Arra riadt, 

hogy Antonio suttog a fülébe: 

– Lemegyek és elintézem. El én. 

– Mit beszélsz? 

– A szívem vérzik érte, hidd el, öreg... De engem még így meg nem 

csúfolt senki. A kezét adta, hogy velünk tart, aztán mégis az admirálisra tört. 

– Nyughass! – Fred csak nehezen értette meg, miről is beszél a spanyol. 

Antonio szeme fehérje vészesen csillogott a sötétben. 



– Nem vagyok én London püspöke, de aki nekem kezet ad, az ne 

komédiázzék, mert széttaposom... lemegyek... 

– Hagyd Johnnyt. Ráérsz máskor is. Nagyobb baj van... 

Egyszerre csak gátját szakította benne a keserűség meg az aggodalom. 

Keserűsége mindnyájuk keserűsége volt, aggodalma mindnyájuk 

aggodalma. 

– Meg volt mérgezve már kezdetén a portya. Emlékezzetek csak, 

Plymouthban is volt egy merénylet. Azóta sem beszél róla senki. Azt 

mondják, Plymouthban Thomas Doughty megmondta a magáét az 

admirálisnak. Én hallottam, ott voltam. Méghogy Doughty uram csupa 

jóakaratból beszélt volna... a fene ott egye meg... hanem azért, a vihar csak 

visszavert bennünket, és nemhiába mondtuk, hogy nem lesz szerencsénk. 

Máskor vidámabban jártuk a vizeket, és egyre- másra megkopasztottuk a 

kövér spanyol libákat. Most meg? Néhány koszos bárka, rozoga- karavella, 

A Mary jó fogás volt. 

– Csak kárát ne lássuk annak is – sóhajtotta valaki. 

– Ahogy mondod, cimbora. Az is hajszálon múlt, hogy elkaphattuk. Azt 

vártam, Drake széttépi Doughtyt. Nem tette. A barátja. Bár tette volna, most 

nem kellene azt találgatnunk, ki volt a felbujtó. De erről egy szót sem, 

halljátok- e! 

Akkor már öten- hatan kuporogtak körülötte az előhajó fedélzetén. 

Sokáig hallgattak. Végtelen nagy csend uralkodott az éjszakán. Az eget 

felhők borították, egyetlen csillag sem látszott, a vaksi sötétben csak a hajók 

lámpása fénylett, de az sem mozdult, mert nem imbolyogtak a vitorlások, 

olyan nagy volt a víz nyugalma. Sem szél, sem hullám nem támadt, a flotta 

eggyé lett a természet végtelen nyugalmával – csak itt, a Pelikán fedélzetén 

hallatszott elfojtott suttogás. 

– Lesznek, akik majd jó pofát vágnak – jegyezte meg Rob Leeds, a 

hajószakács. 

A reggel verőfényes napsütéssel köszöntött rájuk. A tenger még mindig 

nem mozdult, és a vitorlák kőkeményre száradva, lustán lógtak a 

keresztrudakon. Mindannyian a fedélzeten szorongtak, amikor Francis 

Drake csónakba szállt, és Fred Brewer, két fegyveres meg egy zászlóvivő 

(az admirálisi zászlót vitte egy katona) kíséretében átsietett a Maryre. 

– Hej, Cutill kapitány! – ismételte a parancsot. – Mától kezdve Thomas 

Doughty a Pelikán parancsnoka. Aki vele ellenkezik, láncra veretem! – és 

mérgesen villogott a szeme. 

Csak nézték. Hát mégis igaz, amiről Fred az éjszaka panaszkodott? 

Fél óra múlva a csónak visszaérkezett, és meghozta Thomas Doughtyt. 



Akkor már elterjedt az emberek között, hogy „jó pofát kell vágni", s 

minthogy Cutill kapitánynak is ezt volt a parancsa, a fedélzetre 

felkapaszkodó Doughtyt példás rendben felsorakozott legénység várta. 

– Isten nevében üdvözlöm, uram. Az admirális parancsára készséggel 

követem minden utasítását. 

– Nagyon helyes – Doughty ingerülten és bizalmatlanul nézte egy 

darabig Cutillt. Aztán körültekintett az embereken. Fekete szemöldöke alól 

vizsgálódva, rosszkedvűen villogott égszínkék szeme. 

– Remélem, megtartja a szavát – tette hozzá, és hangjában nyoma sem 

volt a régi simulékonyságnak. 

A kapitányt nem lehetett megsérteni. 

– Uram – mosolygott –, énrám csak a hajózás tartozik. Parancsot 

kaptam... 

Doughty keskeny ajka mosolyra húzódott. 

– Kegyelmed óvatos ember, kapitány. Ne féljen, gondom lesz rá, hogy 

odahaza meg ne idézzék a Trinity Houseba. amiért az én parancsaimat 

követte. 

Kezet fogtak. Doughty intett, hogy oszolhat a sorfal, azzal megindultak a 

parancsnoki emelvényre. A legénység azonban együtt maradt, és kíváncsian 

várta a fejleményeket. Az ágyúmester nem állta meg, hogy oda ne kiáltson: 

– Parancsnok! Vallatás nem lesz? A kék szempár megrebbent. 

– Miféle vallatás? 

– Hát a merénylőket! Azt a két legényt... nem vallatjuk ki? 

– Az admirális még nem vallatta ki az éjszakai merénylőket – magyarázta 

készségesen Cutill. – Márpedig úgy szokás, hogy nyilvánosan vallassák az 

ilyen bitangokat... 

Doughty sokatmondó megvetéssel legyintett. 

– Drake barátom jobban tette volna, ha ezeken a fickókon kezdi a sort. 

Ehelyett az öccséhez ment faggatózni. Mindegy. A két bűnös maradjon ott, 

ahol van. Nincs jogom hozzá, hogy a vizsgálatot folytassam. Phü, megöl ez 

a rettenetes hőség. 

– Bizony, istenáldása lenne egy kis szellő. Odalent a fedélzeten Rob Leeds 

epésen felnevetett: 

– Szellő? Itt ugyan hetekig nem kapunk majd szelet. 

– Tehát nem vallatták a két bűnöst. 

– Nem. 

– Itt ugyan nem lesz szél, parancsnok! Megesszük mi még a csizmatalpat. 

Mint Magellán. a Csendes- óceánon! Csakhogy azt én meg nem főzöm... 

– Nem én határoztam meg az útirányt. Menj az admirálishoz panaszra. 



(- Halljátok, hogy fúj az admirálisra? 

– Pszt. Várd meg, Cutill mester biztosan nem tűri...) 

– Szomorú, uram, hogy idáig jutott a flotta. Merénylet az admirális 

ellen... nem hittem volna, hogy ekkora lesz a meghasonlás. 

– Én figyelmeztettem az admirálist még odahaza. Hiszen a barátom. 

Kegyelmed is tudja, Cutill mester, hogy a „Vörös Bálvány"-ban miként 

folyt le a vita... 

– Tudom. 

– Megmondtam, hogy rossz vége lesz ennek a hajóútnak? 

– A tények, sajnos, kegyelmedet igazolják... 

– Nem a szélcsenden múlik, Cutill mester. 

– Az admirális nagyon rosszkedvű. Most biztosan átkutatja a Mary- t 

kosártól a fenékig... 

(- Nézd, nézd az arcát! – Antonio majdnem felkiáltott a meglepetésről. 

Cutill kapitány utolsó szavaira Thomas Doughty elsápadt, kék szeme 

rémülten elkerekedett, ajka szétnyílt, hogy ínye is kivillant. Remegő kézzel 

kapaszkodott a korlátba.) 

– Mit mond, kapitány? – nyögte ki végül. – Meddig tart a szélcsend? 

– Rob Leeds szerint, aki régi hajós – felelte Cutill – egy hónapig is 

eltarthat. 

– Úgy bizony, parancsnok – kiáltott fel a hajószakács. 

– Itt már az ekvátor alatt járunk. Ha vihar meg eső nincs, akkora a 

szélcsend, hogy ropogósra sülünk a napon... 

– Fogd be a szád! – Doughty fátyolos hangja elcsuklott a dühtől. – Senki 

sem kérdezett. 

Percek alatt olyan változás zajlott le rajta, ami már a csodával volt 

határos. Thomas Doughty, az előkelő, halkszavú, alázatos mosolyra mindig 

kész, alkalmazkodó udvaronc előbb mint ketrecbe zárt tigris, egész testében 

reszketve izgatottan fel s alá járkált a kapitányi állás szűk helyén, olykor 

megállt és sokáig nézte, a világról egészen megfeledkezve bámulta a Maryt, 

amely a Pelikán után, az Elisabethtől nem messze állt a vízen. Aztán 

váratlanul belecsapott öklével a levegőbe, mintha egy láthatatlan ellenséggel 

viaskodnék, majd meg karon ragadta Cutill kapitányt, és hosszan az arcába 

meredt, mintha választ várna, vagy válaszolni akarna ki nem mondott 

kérdésekre. És eközben lassan elmúlt a félelem remegése, arcán a riadt 

vonásokat a düh mély árkai váltották fel, s végül felszakadt belőle egy 

kiáltás, rekedt, az erőltetéstől félelmes károgás, amelytől megborzadtak 

valamennyien: 



– Elég volt! Nincs tovább! – és az emelvény korlátján kihajolva öklét 

rázta a Mary felé! 

A félmeztelen alakok, a szakállas, torzonborz arcok nem mozdultak. 

Pisszenés sem hallatszott. 

– Egyszer csak ki kell derülnie mindennek! Hát eljött az idő! De nem 

védekezni fogok, ha támadni akartam! Agyő, te plymouthi paraszt! Dögölj 

meg a tenger fenekén! Hé, Cutill kapitány! Hé, fiúk! Vitorlát, minden 

vitorlát elő! Indulunk! 

Elhallgatott, mintha megzavarodott volna a feléje tekintő hallgatag, 

furcsa arcoktól. A melle zihált, homlokáról fényes patakokban csörgött a 

verejték. 

– Uram, nincs szél... – tárta szét a kezét Cutill kapitány. 

– Azt mondod, te fajankó, hogy felkutatja a Mary- t? Hát tegye, ha 

jólesik! Mi indulunk, meg sem állunk... 

– Parancsnok, szélcsend van! Talán rosszul érzi magát kegyelmed?... 

– Hol a fogoly? 

– Miféle fogoly? 

– A révkalauz. Nuno da Silva. Ő biztosan ismeri a Nyugat- Indiákat. 

– Nyugat- Indiákat? 

– Sok a beszéd, kapitány! Indulás, ha mondom! Hé, ide hozzám! 

A felszólításra hatan kiugrottak az álldogálók közül, és testőrség gyanánt 

felsorakoztak a kapitányi emelvény előtt. Csakhogy a „régiek" sem voltak 

restek, egyszeriben mindenki megtalálta a társát, és az általános 

mozgolódásnak az lett a vége, hogy perceken belül két ellenséges tábor 

nézett egymással farkasszemet. 

– Megálljatok! – kiáltotta Cutill kapitány, ahogy csak a torkán kifért. – 

Aki nem engedelmeskedik, vasra veretem! Ez az admirális parancsa! 

Most Antónión volt a sor, hogy öklét rázva, visszakiáltson. 

– Kegyelmedet kéne vasra verni! Nagyon is buzgón teljesíti a parancsot. 

De úgy vigyázzanak mindketten, hogy még visszatér ide Francis Drake, s 

akkor jaj lesz! 

– Jaj lesz neked, de már előbb! – kiabált Doughty, és szavára előrelépett a 

két puskás testőr. – Aki még ellenkezik, vége! Indulás! A vitorlákhoz, 

indulunk minél hamarabb. 

– Uram, nincs szél! – szabadkozott Cutill. 

– És nem is lesz – kurjantotta kajánul Rob Leeds, a hajószakács. 

– De lesz! – Doughtyt mintha csak kicserélték volna. – Lesz szél, te 

bitang! Mert akarom, hogy szél legyen! Ha akarom, vihar támad, ha akarom, 

szélcsend marad! 



Egyszeriben abbamaradt a csoszogás, topogás. Doughty kitörése, rettentő 

színeváltozása annyira lenyűgözte mindannyiukat, hogy azt várták, valóban 

feltámad a szél egyetlen szavára. Önkéntelenül is felemelték a fejüket, az 

eget vizsgálták, de egyetlen bárányfelhő sem úszott odafent. 

Megkapaszkodtak a hajó korlátjába és köteleibe, és most úgy 

nyújtogatták a nyakukat, mintha Londonban, egy Mars- mezei 

medveviadalon volnának. Doughtyt végképpen elragadta az indulat, hangja 

már rikácsolt, összevissza kiabált, a mellét verte, és bizonygatta, nem rajta 

múlott, hogy hátat fordít az admirálisnak, de ő igenis megmutatja, hogyan 

kell hajózni, megmutatja, honnan kell aranyat hozni, és megmutatja az 

ocsmány szájú piszkolódóknak is, hogy aki ezentúl, csak egyet is pisszen 

ellene, hát a pokolbéli ördögökkel tépeti szét a testét. 

– Megmutatom, hogy feltámad a széli – Kihajolt a tatemelvény korlátján, 

és remegő öklével Rob Leedset fenyegette. – Mire a miatyánkot 

végigmondom, feltámad a szél! 

Felemelte a tekintetét. Hirtelen mintha sóbálvánnyá merevedett volna. 

Összekulcsolta a kezét. 

– Mi atyánk, ki vagy a mennyekben... 

Felnéztek mindannyian. De senki sem mondta vele az imát. 

–... jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod... 

A számítások és ravasz megfontolások embere, íme a nagy próba előtt. 

Örült játékos, ki a kockára bízza életét. 

– Miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is... A vitorlák nem 

mozdultak. Tisztán ragyogott felettük az ég, rekkenően sütött a nap. És 

folytatódott az ima, kétségbeesett dühvel, mégis egyre lassuló ütemben. 

–... és bocsásd meg... a mi vétkeinket... miképpen mi is... 

megbocsátunk... az ellenünk vétkezőknek... 

(Ó, felséges isten, ki mer kételkedni abban, hogy nem támad fel a szél? 

Hát egy napi szélcsend. Semmi. Enni innivaló még bőven. De hát nem az 

élet múlik most ezen!) 

–... és ne vígy minket a kísértésbe... Várt egy pillanatig, nagyot sóhajtott. 

–... de szabadíts meg a gonosztól... 

Minden arc a vitorlákra meredt. Már káprázott a szemük a fénytől és a 

figyeléstől. Doughty nem mondta ki az áment, még nem volt vége az 

imának, öklét most mereven az ég felé nyújtotta, egész teste megfeszült a 

várakozásban – amikor váratlanul felüvöltött Antonio, a spanyolból lett 

angol kalóz: 



– Szééél! – és a hangja fájdalmas üvöltéssé torzult. Szél. A felső vitorlát 

meglebbentette egy kicsinyke- szellő. Aztán elhalt megint. A következő 

percben már az arcukon érezték a fuvallatot. 

– Szél, szél, szél – ordították riadtan. Hajósnép orkántól nem riad meg 

annyira, mint ők e szellőtől. 

Egyetlen kavargás, lökdösődés, futkosás lett a fedélzet. Most már nem 

kellett több bizonyíték, Doughty hatalmában voltak valamennyien. S amikor 

Cutill megkockáztatta „Várjuk meg az admirális kürtjelét" – Doughty bátran 

rávághatta: 

– Pusztuljon, ahol van. Szélnek minden vitorlát! Irány: nyugat. 

Visszanézett a Maryre, amelyen most admirálisi zászlót lobogtatott a 

szél. És végigsiklott a szeme a flotta többi hajóján is. Igen, amott az 

Elisabeth. Most nem várhat az Elisabethre. Csak minél előbb messzire 

kerülni a flottától. Minél messzebbre Francis Drake- től. 

– De hát... 

– Nincs de hát. Aki lázad, felhúzatom! Majd megmutatom, hogyan kell 

hajózni! 

– Üldözni fognak. 

– Nem fognak, haha, Drake- nek fontosabb a saját dicsősége. 

– Üldözni fognak! 

– Hahaha! Kifogom a vitorláikból a szelet! Ki én! 

A Pelikán egy heves szélroham lökésére meglódult, majd reccsenő 

árbocokkal, kifeszülő vitorlákkal megindult a habokon, hogy csakhamar 

szinte repüljön előre, míg a Mary és a többi hajó – ámbár hevesen rázta őket 

is a szél – meg se mozduljanak, sőt vitorláikat is bevonják, mint azt a 

növekvő távolság még látni engedte. 

A Pelikán kiugrott a sorból. Megszökött. 

S Drake mintha tudomást sem venne róla. Később hallották Fred 

kürtjének szavát. A szél viharossá fokozódott, csak úgy zengtek belé a 

kötelek, és a víz előbb csak borzolódott, majd széles, bő hullámzásba 

kezdett. Mire a nap lenyugodott volna, már felhő takarta az égbolt felét, s 

mire eljött a trópusi éjszaka, elérkezett a vihar is, zuhogó záporral, 

orkánszerű széllel és meglepő hideggel. A nappali forróság után vacogva 

bújtak össze a hajó mélyében, komoran bámultak maguk elé, és nem szóltak 

semmit, csak gondolták magukban, hogy az új parancsnok ördögei 

hamarosan a pokol fenekére rántják valamennyiüket. 

Akik szolgálatban voltak, láthatták, milyen megdicsőült, ördögi pofával 

áll a parancsnoki emelvényen, és nem bánva, hogy bőrig ázik, hogy haja 

csapzottan lóg a szemébe, egyre csak beszél, magyaráz, szónokol, kiabál, 



ordít Cutill kapitánynak és valamennyiüknek, de még inkább a háborgó 

óceánnak, amely most egészen magával ragadta. 

És Cutill, ez a vén tengeri medve, el nem mozdult mellőle, hallgatta 

vészes, magáról megfeledkező kitöréseit, egyetlenegyszer sem emelt szót 

ellene, amiért pár nappal előbb még istenített admirálisát ez a londoni titkár 

minduntalan lepiszkolja. Úgy állt mellette – fénylett az arca az esőben, 

ahogy végigcsorgott rajta a víz –, mint akit végképpen magával ragadott egy 

hatalmas, mágikus szellem bámulata. 

– Elegem volt a plymouthi tahóból – hadonászott Doughty. – Vesszen 

oda a hajóival együtt. Megmondtam nemegyszer: én csináltam belőle 

embert, rajtam túl nem nőhet! Nem, nem! Ezentúl csak nyugatra, és 

megmaradni ezen a szélességen. Megértette! Az a nagyravágyó majom azt 

mondogatta, megismétli Magellán tetteit. Dongott, dobogott a fedélzeten a 

felhőszakadás zuhataga. 

– Hé, fiúk, hahaha, miatyánkkal támasztottam a szelet! Nagy az isten! 

Még ki sem mondtam az áment, már feltámadt a szél... nahát, ezt csinálja 

utánam Francis Drake, a nagy kalóz! 

Egészen megmámorosodott, untalanul csak ezt ismételgette, hol istent 

dicsérve, hol a pokol ördögeivel fenyegetőzve. 

– Bezzeg most elhallgattak itt is a nagyszájúak. Most nem verik a 

mellüket, hogy az a paprikaképű pojáca az istenük. A nagyhangú pimasz. 

Adta a hőst, a nemzet fiát. Csak kerüljön megint a szemem elé! Esküszöm a 

teremtőre, hogy a pokol ördögeit szabadítom rá! Eltaposom, mint egy 

férget... 

Megragadta Cutill karját. 

– Megparancsolom – rikácsolta, mert a szakadatlan erőltetéstől úgy 

hangzott már a hangja, mint a viharmadár rikoltása –, megparancsolom, 

hogy nyugat felé egyenesen... ezen a szélességen... és az ágyúkat töltsék 

meg, mert ha utolér... csak a miatyánkot mondtam el és máris... maradjunk 

ezen a szélességen.  Melyiken is?... Lerohanjuk a spanyol gyarmatokat... A 

kancellár csak bennem bízik... Cutill mester, majd beszélek Walsingham 

őexcellenciájával..., hogy a tengerészeti hivatal... Elég volt a nagyravágyó 

dölyfös parasztból... Ó, a zsarnok! Nem szabad, hogy utolérjen! Hé, fiúk, fel 

minden vitorlát! 

– Uram – rázta a fejét Cutill kapitány –, istenkísértés ilyen időben! Ha 

árbocunk törik, könnyen utolér az admirális... 

Thomas Doughty felnevetett. 

– Az admirális! – ismételte gúnyosan és legyintett. 



Hirtelen mintha elhagyta volna minden ereje, egészen összetört. Szeméből 

kihunyt az eszelős fény, fáradtan rátámaszkodott a tatemelvény korlátjára. 

– Kapitány, ne felejtse, hogy e hajó ura én vagyok. És tartsa az irányt. 

– Parancsára! 

– Ezentúl mindenki nekem engedelmeskedik. 

– Parancsára! 

– Hm... az áment sem mondtam ki, és feltámadt a szél! Ossza ki a 

fegyvereket... holnap majd beszélünk. 

Jó éjszakát sem kívánt, lebotorkált a lépcsőn, és eltűnt a Pelikán nagy 

parancsnoki szobájában. Ahol ma reggel még Francis Drake volt a "gazda”. 

Cutill kapitány ott maradt a tatemelvényen, és hallgatagon tűrte a zuhogó 

esőt. A villámok fel- felvillanó fényénél a fehér taréjú, nagy hullámokat 

figyelte. 

Valaki megjegyezte: 

– Az admirális tombolni fog. 

– Hallottátok a parancsot? Antonio sóhajtott. 

– Mi engedelmeskedünk, Cutill mester! Egyszerű hajósok vagyunk. 

Hanem a szökevényeket felhúzzam ám! Fel, bizony! 

A kapitány hangját alig lehetett hallani a zuhogó esőben. A szél elkapta a 

hangot. Túlharsogta azt a vihar zúgása, az árbocok reccsenése. 

– Bolond. Várd ki a végét. 

 

TIZENHATODIK FEJEZET 
 

LEHULL AZ ÁLARC 

 

Azt álmodta, hogy ő Roger. 

Csupa verőfény volt a Temze partja, ott sétált hátratett kézzel, boldogan 

fütyörészve. Ő volt Roger, és olyan boldog volt, amilyen csak Roger lehet. 

Minden hatalmas nagyurat ismert, és minden nagyuraság ismerte őt. A 

lovagok, márkik és miniszterek már messziről meglengették kalapjukat, és 

mélyen meghajoltak előtte. Roger volt, egészen bizonyosan, hiszen John 

Duntone nem is volt a közelben, valahol az útonállók tanyáján verekedett a 

rettenetes Disznó Jimmel, és ő, Roger boldog volt, amiért látnia sem kell az 

óriást, aki éppen most tépte, csavarta a takácslegény karját. Roger érezte is 

Johnny fájdalmát, az ő keze csuklóját is mintha acélos ujjak szorítanák – 

ámbár furcsa és nevettető érzés volt önmagával sétálnia, amikor a lelke 

mélyén tudta a nagy titkot, hogy ő tulajdonképpen John Duntone, aki azért 

lett Rogerré... 



De hátratekintett, és akkor látta, hogy aki a kezét keményen szorítja, a 

saját apja, egy kövérkés, ősz hajú ember, éppen olyan, amilyennek Roger 

leírta, és amilyennek ő sokszor elképzelte Roger apját. Az öreg szeme 

szaporán pislogott, egyre keményebben szorította a csuklóját, közben 

nevetséges, károgó hangon kiáltozta: 

– Zuchthaus járna neked! Zuchthaus járna neked! 

Roger felnevetett. Mi köze hozzá – gondolta –, nem én vagyok a fiad, 

nem én vagyok Johnny sem, és abban a pillanatban az öreg eltűnt, csak a 

hangja követte öt végig a Temze-parton, ahol Fred Brewer jött szembe, 

díszes, aranysujtásos, zöld bársonyruhában, és felmutatott egy árbocra, 

amelyre számtalan hágcsó vezetett: 

– Ne félj! Ha vízbe esel, kihalászunk... – és Roger máris fent termett a 

keresztrúdnál, villámsebesen felcsavarta a nagy vitorlát, majd összekötötte, 

és a vitorla máris olyan kicsi lett, mint egy iratcsomó. A hóna alá vágta, 

hogy elmenjen vele Doughty uramhoz, aki azt ígérte neki, hogy nem marad 

el a jutalma, de odalentről Antonio kiabált, egyre csak kiabált. 

Antonio keze nyúlt fel érte. Nem is látta őt magát, csak a kezét, szakadt 

körméről ismerte fel, hogy ez Antonio keze. De nem merte elfogadni. 

Antonio – Johnnyért nyúlt, ő pedig – Roger. Nem szabad lelepleznie magát, 

mert akkor nem viheti el az iratokat, márpedig azokban valami nagyon 

fontos üzenet van. Ekkor körülnézett, merre is ugorhatna le, mert ugrani 

kell, ámbár nem félt egy cseppet sem, s észrevette, hogy a keresztrúd másik 

végén Roger lovagol. A valóságos Roger Crawley integet feléje, az arca 

csak úgy lángol a dühtől: 

– Mi a fenének jöttél ide! – sziszegte a valóságos Roger Crawley, s ő e 

hangtól jobban megrémült, mint bármi mástól, úgyhogy ellökte magát, hogy 

leugorjék az árbocról. Beleakadt a lába egy merevítő kötélbe, úgy függött 

egy darabig fejjel lefelé ég és föld között, aztán forogni kezdett vele az egész 

hajó, föl-le, föl- le, mintha szélmalom vitorláján volna fennakadva. És a 

kötelek egyre sűrűsödtek, akárhogy kapálódzott, nem tudott kiszabadulni az 

óriási pókhálóból, mígnem egyszerre csak kitisztult a kép, a kötélháló most 

már rácsos vaskapu volt, és ő benyitott a kapun. 

A ház nagy üvegajtajához lépcső vezetett fel, és a lépcső tetején ott állt 

Francis Drake kapitány. Göndör barna haját hirtelen szél cibálta, és 

megrázta a szél a nyílvesszőt is, amely a jobb szeme alól állt ki az arcából. 

Csupa vér volt a kapitány arca, a vér lefolyt a szája szélén a nyakára, végig a 

ruháján – és a kardja is véres volt, amit a kezében tartott. 

Őt a sírás fojtogatta. Nem merte megszólítani a kapitányt, pedig tudta, 

hogy valamit mondania kellene, valamit el kellene mondania. 



– A nyílvessző – nyögte nagy sokára. 

– Az iratok – zengett Francis Drake hangja –, az iratokat elvetted tőlem. 

– Nem én, nem én – remegett a hangja. Az iratcsomóhoz kapott, hogy 

visszaadja a kapitánynak, de már nem találta a hóna alatt, azt hitte, leejtette, 

és lehajolt, maga körül tapogatózott, de itt a földön már olyan sötét volt, 

hogy nem látott semmit, nem talált semmit, csak a kapitány furcsa, 

hörgésbefúló hangját hallotta: 

– Beszélj. 

– Nem, nem tudok semmiről – motyogta válaszképpen. 

– Beszélj. 

A hang nagy hegyek és mély szakadékok között ugrált, és visszaverődött 

a sziklafalakról. 

Felemelte a fejét kemény, erős elhatározással, hogy elmondja, nem Roger 

ő, hanem John Duntone, akinek szavát vette Roger, hogy soha senkinek sem 

szól azokról az iratokról. 

Virágoskert mélyéből mosolyogva, csillogó- szemmel futott feléje Betty. 

– Ó, kedves Betty! Kicsi Betty! – tárta szét a karját. 

Jóságos, meleg szerelemmel mosolygott rá a lány, és lehunyta a szemét. 

A hosszú, fekete pillák eltakarták szemének mély tüzet. Finom kis orrával, 

puha ajkával, kicsiny állával arca most valóban madonnák arcára 

hasonlított. De eltűnt arcáról a mosoly, riadt, sóvárgó vággyal nézett vissza 

rá, fedetlen szép karját nyújtotta ő is. Vörösbarna haja lazán hullott a vállára, 

szeszélyes csigái eltakarták karcsú nyakát, hófehér ruháján megannyi 

drágakő, igazgyöngy ontotta fényét, hajában nagy smaragdkő ragyogott, de 

minden drágakőnek ő adta meg a fényét, szelíd szerelem, kibomló hajnal 

csodálatos fénye sugárzott belőle. 

– Johnny, drága Johnny, csakhogy visszajöttél! – suttogta. 

– Nem, nem, nem – hadarta rémülten, mert ő Roger most. Istenem, vége 

lesz rögtön a gyönyörű látomásnak, ha Betty a nevén szólítja. 

– A királynő küldött. Téged a királynő védelmébe vett... 

– Johnny – lehullott a lány karja, arcáról eltűnt a madonnái szelídség. 

Mosolygott ismét, nevetett inkább, a foga kivillant, és cigányos dévajság 

szikrázott a szemében. 

Ő kétségbeesetten kiáltotta: 

– Roger vagyok... 

– Ha megcsókollak, Johnny leszel ismét... – suttogta a gyertyaöntő lánya, 

és lábujjhegyre állt, s karját a nyaka köré fonta... 



A te életed olyan, mint az álom – s álmodnak rólad is, szegény kicsi 

Betty. Vajon hol botladozol Anglia útjain? Merre sietsz, hol hullsz az 

árokpartra, mint megfagyott madár? 

Nem jutott tovább, csak a Hét Nővér szikláig. Seafordhoz közel. 

Itt akart a vízpart mentén Plymouthba jutni, mert eltévedt eddig is 

nemegyszer. Sűrű erdőkön, szakadékos völgyekben húzta meg magát, de a 

hideg és a szél az emberek közé kergette. Gyanakvó parasztok házainál 

kéregetett, majd továbbfutott, mintha lopott volna. Kocsmák szemetjei 

évődtek vele, tolakodó részegek csipkedték az arcát, kocsmárosok 

fenyegették. 

Megbánta már ezerszer, hogy otthagyta Wanderplesse asszony 

mosodáját. De hát mit tehetett volna, ha rideg és közönyös lett ott mindenki, 

amióta Roger búcsú nélkül elment. Hát csak Roger tudja, hogy őt a királynő 

védelmébe fogadta? Csak Rogernek hisznek, ha azt mondja, Bettyt nem 

szabad bántani senkinek? Tudta jól, hiába is bizonygatná, ha most törvény 

elé kerülne, hogy őt a királynő oltalmazza – nem hinnék el egyetlen szavát 

sem, vissza se vinnék Londonba, hanem megkorbácsolnák a város piacán, 

hogy belehalna. 

Tunbridge- ben már éppen olyan rongyos és piszkos volt a ruhája, mint 

mikor a csavargók között élt. Tunbridgeben már a kocsmában is kéregetett – 

vesztére. Mert az egyik sarokban katonák ültek, részeg kedvükben kergetni 

kezdték, a fél városon keresztül futott, és hangosan zihálva, holtfáradtan 

hagyta, hogy csavargó balladások kapják a karjukba, és elbújtassák egy 

fészerben. Nem voltak azok sem jobbak, ámbár józanok voltak, mert egy 

kupa bor nem sok, arra sem tellett nekik. Amikor már azt hitte, nem szabadul 

tőlük, azt kiáltotta, hogy ő Disznó Jim megszökött babája, nemsokára itt lesz 

az óriás, és akkor jaj nekik. 

Elhitték a balgák, mert Disznó Jim neve bejárta már egész Dél- Angliát. 

– Disznó Jim? – ismételgették. – Aki eladta minden társát, csak hogy ő 

megszabadulhasson? 

– Disznó Jim? Akiről azt mondják, eltűnt mint a kámfor, és valahol 

visszavedlett ismét nemes lorddá? Mert az volt ám, csak azért kóborolt, 

hogy a szegényeket bakó kezére adhassa. 

Betty szívét elszorította a rémület. Disznó Jim szabadon jár? 

– Mesélj hát róla. Mondd el, kik voltak társai? 

S Betty mesélni kezdett. Oly sok nevet említett, olyan élethűen adta elő, 

milyen is volt a csürhe élete, hogy elhitték minden szavát, és elhitték azt is, 

hogy Disznó Jim érte jön. 



– Majd mi vigyázunk rád – ígérték, de másnap reggelre kereket oldottak, 

Betty ismét egyedül maradt. 

A tengerparton tudta meg, hogy Drake admirális hajói régen kifutottak a 

plymouthi kikötőből, és a halászok azt is tudták, hogy a nagy kalóz nem 

Alexandriába készül. 

– Spanyolok farkasa az. Meg sem áll Mexikóig. 

Nem tudták, mire véljék, miért sír olyan keservesen ez a rongyos leányka. 

Miért kuporodik le egy kőre, és miért ingatja fejét oly keservesen, mint a 

sirató asszonyok. Nézték egy darabig, kérdezgették is jó szívvel, s hogy 

délig nem mozdult a helyéről, enni adtak neki. Estére pedig egy derék 

családhoz vitték, ahol az asszony megígérte, hogy kenyeret és szállást ad 

neki, ha vigyáz a gyermekére. Kisfia volt az asszonynak. Betty 

megsimogatta a gyermek fejét, s az visszanevetett rá. 

– Hát nincsen senkid, kedveském, ezen a csúnya világon? – kérdezte az 

asszony. 

– Csak az isten vigyáz reám – felelte Betty. 

– A helyedben nem bánkódnék annyira. Az ilyen nemes úrfik naphosszat 

csak solymásztak, lovagoltak, nem tanultak, nem dolgoztak. Hát még, ha 

hajóra szállt. Kalandos szíve van. Könnyen felejti ám az ilyen kis verebet, 

mint amilyen te vagy. 

Betty hallgatott. 

Ömlött a szeméből a könny. 

– Mindig mindenki bántott. Csak ő segített rajtam, ő vitt a királynő elé 

is... 

– Jó, jó – legyintett az asszony. Látszott, hogy ezt nem hiszi. – Hát 

nincsen senkid? Sehol senkid? 

Betty elgondolkozott. S egyszerre csak felderült a képe, mert eszébe 

jutott a mezítlábas takácslegény, John Duntone, Roger úrfi barátja vagy 

inasa, amolyan jöttment jó cimbora. Hát persze, megígérte az is, hogy ha a 

mosodában nem lesz jó a dolga, hozzájuk elmehet... 

Vajon most is elmehet-e? Vajon, ha Londonba merészkedik, nem kapják 

el a poroszlók? 

– Jaj, istenem, nincsen senkim, néném, adjon szállást, meglátja, 

megbecsülöm én magam. Nem vagyok én sem csavargó, sem afféle rossz 

személy, Krisztus szent nevére kérem... 

Johnny... 

Talán éppen e percekben Johnny álmának egyszeri e csak vége szakadt 

odalent a Pelikán mélyén. A vihar, amely a derűs, szélcsendes időt hirtelen 

felváltotta, most ugyancsak dobálta a hajót. Hogyha a veszedelmes ingásból 



idelent a hajótőke közelében nem is lehetett túl sokat érezni, annál 

félelmetesebb volt a hullámok zuhogó, sistergő zaja, a bókonyok szüntelen 

recsegése, a palánkok visszhangzó döndülése, valahányszor egy- egy 

hullámhegyről a mélybe zuhant a Pelikán. Vak sötétben voltak odalent, 

tehetetlenül hánykolódtak a homokzsákok tetején, összekötözött kezükkel, 

lábukkal, hátuk megfeszítésével próbálták magukat egy helyben tartani. 

– Vigyázz, csúszik! – hallotta Roger kétségbeesett kiáltását, s abban a 

pillanatban érezte, hogy megcsusszan alatta a zsákhalmaz, és ő rövid 

zuhanás után nagy erővel vágódik neki egy deszkafalnak. 

Az a deszkafal akkor már úgy csattogott, zörgött, éppen csak nagyobb 

erővel, mint mikor a gyerekek kavicsokat csörgetnek a tenyerükben. 

Kavicsok voltak abban is, csúnya, nagy vaskavicsok, az ágyúkba való 

golyók közül szabadult el egynéhány, és most eszeveszetten rohant fel és alá 

deszkabörtönében. 

Rám szakad a fal – villant át Johnny agyán a rémült gondolat. – S 

kiszakadhat a hajó oldala is. 

– Roger! Roger! – kiáltotta. A vihar új rohama ragadta magával a hajót, 

amely hol magasra hágott, hol meg visszazuhant a vízre olyan csattanással, 

hogy azt hitték, darabokra esik szét. 

– Roger – kiáltotta ismét teljes erejéből, amire csak fájdalmas nyögés volt 

a felelet. 

A nehéz álom után csak most jutott eszébe, miért is vannak ők itt. S 

ahogy eszébe jutott, vad harag ébredt benne Roger iránt. 

– Pusztulj el, átkozott! – sziszegte. 

– Johnny! – nyöszörgött Crawley. – Beszorult a lábam. 

– Merre vagy? 

– Erre, erre. 

Ostobaság, ostobaság – mondogatta magában John Duntone, mégis 

megpróbált arrafelé vergődni. Lábával taszította magát előre, s ha úgy 

kellett, hát gurult is a homokzsákon, amiben éppen a vihar, segítette, mert 

ezekben a percekben a Pelikán –  talán leszakadt vagy sorsára bízták a 

kormánylapátját – pörgött, mint a megkergült birka. A hajó mozgása 

csakhamar egymás mellé rázta ismét a két fiút. John nem láthatta társát, de 

hallotta nehéz sóhajtását, és a feje néhányszor a lábához koccant. 

– Itt vagy? 

– Itt. 

– A térdemen egy zsák. Meg sem mozdulhatok. 

– Bár maradnál így, amíg el nem pusztulsz! Megérdemelnéd! 



– Jaj, jaj! – nyögte keservesen Roger. – Szabadítsd ki a térdemet. Aztán 

megölhetsz. Mit bánom én... 

– Vinnyognál, ha arra kerülne a sor. 

– Mondd, mit vétettem? Beköptelek. Hát aztán? Honnan tudhattam 

volna, hogy nem te akarod megölni? Úgy ugrottál rám, mint aki, mint aki... 

túl akar tenni a másikon. 

– Hazudsz, tudom, hogy hazudsz – suttogta Johnny kétségbeesetten. 

– Szabadítsd ki a lábamat. Eltörik. 

– Meg is érdemelnéd, hogy csontodat törjék, mint az Olajfák hegyén a 

latrokét. 

– Ne prédikálj! Segíts már! 

Johnny nekiveselkedett, és a fejével próbálta továbbtaszítani a zsákot. 

Egy darabig ment is, de Roger képtelen volt kirántani a lábát, s amikor a 

takácslegény már kifulladt, a zsák visszaesett oda, ahol volt. 

– Jaaj! – üvöltött Roger. A tenger átzúdulhatott a fedélzeten, mert a 

lejárókon hangos zuhogással ömlött befelé a víz. 

– Nem akartam megölni. Az admirálisnak az életemet köszönhetem. 

Érted? Soha nem emelnék rá kezet. 

– Segíts már! Csak a szád jár! – Roger Crawley csúnyán káromkodott. 

Amikor hosszas tusakodás, erőlködés után Johnny kiszabadította a lábát, 

hangosan jajgatva hálálkodott. S amennyire a vihar zúgása, a hajó recsegése, 

ropogása engedte, még mentegette is magát. 

– Köszönöm, pajtás, meglásd, meghálálom... Csak el ne mondd az 

admirálisnak, hogy az iratokat ki lopatta el tőle. Neked is bajod esnék. 

Megértem én, hogy isteníted a kalózt. Doughty uram azonban elmondott 

róla egyet s mást. 

– Hazudik. 

– Azt hiszed, a te kalózod nem hazudik? Harácsoló bitang. Hát mit 

vétettek nekünk a békés spanyol kereskedők? Ronda rablás, amit 

mivelünk... 

– S neked... neked vajon mit vétett az admirális? Roger sokáig hallgatott. 

Nyögve próbált egy helyben maradni, miközben a hajó megveszett csikó 

módjára ugrált a habokon. Istentelen vihar tombolhatott odakint, nem volt 

egyetlen nyugodt percük sem, néha akkorát zuhant velük a hatalmas 

alkotmány, hogy a lélegzetük is elállt. Fortyogva, zubogva zúdultak el 

alattuk és felettük a hullámok. 

– Elvesztem volna Londonban, ha Doughty uram nem viseli gondomat – 

kezdte Roger. A takácslegény azonban már nem figyelt rá. Elszorította a 



torkát a keserűség, mert ugyan miképpen is bizonyítsa majd igazát. Francis 

Drake azt fogja hinni, hogy ő a hitszegő, hálátlan senki, aki az életére tört. 

Meghalni volna jó. E rettentő viharból úgysincs kiút. Ide hallatszik a 

villámok csattogása, az ég dördülése, a Pelikán már nem sokáig bírja. 

Egyszerre csak léket kap valahol, elborítja a víz és lassan süllyed, egyre 

mélyebbre, a felszín alá, ahol már nincs vihar, nincs hazugság, nincs 

fájdalom, csak a békesség – a halál. 

Minden eddiginél hatalmasabb csattanás hallatszott. A hajó 

megrázkódott, felágaskodott, majd oldalra dőlt, s hosszú percekig így 

lebegett a haragvó tenger felszínén. Ez a pár perc elegendő volt, hogy itt a 

hajófenéken meginduljon a homokzsákok tömege, hogy a nyitott ládákban 

felhalmozott ágyúgolyók áttörjék börtönüket, és törve- zúzva nekirontsanak 

a rekeszek falának. Egy emelettel feljebb felborult néhány hordó, az 

egyikből bor folyhatott ki, mert a szaga ide is lehúzódott, rémült, fejvesztett 

rohangálás hallatszott, valaki torkaszakadtából ordította ugyanazt a 

parancsot többször is, de nem hallgathattak rá, mert dühös átkozódással 

hagyta abba. 

A két fogoly hátrakötözött kezével nem tudott ellenállni a Pelikán 

mélyén támadt felfordulásnak. Ide- oda hánykolódtak, akár a homokzsákok. 

John egy percig két lábra állt, de csakhamar elvesztette egyensúlyát, és feje 

ismét nekivágódott a közfalnak. 

Elájult. 

Arra eszmélt, hogy hangokat hall, valaki Rogert szólongatva csörtetett 

lefelé a létrán. A hajó mozgása most szabályosabb volt, ámbár még mindig 

derekas hullámok táncoltatták. A veszett hánykolódás azonban megszűnt, 

elvonult már a vihar magja, odakint talán csillagok is ragyognak az égen, 

csak itt van vak sötétség. 

– Roger! – kiáltotta fojtott hangon az ismeretlen. – Élsz még? 

Közvetlen közelről hallatszott a válasz. 

– Segíts, ha istent ismersz! Én vagyok, Roger. Hát nem süllyedünk? 

– Süllyed a fene! Hanem jól ellátta a vihar a Pelikánt. 

Roger felnyögött. John sejtette, hogy alig egy arasznyi távolságra lehet tőle. 

Ösztönös óvatossága mégis arra késztette, hogy hallgasson. 

– Hol vagy? – kérdezte a hang. 

– Itt, itt – felelte Roger. – Vigyázz, mert minden ősszeomlott. 

– A mennykő csapjon bele. Ezért dől meg a Pelikán. Azt hittük, léket 

kapott. 

– Kivagy? 

– Mathew Poulet. Jó barát. És Doughty uram a parancsnok. 



Roger felkiáltott: 

– Mit beszélsz? Doughty lett a parancsnok? 

– Ő hát. Drake a Maryre költözött. Doughtyt küldte a Pelikánra. Aztán 

megszöktünk az első széllel. De hogy! Hé, merre vagy, nem látok itt az 

orrom hegyéig se... 

– Erre, erre. 

– És Johnny merre van? Nem is tudtam, hogy ő is hozzánk tartozik. 

Roger egy darabig hallgatott. Néhányszor mindketten Johnnyt 

szólongatták. De a takácslegény nem adott életjelt magáról. A hír lesújtotta. 

Belefúrta fejét a homokzsákok közé, és mozdulatlanná merevedett. 

– Vége van – hallotta Roger hangját. – Azt hiszed, vele csináltam? Fenét. 

Ha közbe nem ugrik, Drake halott, és miénk az egész flotta. 

– Akkor nem kár érte – nyögte Mathew Poulet. Megpróbált utat törni 

Rogerhez. – Mondhatom, szép kis tánc volt odafent. Az az Antonio nevű 

gazember felpiszkálta a többit, hogy ne engedelmeskedjenek sem Doughty 

uramnak, sem Cutill kapitánynak. Hozzá se nyúltak a vitorlákhoz, a 

legnagyobb viharban két emberünk a vízbe esett az árbocról. A felső vitorlát 

meg letépte a szél, úgy elröpült, mintha sose lett volna. Azt hitték a barmok, 

elbírnak velünk. Csakhogy nekünk is volt eszünk, a fegyvereket idejében 

elzártuk előlük, ebben az ítéletidőben nem volt kedvük a lázadásra. Várj, 

mindjárt odaérek, örül majd Doughty uram, ha felviszlek. Most már nem 

kell tartanod semmitől... Fene esne ezekbe a zsákokba. Egyszóval 

verekedésre még nem került sor, hanem behúzódtak a vackukra, az 

előhajóba... 

Johnny, aki szobormozdulatlanul feküdt eddig Roger mellett, hirtelen azt 

érezte, hogy egy kéz tapogatja végig hátrakötözött karját. 

– Na végre – sóhajtotta fölötte Mathew, s mert azt hitte, Rogert találta 

meg, a sietségtől remegő kézzel oldozta ki John kötelékeit. 

– Siess már – morogta Roger. 

– Jó, jó – dörmögte Poulet, – Nem tudom, mit végez majd velük Cutill 

kapitány. Becsületszóra megígérték, nem bántják, ha közéjük megy, és 

tárgyal velük. Az előhajót úgysem tarthatnák a késeikkel, meg az egyetlen 

puskával... 

Ebben a pillanatban szabadult meg utolsó kötelékétől John, aki egy ideje 

már nem feküdt mozdulatlanul, hanem felismerve Poulet tévedését, egy- 

egy mozdulattal segítségére volt anélkül, hogy igazi kilétét elárulta volna. 

Roger éppen elgondolkozva hallgatott – talán azt latolgatta, felmenjen- e 

Doughtyhoz egy közelgő verekedés küszöbén –, amikor Poulet Johnny hóna 

alá nyúlt, és felsegítette fektéből. 



– Na, gyere! – mondta, de abban a pillanatban egy hatalmas ütés érte az 

állat (John a sötétben találomra ütött, és telibe talált), és ájultan zuhant 

Rogerre. 

Mit kiáltott Roger? Johnny azt már nem hallotta. Semmivel sem törődve 

rohant fölfelé. Kétszer is melléfogott, a falépcső kicsúszott a lába alól, 

karját, fejét összevissza verte. Aztán a raktár hordói, ládái között törtetett 

arrafelé, amerre a felvezető csapóajtót sejtette. A szíve a torkában dobogott, 

ahogy lassan feltolta a csapóajtót, és kitekintett az ágyúfedélzetre. Sötét volt 

itt is. 

– Jösztök már? – szólalt meg egy hang az ágyúk felől. 

– Jövünk – felelte bátran Johnny. Az ám, miért is félne? Doughty hívei őt 

jó barátnak hiszik, 

Kibújt a csapóajtó nyílásán, és a feljárathoz ugrott. Egy lendület, és a 

Pelikán fedélzetén volt, éppen a főárboc mögött. 

– Vigyázz! – ordított rá egy vértes katona. – Lepuffantanak. 

Különös csend volt a Pelikán fedélzetén. Megtépett vitorlákat feszített az 

erős szél, gazdátlan kötelek lobogtak különös zászlók gyanánt. John csak 

most vette észre, hogy a tatfedélzet korlátja mögül puskacsövek merednek a 

hajó előrésze felé, amelynek tetején, ott, ahol az előárboc áll, emberi alakok 

kuporognak, és egy puska irányul a tat felé. A két tábor tehát farkasszemet 

nézett, egyelőre semmi jelét sem adva a békülékenységnek. 

Egyetlen szempillantásig tartott, míg John mindezt felmérte. S látta azt is, 

hogy a főárboc tövében kuporgó katona merész előőrs lehet, aki a többiek 

fedezetében megpróbált előrelopakodni, de tovább nem jutott. 

– Látlak, te nyavalyás! – kiáltotta az előárboc mellől Antonio. 

– Antonio! Antonio! – Johnny csak azt a két szót kiáltotta vissza, 

hangjában annyi keserű könyörgéssel, hogy az előtte álló katona 

bizalmatlanul a kardjához kapott. 

A legény abban a pillanatban vad elszánással rontott neki, puszta kézzel 

csapott feléje, és mielőtt még a vaskesztyű rázuhant volna, hanyatt lökte 

ellenfelét. S máris mint a villám, a katona puskája felé kapott, és csövénél 

fogva maga után vonszolta a nehéz fegyvert. 

Rohant az előhajóhoz, közben egyre kiáltozott: 

– Antonio, Antonio! 

Durrantak a nehéz kováspuskák. Doughty emberei egymás után sütötték 

rá fegyvereiket, egy- két nyílvessző is pattant mellette a korlátba. Isten 

csodája, hogy egyik sem talált. Az ellenkező oldalon is eldördült az egyetlen 

puska, ez azonban nem Johnnyra irányult, hanem a tatfedélzet korlátját 

csapta szét. 



– Antonio... nem vagyok áruló! – John ezzel a kiáltással ugrott be a 

legénységi szállás ajtaján. 

Minden szónál többet beszélt a tett. Johnny hozzájuk pártolt, az életét 

kockáztatta, még egy puskát is zsákmányolt. Annak ugyan nem sok hasznát 

vehették, mert mindössze három lövésre elegendő poruk volt. Mindenesetre 

megtöltötték, és most már két fegyver várta az esetleges támadást. 

A hajó pedig – látszólag gazdátlanul – úszott a végtelen óceánon. Semmi 

élet, semmi mozgás nem mutatkozott rajta. Utasai készültek az 

élethalálharcra. 

– Előbb meghallgatjuk az áruló Cutillt. 

Antonio olyan gyűlölettel ejtette ki a kapitány nevét, hogy ha szavakkal 

ölni lehetne, Cutill holtan fordult volna a Pelikán kormányrúdja mellé. 

Most, hogy hosszas szóváltás után, bátran felvetett fejjel átjött az előhajóba, 

Doughty utána kiáltott: 

– Csak az ajtóig menjen kegyelmed. 

– Antonio – szólította most Cutill a lázadók vezérét. 

– Mivel akar ámítani bennünket? 

Cutill furcsa tekintettel nézett rá. A híres Drake biztosan nem tűrte volna 

az ilyen hangot, hanem berúgja az ajtót és szájon vágja a pimaszt, 

méghogyha... 

– Antonio, esküdj meg az elő istenre, hogy nem lesz bántódásom... 

Johnny, aki most Antonio mellett kuporgott, dobogó szívvel hallgatta a 

kalóz esküjét. Bizony nem úgy hangzott az, mint amit be is tartanak. 

– Most pedig eresszetek be. 

Ez a hirtelen fordulat meglepte Drake híveit. Cutill közéjük jön? 

Bemerészkedik az előhajóba? 

Cutill szétvetett lábbal állt az emberei előtt. S fejét csóválva, szelíd 

hangon beszélt Antonióhoz. 

– Kinek mondtam, hogy várd ki a végét? Neked. Hát elfelejtetted, te 

ökör, hogy ha náluk is a fegyver, a hajót csak mi tudjuk vezetni? Drake 

admirális a beleteket fogja kitaposni, amiért ekkora kalamajkát csináltatok. 

– Nem vagyunk hülyék, jól tudjuk, hogy Doughty megszökött a 

Pelikánnal. S ha az admirális utol is ér bennünket, Doughty ágyúval 

fogadná... 

– Különösen, ha itt szorongtok, mint egy rakás szerencsétlenség. 

– Ne tréfáljon, kapitány. Komolyabb dologról van szó. 

– Ez igaz – mondta Cutill. – Hát ide hallgassatok... 

Roger, aki a vérző fejű Mathew Poulettel fél óra múltával kecmergett elő 

a Pelikán mélyéből, meglepő képet látott. A „lázadó" legénység éppen akkor 



kiáltott hangos vivátot Thomas Doughty parancsnokra, aki teljes 

bántatlanságot ígért nekik, sőt három puskát is a kezükbe adott, hogy 

védhessék magukat, ha ő esetleg nem teljesíti az ígéretét. És azonmód békés 

hajósélet kezdődött a Pelikánon, egymás után másztak fel az árbocokra, 

hogy tartalékkal cseréljék ki a megtépett vitorlákat, új köteleket fűztek a 

csigákba, és a kosárba éppen ekkor mászott fel vidáman fütyörészve John 

Duntone, az átkozott takácslegény. 

Roger hiába rohant Doughtyhoz. és hiába panaszolta be Johnt (ott 

mutogatta mellette Poulet is a fejsebét), a titkár leintette: 

– Fogd be a szád! Majdnem elrontottad a dolgot. 

– De! 

– Mit, de? – Doughty tőle szokatlan hevességgel csattant fel. – Tanuld 

meg, te sült paraszt, hogy ha egyszer elszánod magad a gyilkolásra, ne állj 

meg félúton. 

– Éppen hogy ez a Duntone lépett közbe! 

– Hazudsz! Azt mondják, vele együtt törtél az admirálisra. Vagyis 

beavattál mást is a dologba... pusztulj innen, és örülj, hogy így fordult a 

szerencse! 

Roger a megalázottságtól lángpirosan hallgatott. 

– Most már enyém a hajó, és engem követ ez a harminc ember! – A kék 

szem öntelt fénnyel égett, a keskeny ajak vigyorgó, dölyfös mosolyra nyílt. 

– Most már bánom, amiért elhoztalak magammal. Semmi hasznodat sem 

vettem, rongy vagy, szemét, senki, senki... hahaha! Az is leszel mindig. 

Senki! Na, jól van, olyan pofát vágsz, mint aki ölni készül! Hát csak 

embereld meg magadat! Most egyenesen nyugatra megyünk, és ha segítesz 

megkopasztani egy- két spanyol gályát, még kaphatsz egy- két aranyat is a 

zsákmányból... 

Az ifjú Crawley lehajtott fejjel lépkedett lefelé a parancsnoki 

emelvényről. 

Az utolsó szavakra visszafordult, tekintetében csodálkozó kérdés 

tükröződött. 

– Ostoba! – nevetett lenéző jóindulattal Doughty. – Más az, hogyha 

Drake rabol, és más az, ha én! 

A Pelikán jó széllel, dagadó vitorlákkal úszott egyenesen nyugat felé. 

Vidáman pattogott Cutill kapitány parancsa, aki a Jákob- bottal 

célozgatta hol a napot, hol a láthatárt. 

– Hej, Duntone! Jelentést! – ordított fel az árbockosárba. 

– Parancsára, kapitány, nem látok semmit. 



Nyugat felé úszott a Pelikán, míg Drake flottája – ha ugyan megmaradt a 

rettentő vihar után – délnyugatra tartott. A szél azonban nem maradt állandó, 

többször változott az iránya, többször át kellett váltani a vitorlákat, majd 

kurtítani, majd meg kibontani minden vásznát. 

– Úgy veszem észre, erős északi irányú áramlat van a vízen.  –  jegyezte 

meg Cutill kapitány. Különféle táblázatokat vett elő, elmélyedten számolt, 

aztán kijelentette: – Oldalozva kell haladnunk. Különben céltalanul 

kódorognánk az óceánon. 

Doughty kegyesen bólintott. 

– Kegyelmed ért hozzá. Csak Drake- kel nehogy... 

– Isten mentsen – rázta a fejét Cutill. Azzal lekiáltott a kormányállásra. A 

hajó most teljes hátszéllel haladt, egyenesen – délnyugatra. 

– Duntone... 

– Semmi, kapitány. 

– Richárd Minivy, szaladj föl, fiam, ügyeljetek jól! 

– Parancsára! 

A nap folyamán két ízben fordultak egyenesen nyugatra, majd Cutill 

ismét déli irányt parancsolt, amelyet a Pelikán erősen jobb oldalára dőlve az 

erős kelet- nyugatira fordult szélben csak nehezen tudott követni. Éjszakára 

Doughty két embere sietett fel az árbocállásra, éjfél utánig ők vizsgálták a 

szemhatárt, ami nem volt nehéz, mert a felhők mögül telihold villantotta ki 

sápadt fényét, akkor aztán ismét Duntone, meg egy másik hajós váltotta fel 

őket azzal, hogy a következő Roger lesz. 

Roger ott állott a főárboc alatt, és felnézett a terebre. A holdsütötte vitorla 

alatt ott üldögélt John Duntone. Ó, bárcsak leesnél onnan, te vigyorgó 

majom. Miért is ráztalak fel a „Hableány" kapujában. No persze, a 

kolduslány miatt. 

Johnny odafentről nem láthatta Rogert. Mosolyogva hallgatta az 

ágyúfedélzetről felcsapó zenebonát. Cutill kapitány tanácsára, és persze 

Doughty parancsára rendbehozták a raktárakat, készenlétbe állítják az 

ágyúkat, a fedélzeten pedig fáklyafénynél tisztogatják a fegyvereket és a 

vérteket. Most már kiugrottak a flotta útvonalából, bátran zajonghatnak... 

Odafent az égen lassan elhalványult a hold kerek tányérja. A szél felöli 

oldalon bágyadt, erőtlen derengés támadt a víz színén, majd szinte egyik 

percről a másikra vöröslő lángok gyúltak a láthatáron. Lila felhőcsíkok 

ontották parázsló fényeiket, s mintha csak a szél hozta volna a fényt is, 

egyszerre csak vörösen derengő, majd tündöklő fényességű lett az egész 

égbolt. Előbb izzó fehér csík lett láthatóvá, nőttön- nőtt, szinte szemlátomást 



emelkedett és kerekedett a víz fölé... ekkor már nappali fényben úszott a 

világ. Felkelt a nap. 

– Duntone! Semmi? John lekiáltott. 

– Minden rendben, kapitány. Körülnézett. Megbökte a társa vállát. 

Keleten, ott, ahol a nap fehéren izzó tányérja valószínűtlenül óriásira 

dagadva lebegett a víz színe fölött, a vakító fényességben apró fekete 

pontocskák látszottak. 

– Ők azok – suttogta. 

– Mire odalent észreveszik őket, már késő lesz. 

John kutatva nézett körül. S a véletlen segítségére jött... 

– Kapitány! – kiáltott le. – Szélárnyékon cápák! Valóban két fenevad 

úszkált odalent. Hátuszonyuk néha kiemelkedett a vízből, és beretva 

gyanánt hasította a habokat. 

– Cápák! Cápák! – ordított a hajósnép, és lelkendezésük magával ragadta 

azokat a katonákat és nemeseket is, akik most jártak először tengeren. Az 

ám, volt már cápavadászat, még amikor Afrika partjainál jártak. Felséges 

mulatság az! Ezek a falánk ragadozók lenyelik még a legvastagabb 

acélhorgot is, ha nem tudják letépni róla a csalétket. Akkor a fedélzetre 

húzták, és ott verték agyon a csapkodó, vonagló szörnyeteget. Most azonban 

Doughtyt ragadta el a vadásszenvedély, és sorba állította a puskásokat a 

szélalatti korlátnál. – Lőgyakorlat! – kiáltotta. – Hadd lássam, ki a legény a 

gáton? 

Jól megtermett kék cápa volt mind a kettő, a legveszedelmesebb fajtából. 

Óvatosan keringtek a hajó jobb oldalán, miközben hátuk és hasuk alatt 

villámgyorsan cikáztak ide- oda örök kísérőik, a csikós hátú kalauzhalak. 

Iszonyú erő és méltóságteljes lendület mutatkozott minden mozdulatukban, 

farkuk egyetlen mozdulatával csapták oldalra súlyos testüket, a mélybe 

süllyedtek, majd mint a fergeteg a felszínre vágódtak ismét. Rob Leeds nagy 

darab sózott húst húzott elő, és közéjük hajította. A cápák körül fortyogott, 

habzott a víz. Egyszerre rohantak a húsra, kivillant a vízből fehér hasuk, 

lapos fejük alján kitátották furcsa, megtört vonalú szájukat... S az egyiknek 

rettentő fogai között máris eltűnt a zsákmány. 

– Tűz! – lelkendezett Doughty, és maga is puskát kapott a kezébe. 

Ledöfte a villát a fedélzet deszkájába, ráfektette a vascsövet és célzott. 

Olyan pufogtatás, lövöldözés támadt, olyan üvöltözés, lelkendező 

kiabálás harsant, hogy a tenger minden hala észvesztve menekült volna a 

Pelikán közeléből. De hát a cápák vakmerőbb, vérszomjasabb állatok. Az 

egyik sebet kapott, vére pirosra festette körülötte a vizet – s mintha csak 

megérezték volna a vér szagát, egyszeriben négy- öt új cápa jelent meg a 



közelben, s ronda fejükkel vérszomjasán szaglászták sebesülten vergődő 

társukat. 

– Tűz! 

A lelkes hajósnépség számszeríjakat ragadott, és a puskások mögé állt, 

hogyha mód nyílik rá, egy- két vesszőt beleeresztenek a tenger tigriseinek 

hátába. 

– Ne pazaroljátok a vesszőket! – szólt rájuk Cutill kapitány. 

Csak két ember nem vett részt a puskázásban. Az egyik Francis Fletcher 

volt, a másik Nuno da Silva, a portugál révkalauz, akinek Doughty 

megígérte, hogy a Nyugat Indiák valamelyik szigetén partra teszi. 

Elmerülten beszélgettek a hátsó fedélzeten. Nuno a tiszteletesnek mesélte 

éppen a lázadás történetét, amit az fejcsóválva hallgatott. 

– Kegyelmed szemében én eretnek vagyok... de higgye el kegyelmed, az 

igaz isten szemében legnagyobb bűn a hitszegés. Nem tudom, Doughty 

uramat mi késztette az elszakadásra. Ezek a mocskos kalózok... 

Fletcher lelkész körbejártatta szemét a láthatáron. Ebben a pillanatban 

nézett a szélfelőli oldalra Roger is. Megalázott, megszégyenített lelkéből 

gátjait szakítva tört fel a keserű, önmarcangoló, kárörvendező nevetés: 

– Doughty uram, odanézzen! Hahaha! Odanézzen! 

Immár a fedélzetről is kivehető távolságban, széles félkört alkotva 

közeledett Drake flottája. Ott jöttek sorban: a zsákmányolt Mary az 

admirális lobogóval, majd az Elisabeth, a Marigold, a Swann, és amott a 

szélen Thomas Moon bárkája. Most nem volt vízen egyetlen vitorlás csónak 

sem, csak a hajók jöttek, hallgatagon, mint a vadat cserkésző hajtok. 

A Pelikán ott ringatózott a vízen, szélbe fordított, laffogó vitorlákkal, egy 

helyben. Legénysége se látott, se hallott a nagy cápaölésben. 

– Riadó! Riadó! – ordította Doughty, ahogy a torkán kifért. 

– Az ágyúkhoz! – kiabálta Olivér ágyúmester, és magával vitt azonnal 

tizenöt embert. E pillanatokban úgy tűnt, Cutill legényei és Doughty 

emberei egymásra találtak a veszedelemben. Mindenki fegyvert ragadott, 

mindenki ide- oda futkosott. A puskákat, az ágyúkat felporozták, már csak a 

kanóc kellett, hogy eldördüljenek. A cápákra immár senkinek sem volt 

gondja, veszett iramban rángatták a vitorlák köteleit, a kormányos mester 

maga vette kezébe a kormány rúdját, odafentről kézzel- lábbal integetett és 

kiabált riadót Johnny meg a társa. 

Doughty a parancsnoki emelvényen állt, és sápadtan nézte a hajókat. 

Remegett a szája széle. 



A hátsó fedélzeten sorakoztatta fel embereit, majd lerohant az ágyúkhoz, s 

lelkére beszélt Olivérnek. Ugye rendben vannak az ágyúk, valamennyi, 

mind a tizennyolc. Hát akkor hármasával, egymás után süssék el azokat! 

– Én magam célzok – bizonygatta a szakállas, olajos képű kalóz, és 

biztatóan nevetett. 

Doughty fel- alá szaladgált a hajón. 

– Ugye, mindenki tudja, mi a sorrend? Előbb az ágyúk, aztán a puskák, 

aztán az íjászok. Ne hagyjátok magatokat! Drake vérszomjas, falánk bestia, 

rettenetesebb a cápáknál is! Csak bátran, csak bátran, ugye mindenki fog 

harcolni? Nem, ne oda menjetek, ide álljatok a tatemelvény elé. Ezt a várat 

ne adjátok fel! Cutill mester, most már ne meneküljünk! Gyerünk, hajrá, 

rohanjunk bele a Mary oldalába, félfordulat, kormányos, félfordulat, balra! 

Roger, az ágyúkhoz! Tüzeljenek, tűz, mi lesz, tűz, ha mondom! Hát meddig 

vár? Vagy úgy, annál biztosabb? Cutill mester, kapitány, hol van, az 

ördögbe is, ne keringjünk, hát mindjárt ideér, Drake nem ismer tréfát, fiúk, 

csak bátran, mi lesz az ágyúkkal?! 

A Mary méltóságteljesen közeledett. 

Ebben a percben sorban, hármasával eldördült a Pelikán minden ágyúja. 

Előbb az egyik oldalon, aztán egy fordulat után a másik oldalon. De csak 

tüzet és füstöt köpött a torkuk. Egyikben sem volt lövedék. 

A Mary ágyúi nem viszonozták a tüzet. 

És már látni lehetett Francis Drake zömök alakját a hátsó árboc tövében. 

Csípőre tett kézzel állt, és nevetett. 

– Puskák! – kiáltotta Doughty. 

– Állj, megállj! – harsogta túl a hangját Cutill kapitány kiáltása. – 

Thomas Doughty uram és kegyelmetek valamennyien a foglyaim. Drake 

admirális parancsára. 

Antónióval az élen, felhúzott számszeríjakkal a kezükben rohantak a 

hátsó fedélzetre. Doughty fegyveresei megadták magukat. 

Most a Mary odasiklolt a Pelikán mellé. Előkerülnek a hosszú csáklyák, 

átcsapódik egy palló is. Drake szigorúra vált arccal lép át a Pelikán 

fedélzetére. Mögötte Fred kacsingat, és dörzsöli a tenyerét. 

Doughty támolyogva áll, kezéből kiesik a felhúzott kakasú pisztoly. 

Gyilkolni készült, ha kell önmagát – de félúton megállt. Száraz, könnytelen 

zokogás rázza a testét. 

Rongy ember. 

Ketten megragadják, és leviszik Drake admirális elé. 

– Thomas Doughty, megfosztom kegyelmedet minden tisztségétől, és 

mint lázadót a Marigoldra küldöm, hol bilincsben várja ítéletemet. 



Drake kemény szavai messzire hangzók. A legénység halálos csendben 

hallgatta azokat. 

Doughtyban még egyszer fellángol a régi nyegleség. 

– Remélem... megvan kegyelmednek a királynői felhatalmazás..., hogy 

ítélkezzék – de az utolsó szót már nagyon halkan mondja. 

– Hiába pimaszkodsz – Drake mérgesen felcsattant, noha diadalittasan 

csillog a szeme. – A királynő megadta az írást, minden felhatalmazást. S én 

megszereztem a bizonyítékokat is. Te, aki úton- útfélen gáncsoltad 

terveimet, megtanulhattad most, hogy korábban kelj fel, ha velem ujjat 

akarsz húzni. A csapdát én állítottam, és minden úgy zajlott le, ahogy 

elterveztem... 

Cutill közbeszólt. 

– Éppen csak a kegyelmed legényei majdnem elrontották buzgóságukban 

a dolgot. 

– Azért is köszönet jár. De még egyet, Thomas Doughty, hajdani 

barátom. Megígértem a királynőnek, széttépem, bakó kezére küldöm, aki 

ellopta az első kontraktusokat. S íme, megtaláltam azokat a Maryn. A te 

ládádban. 

Doughty lába megroggyant. Ájultan vágódott végig a fedélzeten.  

 

TIZENHETEDIK FEJEZET 
 

 

SZEMTŐL SZEMBE 

 

Francis Drake belevetette magát a sárkánylábas nagy karosszékbe. 

– Elfoglaltam a saját hajómat – nevetett –, hát ez is jobb a semminél. 

A Pelikán nagy parancsnoki szobájában körülvették őt a flotta tisztjei és 

kapitányai. Úgy néztek rá, mintha azt várnák, lenyakaztatja a lázadókat. 

– De hát miért volt szükség erre a... – kezdte Fletcher lelkész, de elakadt a 

hangja. 

– Tréfa nélkül mit sem ér a bosszú – felelt. Intett Frednek. – Hozz bort, 

öreg, és hirdesd ki a fiúknak, hogy egyedül Thomas Doughty a bűnös, senki 

más ne féljen! Gyűlölködés ne legyen, s mindenki fejenként egy pint bort 

kapjon. 

Fred Brewer leverten távozott. 

– Már megint kezdi – dörmögte. – Mindig csak ez a nagy megbocsátás. A 

fene se érti. 



Az első pohár bor feloldotta a kezdeti feszültséget, most már őszintén 

örültek, hogy Doughty lelepleződött, és egyre azt találgatták, vajon mikor 

fogott először gyanút az admirális. Mert nem lehet, hogy csak a merénylet 

nyitotta fel a szemét, és oka lehetett, hogy Plymouthban csak úgy napirendre 

tért a lazító beszéd, no meg ama titokzatos, éjszakai támadás felett. Drake 

azonban csak hagyta, hadd faggassák, jó ideig nem válaszolt. Mintha letépte 

volna a kezet, mely idáig fojtogatta, nagyot lélegzett, és felszabadultan 

nevetett a többiekkel együtt. S amikor Francis Fletcher ájtatos érdeklődéssel 

arról faggatózott, vajon miféle hosszú lelkiismeretvizsgálat, bánkódás és 

tépelődés előzte meg ezt a kegyetlen tréfát – csak a fejét rázta. Nem 

vívódott, nem is gyötrődött, és most sem bántja a lelkiismeret... 

– Úgy tudjuk, a kegyelmed jó barátja volt. 

– Volt. Talán sosem volt – legyintett. 

Erős, vaskos ujjaival megragadta a velencei kristály serleget. 

– Igyunk, urak. Legjobb barátunk a kardunk. 

– És a mindenható úristen.  – bólintott Fletcher. 

– Már akinek kardja nincs – vágta rá Larocold kapitány, és kihívóan 

nézett a papra. 

Szerencsére odakint felhangzott a hajóslegények vidám kurjongatása: 

Rob Leeds most méregette szét a bort, és hallani lehetett, amint váltig 

biztatják Antoniót, mesélné el a háromnapos Doughty- parancsnokság 

történetét. Mások, talán éppen Doughty volt katonái, nagy örömmel 

éneklésbe fogtak, felhangzott a lant meg a duda hangja. S mert e három nap 

története Drake- et is meg a többi kapitányt is érdekelte, idebent Cutill 

mesteren volt a sor, hogy rendre elmeséljen mindent. Bele is fogott, de akkor 

már ugyancsak a fejükbe szállt a Maryn zsákmányolt nehéz spanyol bor, és 

bizony Cutill kapitánynak már csak szedett- vedett emlékezésre jutott az 

erejéből. 

– Hogy én mennyit röhögtem... hogy én mennyit röhögtem – hajtogatta 

folyvást. 

– Ha nem mesél tüstént – csapott az asztalra Francis Drake –, kimegyek a 

fiúk közé. Azok jobban bírják a bort... 

– No, admirális, hát parancsára, elkezdem... de, hogy én mennyit 

röhögtem... 

Kórusban vele együtt nevettek, mert nem lehetett nevetés nélkül 

megállni, ahogy önmagával kínlódott, és nem tudott sehogy sem kimászni a 

saját vidámságából. 



– Cápákra lövöldözött, amikor már a nyakán volt az egész flotta... 

hahaha... Egyszer úgy pofon vágta a muskéta, azt hittem, leesik a feje... 

hahaha! 

Cutill mester az asztalt csapkodta nevettében, és egyremásra sorolta fel, 

miféle ostobaságokat mondott és mívelt Thomas Doughty pünkösdi 

királysága idején. Még hogy áramlat, meg hogy oldalozva haladjanak, mint 

a kutyák, ha beléjük rúgnak, és az a szerencsétlen észre sem vette: csupán 

egy nagy vargabetűt tett meg a Pelikán, egy fordulóval délre tartott, hogy 

éppen ott találkozzék a flottával, ahol Drake admirális kijelölte. 

– Hanem azért nem volt az, tréfa, ahogy a szelet feltámasztotta – Cutill 

egészen megrémült a visszaemlékezéstől. – Egyetlen miatyánkkal szelet 

támasztott. 

Erre elhallgattak valamennyien. Zavartan lesütötték a szemüket, mert 

hajósok voltak és babonás lelkek. Számtalan kísértethistóriával ijesztgették 

egymást, és tudtak számtalan történetet kísértethajókról is, amelyek dagadó 

vitorlákkal, de halott legénységgel, gazdátlanul úsznak a végtelen 

óceánokon. És egyszeriben elragadta őket valami mámoros, ködös félelem, 

reszkettek, ha Doughty nevét kimondták, mert féltek tőle, miként a zsidók 

Jehova nevétől. Volt valami abban az emberben, ami megszégyenítette, 

lekötelezte, felingerelte, de ugyanakkor gúzsba is kötötte valamennyiüket. 

Talán a simulékonysága, talán hidegen csillogó kék szeme, a tekintet, amely 

előtt nem lehetett egyetlen titkos gondolatuk sem. Talán a tudat, hogy öblös 

hangjukat, kardjuknak erejét eszével győzi a londoni úr. 

Drake csendesen nevetett. Ő már túl volt mindezen. 

Váratlanul, mintha a hajó visszhangzó mélyéből hallaná, úgy jutottak 

hozzá Fletcher aggodalmas szavai. 

– Mégiscsak kemény tréfa volt. Hová veszett kegyelmetekből a felebaráti 

szeretet? 

– A borba veszett, tisztelendő atyám! – hirtelen támadt indulattal fordult a 

pap felé. – Megittuk a borral együtt. Úgy bizony. És nem is tagadom, ámbár 

csúnyán hangzik, hogy most csak gyűlölet böfög belőlem. De hát a gyűlölet 

istennek tetsző valami, úgy mondja a Zsoltárok könyve is. És bizony 

mondom, az isten maga csúfolta meg Thomas Doughtyt, amikor egy 

miatyánkjára szelet küldött. Csapda volt az is, és csak arra jó, hogy ledobja 

minden álarcát a bitang. A vér elborítja szememet, ha arra gondolok, 

hányszor kigúnyolt, hányszor megalázott, miközben... – valóban elragadta 

az indulat, sarokba vágta a kristály serleget, és feltépte zekéjét, mert úgy 

érezte, megfojtja a düh. – No, jó, erről majd őhozzá lesz néhány szavam – 

mondta nagy sokára. – Szinte látom az álszent pofáját, ahogy megkérdi 



tőlem, „Francis, hát miért is gyűlölsz engem?” Majd megfelelek neki, és 

kifacsarom a lelkét, miként a citromot. Hej, de ő fogja meginni a levét, hogy 

felforduljon tőle! 

A derék Fletcher megriadt szemébe nézett. S hallotta a riadt kérdést is: 

– Úgy tudtam én, kegyelmed csak a pápistákat gyűlöli. Volna hát 

keresztyén felebarátja is?... 

– Gyűlölöm a pápistákat, annyi szent igaz. Megvan az okom is rá, nem is 

kevés. Kegyelmetek jól tudják, nem nemesi ágyból kecmeregtem elő, apám 

szegény bérlő volt, Russel lord legszegényebb bérlője Tavistockban. S 

ráadásul protestáns volt, akit Edward király alatt megkergettek a fellázadt 

katolikusok. Még most is emlékszem, pedig kis kölyök voltam, milyen 

dühvel ordítoztak és átkozódtak, amiért el kellelt volna hagyniuk az ostyába 

szorult isten hitét. Úgy menekültünk akkor, mint a szent család 

Jeruzsálemből. Féltem a katolikusoktól, a vicsorgó devoni parasztoktól, de 

apám, aki később az upchurchi templom dékánja lett, isten nyugosztalja, 

váltig mondogatta: „Sose félj azoktól, akik tiszta mellel támadnak reád, és 

kardjuk megcsillan a fényben. De rettegj mindazoktól, akik mézes 

mosolygással kapdosnak feléd!” S ha mondom, elhihetik nekem, csak 

kévésen múlt, hogy a véres kezű Mária királynő alatt máglyára nem 

kerültem szüleimmel és kilenc öcsémmel egyetemben. 

– Bizony elég ok arra, hogy a spanyol farkasa legyél bólogatott Winter 

kapitány. 

– Éppen hogy ném – Drake egy pillanatra lehunyta a szemét. Odakintről 

beszűrődött a legénység vidám nótázása. – Az évek múltával szelídülnek az 

emlékek, s hogy a mi felséges királynőnk trónraléptével nem volt mitől 

tartanunk, a békesség toleránssá tett engem is. Rozoga bárkámon, magam 

uraként jártam a Csatornát, s ha otthon a pápista spanyolokra fújó 

cimborákat hallgattam, sokszor nem értettem, ugyan miért is gyűlöljük mi 

azokat, akik a maguk hitét tartják a legjobbnak. Jóllehet, hallottam és láttam 

is, miképpen öldösik halomra Alba katonái Hollandia polgárait, jóllehet 

tudtam róla, hogy az eretnek Anglia csúnya szálka a pápista uralkodók 

szemében, úgy vélekedtem mégis, hogy ha hitemen megmaradhatok, semmi 

egyéb gondom ne legyen, mint hogy vagyonkámat a tőlem telhető módon 

gyarapítsam. 

S talán ez vitt arra, hogy huszonhárom esztendős koromban, 1564-ben 

Krisztus urunk születése után. John Lowell kapitány hajóján messzebb útra 

induljak. 

Tudják jól, urak, hogy mi sem vagyunk különbek másnál, éppen hogy 

nagy gazember minden kereskedő, hát még a hajós, így hát elhatároztuk 



kapitányommal, hogy hiába tiltja meg Fülöp király a spanyol gyarmatoknak 

az idegenekkel való kereskedést, mi bizony megpróbáljuk a szerencsét. Úgy 

is tettünk, lehajóztunk az afrikai Aranypartig, hogy ott elkapjunk egypár 

négert, és átszállítva őket az óceán másik partjára, valamelyik spanyol 

gyarmati kikötőben jó vásárt csapjunk velük. S úgy is történt, ahogy 

elterveztük. Megrohantunk egy néger falut,  férfiakat láncra fűztük, lehettek 

vagy harmincan, s hiába jajgatott, siránkozott utánuk az asszonynépség, 

gyorsan betuszkoltuk valamennyit a hajó mélyére. Egymás hegyén hátán 

feküdtek ott a szerencsétlenek, iszonyú bűzben és mocsokban, némelyik 

mint a gyermek, úgy zokogott, és térden csúszva könyörgött kegyelemért a 

maga érthetetlen nyelvén. S mondhatom, meg sem rezdült bennem a szív, 

amiért úgy vergődni láttam őket, hiszen az angol gályákon is eveznek 

rabszolgák, és Londonban is vásárolhat akárki néger rabszolgát. De hát 

mégiscsak fiatal voltam, minden új és nemes iránt fogékony lélek, akinek 

nem kellett sok prédikáció, hogy felébredjen szívében a könyörületesség. 

Lowell kapitány megtömött hajója nyugat felé vette útját, és pompás 

széllel egy hónap alatt Rio de la Hacha erődje alá érkeztünk. Akkor már 

tudtam, hogy a négereket nem szabad addig partra engednünk, amíg az értük 

járó tetemes summát kézhez nem kaptuk, máskülönben könnyen 

elkobozhatják élő árunkat a spanyol hatóságok. Mondom, mindezt jól 

tudtam, ezért a spanyol telepeseket, akik négert akartak venni, csak 

egyenként engedtem a hajó mélyébe, miközben Lowell kapitány a hachai 

erődöt meg a gazdag ültetvényeseket látogatta, egyrészt különböző 

engedélyek, másrészt csempészni való áruk dolgában. 

Még aznap délután gazdát találtam öt rabszolgának, azokat el is vitték, és 

rendben telt el az éjszaka, senki sem háborgatott, noha egészen a rakpart 

mellé álltunk a hajónkkal, amelyet gondjaimra bízott a kapitány. 

Kormányos mester voltam, így a hajó első tisztje. 

John Lowell a parton aludt egy ismerős családnál, ezért hát 

egymagámban fogadtam azt az igen megnyerő arcú, szelíd tekintetű 

szerzetest, aki alkonyattájban felkereste hajónkat. 

Alig lépett a hajóra, feltartott két ujjával kereszteket rajzolt a levegőbe, 

mintegy jelezvén, hogy megszenteli a hajót, az embereket és engem is. S 

meg kell vallanom, ha a ceremóniával nem is sokat törődtem, mégis 

magával ragadott ennek a nesztelen léptű, szelíd mosolyú, mégis határozott 

fellépésű papnak a megjelenése. Én protestáns voltam, ő katolikus szerzetes, 

s nekem egyszerre csak eszembe jutottak Las Casas atya megrázó sorai, 

akinek az amerikai bennszülöttek nyomorúságos pusztulásáról írt könyvét 



nemrégen olvastam. És íme, ez a pap is azt mondta, a keresztényi 

irgalmasság vezette hajómra. 

Valami kábult izgalom lett úrrá rajtam, dadogva és hajbókoló tisztelettel 

forgolódtam körülötte. Nem sokáig marad, úgy mondta, de hát megtudta, 

milyen céllal jöttünk, s noha kezeskedik a mennybéli előtt arról, hogy hívei 

irgalmasan és keresztényi módon bánnak majd a vásárolt rabszolgákkal, 

nem hagyta nyugodni a rettegés és az aggodalom, vajon e bálványozásban 

tévelygő, pogány lelkek milyen sanyargatásban lehetnek a hajón. Vajon én, 

az idegen és nem is katolikus, felebaráti szeretettel gondoskodom- e azokról, 

akiket egy napon az anyaszentegyház a kebelébe fogad?... 

Mondom, ilyen és ehhez hasonló szavakkal beszélt hozzám, s én, a fiatal 

és tapasztalatlan ember egyre jobban hatalmába kerültem. Mintha maga a 

Názáreti lépett volna a hajóra, mintha máris a szentek glóriáját láttam volna 

feje fölött lebegni, és talán az őserdő párái, talán a forró éjszaka káprázatai 

okozták – lelkem mélyéig megrendültem. Ha azt mondta volna, térjek 

pápista hitre, akkor megtettem volna. És már búcsúzni készült, számtalan 

szóval lamentálva a hajó mélyében sorvadozó négerek sorsán, nemegyszer 

megjegyezve, mennyivel nemesebb tett volna, ha erős őrizettel a partra 

vitetném őket. Bántódásuk nem esne, mivel a rakodó végéhez vagyunk 

kikötve. Legalább isten szabad ege alatt várhatnák sorsukat. 

Mit tehettem volna mást, bólogattam és hümmögtem, szívem mélyén 

azonban igazat adtam neki, mert odalent egyre panaszosabban jajgattak 

vízért a szerencsétlenek. Tudtam, hogy egy haldokló is van közöttük, 

féltünk is tőle, hogy valami ragály elviszi valamennyit, mielőtt 

nyélbeütnénk a vásárt. A szerzetes keresztet rajzolt a homlokomra, kedves 

fiának nevezett, és éppoly nesztelenül, ahogy jött, elment. Magamra 

maradtam a kapitány szobájában, gondjaimmal és kételkedéseimmel. 

Ahogy múlt az idő, úgy érlelődtek bennem a pap szavai, úgy nőtt a 

lelkemben a szeretet, az irgalmasság csodálatos érzése. Forró álmatagság 

zsibbasztotta a szívemet és az agyamat, mintha mágus varázslatába kerültem 

volna, hiába súgta józan eszem, hogy könyörületes jócselekedet volna az is, 

ha csupán a fedélzetre vezettetném fel foglyainkat, a végén egészén 

önkívületben, rajongó boldogsággal a szívemben s alig titkolt csodálattal a 

pápisták iránt – parancsot adtam, hogy kísérjék partra minden négerünket. 

És nem tudom elmondani, milyen boldognak éreztem magamat. 

Akkor már felkelt a nap. A forró égövben hirtelen váltja egymást a nappal 

és az éj. Az erőd alján feltűnt John Lowell alakja. Az utolsó néger is partra 

lépett. És abban a pillanatban ugrottak elő az elrejtőzött spanyol vértesek is, 



hogy lefoglalják, elkobozzák négereinket. Az orrom előtt hajtották el őket, 

és nagy röhögve mindenféle pimaszságot kiabáltak a hajóra... 

Francis Drake lehajtotta a fejét. 

–... Ostobaság volt. Valóban az – fejezett be egy megkezdett gondolatot. 

– A hajamat téptem keserű dühömben. S ne higgyék kegyelmetek, hogy az 

elkótyavetyélt árut sirattam, ne higgyék, hogy kapitányom eget- földet rázó 

szitkai rendítettek meg igazán. Ha így lett volna, ma sem haragudnék jobban 

a spanyolokra, mint a kalmárra, aki becsap a piacon. Ennél azonban jóval 

több esett. A legnagyszerűbb érzéseket ébresztették fel a szívemben, és 

rögtön meg is csúfolták azokat. Később kiderült, az, az ördögi csuhás 

megneszelte, hogy egy nyálasszájú suhanc helyettesíti a kapitányt. Hajómra 

jött, malasztos szavaival megszédített, és én zaj és persze pénz nélkül kezére 

adtam minden négerünket. Akiknek sorsán életemben először szorult össze 

a szívem, azokat katonák hajtották el korbáccsal a kezükben. Mögöttük ott 

állt diadalmas és szigorú arccal a szerzetes. 

Nagyot sóhajtott. Fred sietve töltött a poharába. 

– Ennyi az én történetem, urak. Nem is tudom, miért mondtam el. Azóta 

felhagytam a rabszolga- kereskedéssel, és békében elengedem minden 

foglyomat. De gyűlölöm a spanyolokat és minden pápistát. Ha elfogom 

hajóikat, nem ölöm meg őket, mint más kalózok tennék, hanem elveszem 

minden pénzüket. S tudom, hogy ez jobban fáj, mintha az életüket venném 

el tőlük. 

Fölkelt, felálltak a többiek is. Francis Drake szeméből eltűnt már az 

emlékezés fátyolos csillogása. Ismét mosolygott, és jókedvűen pödörgette 

bajuszát. 

Odakint végleg eltűnt a vihar minden nyoma. Vidám hajók úsztak vidám 

szelek szárnyán. A nagy hullámok is elültek, ámbár háborgott még a víz. 

Karcsú repülőhalak szökkentek elő a habokból, és törékeny szárnyaikon 

messzire repültek. Ki nem nézett a vízbe, elábrándozhatott e játékos 

szökkenéseken, pedig falánk bonitók és aranydurbincsok üldözték a 

repülőhalakat, és a kecses röppenés halálugrás volt igazában. Egyik üldöző 

elől megmenekültek, a másiknak szájába zuhantak. A törékeny, hártyás 

szárnyak megcsillantak a napfényben, és körös- körül csak úgy sziporkázott 

a tenger a csillogó szárnyak sokaságától. Aztán elvonult a repülőhalak 

sokasága, a hajósok összeszedték a fedélzetre esett, a vitorlákra akadt 

példányokat, s amelyek megmenekültek a bonitók és a durbincsok torkától, 

csakhamar Rob Leeds serpenyőjében sültek. 

Sötét hasú felhők futottak alacsonyan a víz fölött, és időről időre 

eltakarták a kék eget és az arányló napot. Az emberek ilyenkor 



feltekintettek, mintha szállongó madarak röptét figyelnék, de hát semerre 

sem láttak madarat, mert még messze volt a szárazföld. Pedig várták 

nagyon, sóvárogtak zöld lombokat és kéklő hegyeket látni. 

Egyik nap mint a másik. Feszül a vitorla, s lekötve a kormány. Hasukat 

süttették a nappal. És mindenki vidám, megelégedett. Mintha beteg testből 

alattomos fekélyt vágott volna ki egy gyógyító kés. Az admirális 

rákönyökölt a tatemelvény korlátjára, és a magasból nézte a nagyárboc 

tövében összegyűlt legénységet. 

Rogert hiába kereste köztük. Az egy köszönő szót sem mondott azért, 

hogy megkegyelmezett neki. Ha a szolgálat úgy hozza, hogy a fedélzeten 

eléje kerül, hát csak nagy, beszédes szemet mereszt, csupa alázat minden 

mozdulata, de szólni nem szól. Aztán eltűnik. Napokig színét se látni. 

Elbújik, és egymagában gubbaszt, mint egy beteg bagoly. Johnny ellenben 

ott van mindenütt. Munkában és vidámságban ő az első. 

Antonio most éppen jó barátsággal hátba veregeti. 

Fred pedig mondja a magáét. 

– Úgy volt, hogy a kapitány – és feléje bök az ujjával jól megmondta a 

magáét odafent az uraknak. Hű, de behúzták a nyakukat! Tudom istenem, 

méghogy kételkednek Francis Drake szavában? No hiszen, akkorát ordított 

rájuk, hogy a nyelvüket is lenyelték ijedtükben. Persze, nem tudták, hogy a 

királynő eligazított már mindent a kapitánnyal. Azt mondta neki: „Már 

megbocsásson, hogy ilyesmivel terhelem, de fel kéne fedezni valami 

átjárófélét odaát Amerikában, hogy mi is eljuthassunk Indiába, ne csak azok 

az istenverte spanyolok meg portugálok, hogy a szú rágná szét a hajóikat." 

Mert tudjátok, jó hajós az a Frobisher, csak hát gyengéje az északnyugati 

átjáró, van egy csomó térképe is róla, éppen csak megtalálni nem tudja. Azt 

mondja még a királynő: „Ha meg nincs átjáró, Afrikát kellene megkerülni, 

zsákmány is akadna, s Goába is eljutnánk, ami nagy erőssége ott a 

portugáloknak." A kapitány azonban csak legyintett, mit, asszonybeszéd, 

Afrikát minden hajósinas megkerüli, annyi az, mintha Plymouthban az 

ember megkerüli a Szent György- templomot. Ezért aztán elhatározták, 

hogy áthajózunk a Magellán- szoroson, és úgy hátbatámadjuk a spanyolokat 

ott, ahol nem is várják, hogy öröm lesz nézni. Mert azt tudjátok, a mi 

admirálisunk megfogadta még legény korában, hogy elperzselgeti Fülöp 

király aranyszakállát. Úgy történt a dolog – s most jól figyelj. Rob, te 

méregkeverő, neked való történet ez – , hogy akkoriban a kapitány 

négereket csempészett Amerikába, mert jó ára van azoknak odaát. Történt 

egyszer, hogy összeszedett egy hajóra való négert, férfit és nőt vegyesen. 

No, hát volt azok között egy néger leány, egy gyönyörűséges szép fekete 



Vénusz, mert van ám azok közölt is szép, hű, de milyen szép, olyan a bőrük, 

mint a bársony, a foguk meg fehér igazgyöngy, és hát a szemük, nagy 

őzikeszemek. Egyszóval szép volt ez a fekete Vénusz és ahogy telt-múlt az 

idő a tengeren, a mi admirálisunk egyre szebbnek látta, a végén egészen 

beleszeretett... 

Drake elnevette magát. Ej, vén lókötő, összehord itt hetet- havat. De hát 

csak hallgassák, tátsák a szájukat a fiúk, úgysincs most más dolguk. 

Elfordult tőlük, a flottát nézte, amint elnyúló, hosszú sorban követi a 

vezérhajót. 

– Beszélni kellene azzal a kígyóval – jutott az eszébe Doughty. S máris 

ott állt gondolatban szemközt a titkárral és sorolta fel minden bűnét, minden 

sérelmet, amit tőle elszenvedett.  Azaz, csak sorolta volna, hogyha hirtelen 

el nem szorítja a torkát valami különös érzés. Te nyomorult, te nyomorult – 

kezdte magában a szemrehányások sorozatát, de ennél tovább sohasem 

jutott. Mintha minden, ami eddig történt, az emlékek vermébe hullott volna. 

Ahogy múltak a napok és a hetek, úgy nőtt benne a nyugtalanság. Nem, 

még ma sem tudna beszélni Doughtyval. De hát miért nem? Talán nincs 

igaza? Megtalálta az iratokat Doughty ládájában! Bocsánatról szó sem lehet. 

Doughty nem Talaeus mester, ő pedig, nem csavargó óriás, hogy erőtlenül 

összeroskadjon előtte. 

Vagy talán – fél Doughty- tól? 

 Ingerülten belevágott a levegőbe. Nagyobb ellenséggel is elbánt 

nemegyszer. 

Tiszta éjszakákon, amikor a fülledt, nedves forróságban álmatlanul 

feküdt a fedélzeten, sokáig nézte, a mennybolt sziporkázó, fényes csillagait. 

Irdatlan seregben álltak őrt odafent e világi lelkek felett. Valahányszor 

lehullott egy- egy csillag, feltört a melléből a nehéz sóhajtás. Vajon melyik 

Doughtyé? És vajon melyik az övé? Ilyenkor káprázó szemmel figyelte, 

melyik lesz az, az ékkő, amelyik a következő pillanatban kiesik isten 

köpenyéből. 

De sohasem hullott le az a csillag, amelyik már előbb is ragyogott. 

A látóhatár felett a Dél Keresztje tündökölt. Ha északra tekintett, már 

nem látta a Nagy Medve csillagait, ellenben a feje felett volt a Skorpió 

fényes lánca és a Vízöntő szeszélyes képe. 

Új csillagvilág tárult a szemük elé, csak a tenger maradt mindig ugyanaz. 

Lusta nagy hullámok, cikázó repülőhalak, bohóckodó delfinek és gonosz 

cápák otthona. 

Egy napon gyönyörű albatrosz jelent meg a fejük felett, és rezzenéstelen 

szárnyakkal, órákig lebegett az árboccsúcs felett. Az emberek úgy 



számítottak, nemsokára meglátják a földet, ámde teltek a napok és hosszú 

hetek, és föld csak nem tűnt fel a látóhatáron. 

Francis Drake mostanában sokszor elővette a rhodosi nemes lovag, 

Antonio Pigafetta leírását Magellán útjáról. 

Volt nem is egy térképe erről az útról, nyomon tudta követni a hazátlan 

portugál hajósnak, minden hajósok nagyobbikénak utazását.  Fernâo de 

Magalhâes (Magellán), spanyol szolgálatban álló portugál hajós 1519-ben 

indult útjára, hogy öt hajójával átjárót keressen, az  amerikai szárazföldön, 

és a Földet megkerülve a Molukki- szigetekre jusson. A San Julián- öbölben 

a büszke spanyol tisztek fellázadtak parancsnokuk ellen, aki azonban 

mesteri bravúrral leverte a lázadókat, és a felbujtó Cartagénát társaival 

együtt az öböl egyik szigetén kivégeztette. 

S mindannyiszor rátévedt a szeme a déli szélesség 49. foka 30'- ére, ahol 

Patagonia szeszélyes keleti partvidékén kicsiny öböl szerénykedett. 

Porto San Julian. Ahol Magellán, az áruló Cartagénát és társait 

kivégeztette. 

Megsokasodtak a madarak odafent az égen. És megsokasodtak a viharok 

is. Már nem is számolták, naponta kétszer- háromszor is rájuk tört a 

szélvész, néha úgy szétszóródott a flotta, hogy csak a láthatár szélén 

fedezték fel egymást a hajók. 1578. április elsején pillantották meg a 

távolban Brazília kéklő partjait. Az Új Világ kócos pálmákkal, végtelen 

őserdőkkel, arányló fövennyel és a partok közelében veszedelmes víz alatti 

homokpadokkal köszöntötte őket. Bennszülötteket láttak, akik a partra 

szaladtak és integettek, táncoltak, homokot dobáltak a szélbe. Francis 

Fletcher megrémült, attól félt, talán gonosz szellemeiket küldik az angol 

hajók ellen. 

Még a Zöldfoki-szigeteken kijelölték a találkozóhelyet. A Rio de la Plata 

hatalmas tölcsértorkolata volt az. Ott megtalálták Moon bárkáját is, amely a 

legutolsó vihar során elszakadt tőlük. Az örömbe azonban üröm is vegyült. 

– Admirális – súgta Thomas Moon –, isten látja lelkem, nem szakadtunk 

volna el, hogyha meg nem etetnek valamivel. Úgy aludtam a vihar alatt, 

mint a bunda. 

Drake összevonta a szemöldökét. John Doughty, a pápistaképű öcs egy 

idő óta a Cristopheren utazott. 

A hajók elérték a Mária- fokot, és befordultak az ötven mérföld széles 

torkolatba. A Rio de la Plata találkozik itt a tengerrel, apály idején messzire 

kizúdul az édes víz a nyílt tengerre. A parti dombok egyikén bogárfekete 

hajú, meztelen bennszülött áll. Néhány nyílvessző és egy hajítófa minden 



fegyvere. Szobor- mozdulatlanul csodálja a fehér szárnyakkal közeledő vízi 

házakat. 

– Ahoj, cimbora! – ordított feléje Antonio. 

– Ne üvölts, elijeszted – szólt rá Drake. 

– Hát mit mondjak neki? – És senki sem tudta megmondani, mivel 

lehetne megnyerni az indián harcos bizalmát. 

– Kiáltsátok, hogy „Katu, katu". Az „jó"- t jelent emlékezik Drake. – 

Legalábbis így mesélte nekem egy kapitány Doverben. 

– Katu, katu – ordította a legénység, és hamarosan olyan kotkodácsolást 

csaptak, hogy Brazília gyermeteg arcú fia hanyatt- homlok elrohant. 

Két hetet töltöttek a Rio de la Plata torkolatában. Egy helyen, óriási 

sziklaszirt tövében jó horgonyzóhelyet találtak, volt ott édesvíz, hús, 

gyümölcs elégendő. Megtöltötték a hordókat, megcsodálták, és menten 

agyoncsapták a parton ugató oroszlánfókákat, de hiába kérlelték az 

admirálist, Drake nem engedte embereit elkalandozni a szárazföldön. Pedig 

láttak nagy manióka ültetvényeket, sudár kókuszpálmákat és a cserjések 

szélén hosszú nyakú, négylábú, antilopokhoz hasonló állatokat, amelyek a 

közeledtükre nagy ijedten elfutottak. Még távolabb, az őserdők haragoszöld 

fáin vörös gyümölcsöket láttak, amelyek aztán – megmozdultak, és egyik 

fáról a másikra ugráltak. S felhangzott a vörös bőgőmajmok ritmikus iba- 

óba- ubba éneke. A hangverseny egyre erősödött, s gömbölyű hátú hegyek 

között ezernyi visszhangra lelt, mígnem felhő simult a nap elé, árnyékba 

borult a La Plata- folyam nagy torkolata, és egycsapásra elhallgatott az 

állatok zsinatolása. 

– Földi paradicsom. 

Valósággal megbolondította őket a folyamtorkolat fenséges szépsége, a 

ragyogó kék égen mozdulatlanul álló hófehér felhőpamacsok, a bólogató 

pálmák, a zöld hegyek, a kiáltozó papagájok látványa. Okkal, ok nélkül 

vidám nevetés támadt a hajókon, olykor elsütöttek egy falkonettát, és röpülő 

madarakra lődöztek a nyilakkal. 

– Admirális, Thomas Doughty arra kér , : 

– Várjon. 

– Arra kér, engedd, hogy a Marigold fedélzetére jöhessen. Igen 

eltörődött. 

Hát jöjj ki a fedélzetre, Thomas Doughty, hajdani barátom. De senki sem 

szólhat hozzá, és ő sem beszélhet senkihez. Nézze csak isten csodálatos 

napját, hallgassa a bőgőmajmok kísérteties énekét, a papagájok rikoltozását, 

a fókák ugatását, a tengeri madarak rikácsolását – csak teljék meg a szíve az 

élet zajaival, mielőtt örök némaságba merülne. És lássa még utoljára a 



hajókat, miként fürdenek a napfényben és a folyam kék vizében, nézze csak 

az erdőket, a sziklákat, az eget, a földet, és az emberek tekintetét is lássa, 

mert nemsokára a sötétség borul rá amúgy is. 

Aztán kifutottak a hajók a La Plata torkolatából, és a partok mentén, 

örökös viharban délnek vették útjukat. 

Drake bezárkózott a szobájába. Fred azt mondta, imádkozik az admirális. 

De hát ismerték már Fredet, nem hitték el neki. Miért is imádkozna? 

Doughtynak kell imádkoznia. 

Süvöltőit a szél felettük. Hajnalonként nyirkos ködök lebegtek a víz 

színén. Megint elveszett a Cristopher. S vele a Swann is. Drake szitkozódva 

forgatta a fejét, és elhatározta, ha megkerülnek, leszereli mindkettőt. S 

leszereli a Maryt is. Sok a hajó, kevés az ember hozzá. Aztán van valami 

nyugtalanító abban, hogy a vihar minduntalan szétszórja a flottát. 

Nyakukon volt a tél. Ha egy napon esetleg a Marigold  is elvész... nohát, 

nincs semmi kedve újabb fogócskát játszani Doughtyval. 

A déli szélesség 47. fokán mélyen elnyúló öblöt vettek észre, amelynek 

bejáratát veszedelmes zátonyok, örvényt kavaró sziklák őrizték. Drake 

csónakba szállt, hogy kikutassa, hol van a veszélytelen bejáró. Bizony 

kemény munka volt ez, rekedtre ordította a hangját, mire a négy legény 

beevezett az öbölbe. De alig eveztek egy órát, sűrű fehér köd ereszkedett 

rájuk, amely marta a torkukat, és nem  tudták, a hajósok, merre az előre és 

merre a hátra – nem látták a csónak orrát se. Ő pedig, azt hitte már, hogy ott 

reked Patagonia partjain, hiszen időközben kitört a vihar, hallották, milyen 

iszonyú zúgással, dübörgéssel törnek meg a hullámok az öblöt elzáró 

sziklákon. Idebent meg a halott, fehér homályban csak a fókák türelmetlen 

kvakkogása hallatszott. 

Drake- ben egy pillanatra felmerült a babonás sejtelem: „Most lesz úrrá 

végképp az embereken. Talán ezt a vihart is ő támasztotta..." – Őrültség. 

Hiszen felszakad a köd, és a tomboló viharban megjelenik az öböl szájánál – 

a Marigold. 

– És a többiek? – ez volt első szava Larocold kapitányhoz. 

– A nyílt vízre futottak, féltek a szökőártól. 

– És kegyelmed? 

– Féltettem kegyelmedet, admirális. Aztán meg... miért is higgye ez a 

gyalázatos, hogy megszökik a büntetés elől. 

Dehogyis szökik meg. A harc elől nem szökhet meg. Mert meg kell 

harcolnia Francis Drake- kel, a királynő kalózával. Nem karddal fogják azt 

vívni. A düh a hajósok között is egyre növekszik, a vérszomjas kedvet már 



nincs, ami megállítsa. Derengő hajnalokon, ha felveti fejét a vízből egy 

fóka, rázendít az őrök kórusa. 

– Doughty, Doughty – ezt a nevet sóhajtja a vihar is, ezt visszhangozzák a 

parti sziklák. Doughty – ezt nyögi a hajók mélye is. Rakásra ölik a fókákat – 

és mindnek Doughty a neve. 

– Ahoj, admirális, messze van- e még a San Julián öböl? 

Mindenki a borzasztó színházra vár. 

Egy este hangok kelnek a vizén. Furcsa, szaggatott nyögések. Mintha 

kísértet járna a tengeren. 

Kísérteties errefelé a táj is. Jócskán benne járnak a télben, a magaslatokat 

hó borítja, a pusztaság nemegyszer a tengerpartig ér, és meredek parttal 

szakad a víz fölé. Kopár sziklák, bozótos dombok váltogatják egymást. 

Rajtuk nagy csordákban legel a guanako. Ha partra szállnak, félmeztelen, 

lompos prémekbe takarózó bennszülöttekkel találkoznak. 

És éjszakánként felhangzik a vízen a kísérteties hang. 

Előbb halk nyögések, majd hosszú sóhajok, hirtelen zavaros szitkok 

özöne, mely szétterül a habokon, mint az olaj. Aztán az elnyújtott jajongás, a 

fájdalmas zokogás. 

A Marigoldról jönnek a hangok. 

Francis Drake lecsapja a lúdtollat, mellyel éppen a hajónaplót írta. 

– Hej, Fred! Fred! E1ő a csónakot. Átmegyek hozzá. 

– Amióta ide beléptem, hallgatsz. Nem átkozódsz, nem is sírsz. 

Hallgatsz. 

– Hívtál nem is egyszer. Nem jöttem. Arra vártam, hogy magadba szállj. 

– Összeszorítod a fogadat, megjátszod a mártírt. Emlékszem az ilyen 

képeidre. 

– Ha ilyen arcot vágtál, mindig bántott a lelkiismeret. De nem tudtam 

soha okát adni. Sajnáltatod magad, hogy felülkerekedj. Asszonytermészeted 

van. 

– Hallgatsz. Azt várod, ugye, hogy méregbe guruljak, csapkodjam az 

asztalt, és te álszent képpel megszégyeníthess. Nem sürgetlek. A San Julián- 

öbölig hosszú még az út. 

– Nem gúnyollak. Megcsúfolt téged amúgy is az Úr. És gúnyoltál amúgy 

is engem eleget. Az elmúlt éjszakákon felidéztem rövid barátságunk sok 

beszélgetését... még több ki nem mondott gondolatodat. És égett az arcom a 

szégyentől. 

 

– Most más a szemed nézése. Ilyennek még sohasem láttalak. Csupa izzó, 

fenekedő gyűlölet. Úgy lehet, ez az őszinte arcod. 



– Ez. 

– Hiába nézel rám merev kígyószemekkel. Ilyen szemmel nézett Talaeus 

mester is, a mágus. Akkor megsejtettem, hogy te is a gonosz mágusok közül 

való vagy. 

– Mágusok? 

– A gyűlölet parazsával égetted a talpam, de nem éreztem. Elaltatott a jó 

barátság sok suttogó szava. Talán azért beszélsz mindig olyan halkan, hogy 

meg ne erezzem hangodból a gyűlöletet. 

– Gyűlöllek, Francis Drake. 

– Tudom. Most már tudom. De azt is tudom, hogy félsz. Mindig is féltél. 

– Félek... Te átkozott, miért jöttél ide? Látni akartad, hogy félek- e a 

haláltól? Hát lásd: félek. Nagyon félek. 

– Asszonytermészeted van. 

– Düllesztheted a melled, te kikötői Szent György lovag. Ledöfted a 

sárkányt. De megijedtél tőle. 

– Megmondtam, a csapdát én állítottam. 

– Most már jöhet a vizsgálat. És a San Julián- öböl... 

– Sírj, csak sírj. A könnyek megtisztítják a szívet. 

– Ne hidd, hogy kivallattam jó tanítványodat, a nyálasszájú Rogert. És 

Johnnyt sem kérdeztem meg. 

– Megölhettél volna már előbb is! Ó... te... átkozott! Miért vársz a San 

Julián-öbölig? 

– Legalább ez a dicsőséged meglegyen. 

– Meghalsz majd te is, miként Magellán! 

– Nem félek a haláltól, ámbár nem is játszom vele. 

– Én félek, nagyon félek! Szentséges isten, hányszor mondtam, 

könyörögtem neked, hogy félek ettől az utazástól! 

– Nem te féltél, engem ijesztgettél. 

– No lám, könnyű sarokba szorítani. Elhagyott a gőgöd, elhagyott a 

sunyiságod is. Olyan vagy, mintha megvertelek volna. 

– Nem sajnállak. Nem szabad, hogy megsajnáljalak. 

– Francis Drake, ne sajnálj engemet. Nem omlok majd lábad elé, te 

vastagnyakú plymouthi tahó, te... játszol velem, mint macska az egérrel. 

Idejössz, de nem mondod, miért? Tudsz rólam eleget? Hahaha! Nem tudsz 

semmit! 

– Gáncsoltad az utat, elloptad a terveket, orgyilkost küldtél a szobámba, 

lázítottál, és harc közben cserbenhagytál. Egyetlen is elég, hogy pallos alá 

kerülj... 



– Mégsem tudsz semmit! Ó, te nagyravágyó, gyilkos, bitang, nem tudsz 

te semmit! 

– Thomas Doughty! Megölhetnélek téged, mert áruló vagy. És 

megmenthetnélek, mert barátomnak hittelek. De nem vagy a barátom! 

Gonoszságod mélyére láttam! Ismerem apró kis titkaidat, és nevetek rajtuk. 

– Én nevettem rajtad. Én, én, én! 

– Nevettél és gúnyoltál, tudom. Nem mások előtt, nem is a szememben, 

hanem a lelked mélyén. Ez az ocsmány kis játék a te nagy titkod. 

– Ocsmány játék, hahaha! Mit értesz te ehhez. Francis Drake! 

– Lásd, nem vagyok hitvány bábu a táblán, amelyet magad kényére 

állíthattál akárhová, elmondom én neked egynémely dolgodat. 

–...? 

– Ne csodálkozz! Emlékszem, a Tőzsde udvarán ismerkedtünk meg. Te 

magad léptél hozzám, megmondtad nevedet, és kijelentetted, hogy örülsz, 

amiért kezet foghatsz velem. Elhittem neked, s ettől fogva valami kínos, 

álomszerű állapotba zuhantam, örökös halk beszédedtől szinte 

megrészegültem. Elejtett félszavakat mondtál, miközben természetesen 

nagy szerényen többször is elárultad, mily közvetlen jó barátja vagy minden 

hatalmas és nemes lovagnak. Akkor történt ez, amikor a panamai 

kalandozás után megdicsért a királynő, de el is zavart menten, mivelhogy 

spanyol Fülöp háborúval fenyegetőzött rablásaim miatt. Váltig ösztökélt 

valami, hogy megint hódoljak a királynő előtt, és elmondjam néki a 

Magellán- út tervét. Már egész kálváriát jártam az udvarnál – erről 

panaszkodtam, s te meghallgattál, noha tudtad jól az egész történetet. Aztán 

csendesen és bizonytalankodva megígértél minden segítséget – talán azért, 

mert tudtad, és én nem, hogy Leicester már szót emelt érdekemben őfelsége 

előtt. Amikor Plymouthba visszasodródtunk, erről kértem bizonyságot, erről 

hozott levelet Fred. Még azt is elhiszem, hízelgett neked a gondolat, hogy 

barátom lehetsz, és segíthetsz rajtam. S meghagytál e hitben, fejemhez is 

vágtad nemegyszer, mennyit köszönhetek neked. Én ostoba, tudhattam 

volna, hogy minden elismerésért és dicsőségért magam verejtékeztem, hát 

csakis magamnak tartozom köszönettel. 

– Hát így volt, így volt... te öntelt... 

– Thomas Doughty! Te fújtad fel magadat mindenki kárára, senkinek 

hasznára! Azzal játszottál, hogy kedved szerint gondolkozzam, érezzék, és 

hogy rángathatsz... 

– No lám, mégsem vagy olyan ostoba. De ne mondd, hogy már kezdetben 

tudtad ezt. Mert igenis játszhattam veled, és úgy ugráltál, ahogy én akartam. 

Emlékszel- e a „Hableány"- ban történt találkozásunkra? Hogy elkerekedett 



a szemed, amikor az islongtoni papról beszéltem. Tudtam, hogy abban a 

pillanatban bánt, amiért a figyelem másra terelődött. Én akkor már 

Burghleynek mindenről beszámoltam. Kedvében akartam járni, s 

elhatároztam, hogy ellopatom a szerződéseket. 

– Te magad ellopni nem merted. Ott laktam a házadban, de ellopni nem 

merted. 

– A „Hableány" udvarán felfedeztem néhány új csavargót. Tudnod kell, 

hogy London majd minden valamirevaló csavargóját ismerem. Az új arcok 

után indultam tüstént, később rá is vettem őket, lopnák el tőled valahogy 

azokat az átkozott kontraktusokat. Lord Burghley azonban óvatos róka. 

Ezért hát megüzentem a csavargóknak... 

– Disznó Jimnek? 

– Mit mondasz? Francis, hát te...? 

– Ismerem a nevet, és láttam viselőjét is. Disznó Jim, az óriás... Őt 

küldted Plymouthban is a nyakamra, és mégis hízelegtél. Egyre biztattál, 

meséljek régi kalandjaimról, hogy közben kajánul nevethess rajtam. A nagy 

veszekedésben azt sóhajtoztad: „Mit tettél, Francis?'', pedig mindent te 

okoztál, és szemed előtt téptük egymás haját. Nevettél rajtam. Biztattál, 

alázkodjam meg Walsingham előtt, és milyen veszett gyűlölet csapott ki 

belőled, amikor nem voltam hajlandó rá. Hohó, a sakktáblán egy bábu nem 

arra lépett, amerre te taszítottad! 

– Akkor határoztam el... 

–... hogy megöletsz. De mert féltél a kudarctól, nem álltál ki nyíltan 

ellenem, hanem másokat biztattál, kerülő úton, hogy barátságodban meg ne 

rendüljek. Milyen fájdalmas, aggódó képeket vágtál, amikor azt suttogtad: 

égessem el az iratokat – pedig jól tudtad, éppen te tudtad, hol vannak azok! 

– Nevetsz. Még most is van kedved nevetni. Eszedbe sem jutott, hogy 

mea culpát kiálts! Hogyha dühöngve ágáltál volna ellenem, ha párbajra 

hívtál volna bármi ürüggyel, most hinnék a megbánásodnak is. De sohasem 

árultad el nyíltan magadat. 

– Nincs kedvem nevetni. 

– Mindig biztonságban voltál alattomosságod hazug várában. De 

kilódítottalak belőle, és itt a tengeren nincs hova bújnod. Szememre vetetted 

százszor is, hogy Magellán dicsőségére pályázom. Te az én dicsőségemet 

irigyelted meg. Nem követni, nem is utánozni, elpusztítani akartál... 

– Hallgass, te nyomorult... hallgass el végre, Francis Drake, mit akarsz 

tenni? Kitéped a szívemet, kibontod agyam minden rejtekét? 

– Ettől félsz igazán. Nem is a haláltól. 

– Halál... Jaj, a halál. 



– Nincs erő, mely téged fölfedezzen. Különös és gonosz ember vagy te, 

Thomas Doughty. Eladtad a lelkedet az ördögnek... 

– Jaj, a halál... a San Julián-öböl. 

– Vagy talán te magad vagy a sátán. 

– Ítéltél már felettem... Minek jöttél hát ide? 

– Ítéltem már a bűnös felett. Most ítélhettem a barát felett is. 

– A San Julián- öböl. 

– Thomas Doughty, nemsokára befutunk a San Julián öbölbe. Ott vár az 

ítélet. De megszántalak, amiért uralkodni akartál, mégis mindig csak 

sunyítottál. Borzasztó lehet önmagunknak rabszolgája lenni. Hát válassz 

három ítélet közül: partra teszlek Patagóniában, boldogulj, ahogy tudsz. 

Egyszer még meg is menekülhetsz. A második: láncon tartalak, és 

hazaviszlek, ítéljen feletted az Admiralitás. A harmadik a halál. Ott az 

öbölben. 

Porto San Julian. A halál öble. 

Körös- körül kopár sziklahegyek. Fáradt szürkeségbe olvad minden: a 

föld, a víz és az ég. A szakadékok szélén, a szeszélyes párkányokon fekete 

kormoránok ülnek, komor gyászmadarak gyanánt. Fényes fókák hasalnak a 

széles tömbökön, mint óriási rovarok, és furcsa fejüket kíváncsian 

emelgetik. A gyász öble ez. 

Akik itt partra szállnak – köztük van az admirális is – De még nem tudják, 

hogy egynél több halottat fognak hátrahagyni. 

A közeli bozótosból hatalmas termetű ona- indiánusok lépnek elő. 

Merész arcukon széles mosolygás. Félmeztelenek. Derekukon a bozontos 

guanako- prémet csupán két karjukkal tartják. Kezükben íj, hosszú, fekete 

hajukban néhány nyílvessző. Az angolok ismerik ezt az öltözéket. 

Találkoztak már egynéhányszor Patagónia bennszülötteivel. 

Ezek azok, akikről Antonio Pigafetta úgy ír, minthogyha óriások 

volnának. Szép szál emberek, de hát van a hajósok között is, aki túltesz 

rajtuk. Talán hasonlítanának is egymásra, ha az angolok bőre is vörösre meg 

feketére volna festve, mint az onáké. 

Kiáltozás, nevetgélés, csilingelnek a kicsiny harangok és villognak a 

csalogató tükrök. Tessék bor is, meg némi étel. 

Robert Winter – aki nem rokona Winter kapitánynak, csak a nevük 

azonos – már buzgón mutogatja számszeríját. Úgy tesz Olivér tűzmester is, 

akinek ráadásul nagy muskéta is van a kezeügyében. 

Egy vadkacsa húz el a fejük felett. Olivér mester rálő a nyíllal és eltalálja. 

Nagy nevetés, mutogatás, csodálkozás. Az indiánok is kiröppentik nyilaikat, 

de semmit sem találnak. 



Hozzájuk csatlakozik egy másik, ennek csúcsos szőrmesapka van a fején, 

és mogorván kiáltozik társaira. Az angolok nem törődnek vele, Olivér 

kifeszíti íját – de a húr elpattan. 

Hirtelen elnémul a két tábor. Rossz jel. A vadak egymásra néznek. Az 

újonnan jött hirtelen az admirálishoz ugrik, és lekapja fejéről a kalapot. És 

kiáltozva elszalad. Mintha azt mondaná: „Magellán, Magellán!" S ha ezt 

mondja, biztosan úgy érti: „Magellán, ez az én földem." 

Pár pillanat az egész. Hirtelen egy nyíl fúródik Winter tengerész lábába. 

Éppen, amikor felhúrozta volna számszeríját. És dühösen megfordul, 

amikor mellébe kapja a második vesszőt. S hiába céloz Olivér a muskétával, 

a puskapor nem lobban, az állványt félrerúgják, és Olivér a következő 

pillanatban holtan vonaglik a földön. 

Francis Drake bőszült ordítással veti magát az ellenségre. Egész 

nyílzápor fogadja. 

– Törjétek el a vesszőket – kiáltja három társának, és máris felkapja a 

puskát. Tüzel. A sörét feltépi a támadó bennszülött beleit. Hörögve omlik a 

földre. 

Két perc: két halott – és győzelem. A bennszülöttek elfutnak. 

A flotta két hónapig marad az öbölben. Az ónák mintha elfelejtették 

volna, mi történt az első napon. Az indián asszonyok vidáman úszkálnak a 

hajók körül a jéghideg vízben, kagylókat keresnek az öböl fenekén. A 

férfiak rókaprémet hoznak, és elcserélik hitvány karkötőkért. 

Hó borítja körös- körül a tájat. 

A hó a gyász ősi színe. 

Egy napon, mint ijedt szívdobogás, feldübörög a Pelikánon a nagydob. 

És megszólal Fred Brewer kürtje is. 

Az öböl egyik szigetén összeül a bíróság. Csak egy- két szó a kérdés, csak 

egy- két szó a felelet. Sokszor még annyi sem. 

A bűnös mindent bevall. 

– Én voltam, aki a tervet elárulta. Aki az iratokat ellopatta. Aki Roger 

kardját adta a csavargónak, hogy a gyanú reá terelődjék. 

– Ostobaság. Hiszen éppen Roger kardja miatt gyanakodtunk 

kegyelmedre. 

– Nagy isten... 

– Nincs olyan cselszövő, aki el nem véti dolgát. 

– Én voltam, aki lazított..  aki cserbenhagyta az admirálist. Aki el akarta 

szöktetni a vezérhajót. 

És az ítélet... A bűnös választhat. 



Felemeli fejét, különös tekintettel nézi az embereket és a komor 

sziklákat. Mintha búcsúzna tőlük. 

Választott. 

Aztán Francis Fletcher úrvacsorát oszt. És egymás mellett térdel Drake és 

Doughty. 

Ebéd következik. Vidám ebéd – az admirális parancsára. Ott 

muzsikálnak, jókedvű dalokat kurjongatnak mindahányan. És folyik a szó 

az udvari életről, a hajóskalandokról, szerelemről. Mindenről. Thomas 

Doughty is mesél. Vidáman beszélget. Ámbár megremeg olykor a szája, és 

megrándul az arca. 

Mint a gyermeké, akit a pincébe küldtek. 

– Francis, senki sem kért kegyelmet?... 

– Jónéhányan. De hát tudod... nem lehetett... 

– Az öcsém volt? 

– Ő nem... nem szólt semmit. 

Az idő múlik. Megfordul a homokóra. 

– Francis! Ugye nem sokáig tart? 

– Nyugodj meg, Tom. Igyál! Igyál sokat. És gondolj Arra, hogy ez az 

öböl halhatatlanná tesz téged is. 

– Vigasztalsz. 

– Nagyszerűen tartod magad. 

– Ugye. Majd szépen viselkedem... Úgy hiszem, ez volt a legjobb 

megoldás. Én választottam. Visszalépni most már nem lehet. De... még 

maradhatok? 

– Maradhatsz. Még van idő. És igyál. Többet igyál, mint máskor. Most 

lehet. Aztán majd sétálni megyünk. Ne törődj semmivel. 

Már téli este feketedik a tájon, amikor megperdülnek a dobok, és 

megszólalnak a trombiták. Az öböl egyik szigetén fáklyafény csillog. 

És megvillan a pallos. 

– Bátran ment a halálba. 

– Menekült a halálba... 

Oda temették Thomas Doughtyt, ahova hajdan Cartagénát temette 

Magellán. 

És még azon a héten leszerelték és felgyújtották a Maryt, a Swannt és 

Thomas Moon bárkáját. 

A három hajó, a Pelikán, az Elisabeth és a Marigold megindult a szoros 

felé, ahol a félelmetes viharokban megholtak szelleme kísért. 

 

TIZENNYOLCADIK FEJEZET 



 

A VARJÚ 

 

Disznó Jim ismét Londonban járt, ott bandukolt a Temze utcán végig. 

Iszákjában fél penny volt csupán, a többit elitta és eljátszotta az úton. 

Könnyen jött pénz könnyen is megy, annyi szentigaz, de nem sajnálta, mert 

hiszen becsapta jól azt a keszeg, szúrósszemű nemest, Thomas Doughtyt. 

Nem sikerült a merénylet, és ő mégis megkapta a jussát. És elvigyorodott, 

valahányszor eszébe jutott, milyen jót aludt a plymouthi ház kertjében, ahol 

elbújt, arra számítván, hogy később belopózik a szobákba, és leszúrja 

Francis Drake- et, a kapitányt. Ismerte jól, elég volt egyszer látnia a 

„Hableány" előtt, ahol Molly anyó püfölte Bettyt, a gyertyaöntő lányát. 

Csakhogy a kapitány nem a ház felől jött, s ő alig tudott idejében a kapuhoz 

ugrani, más hangokat is hallott, szúrnia kellett. Az ám, a kardot sem dobta el, 

a vasba öltözött kapitány rúgta ki a kezéből olyan erővel, hogy napokig azt 

hitte, eltört a karja. 

Na jó, hát ezen is túl van, egye meg a fene, az egész világot, most törheti 

a fejét, jelentkezzék- e Charles Percy hadnagynál, aki a cripplegate-i börtön 

őrségének parancsnoka. Elég volt vele egyszer találkoznia, hátha csak tesz 

az üzenetre, őt pedig vasra veri ismét, mint tette akkor, hogy elkapták a 

csűrhet. 

Hej, Molly anyó, hiába kiáltoztál, hiába átkozódtál, csak nem vitt el 

engem az ördög, meg se nyomorodtam, meg se habarodtam, Disznó Jim 

nem olyan fickó! 

Vissza kell mennie. Tíz nap múlva vissza kell mennie. De hová és miért? 

Már hosszú ideje súgja valami benne, hogy valahol valaki várja. Vissza kell 

térnie hozzá. Megparancsolták. 

Nem Charles Percy hadnagy parancsolta, mert az, amikor levette a 

lábáról a láncot, azt mondta, akkor lássa, amikor a háta közepét. Dühös volt 

Percy hadnagy (őrmesterképű, pöfeteg béka), azt hitte, jó fogást csinált, 

amikor őt elfogta. 

– Hát te vagy az a híres? – recsegte Percy hadnagy és belerúgott. – Nagy 

bitang lehetsz, ha nagyurak áhítoznak utánad. Thomas Doughty nem olyan 

ember, aki ok nélkül csavargókat hajkurászik. 

Ő meg csak a vállát vonogatta, tudta jól, hogy mit akar tőle Doughty. 

Mégis vissza kellett volna lopni azokat az iratokat, meg is tették volna, de 

hát neki vérbeborult a szeme, amikor a suhancot meglátta. Ha Doughty mást 

küldött volna, talán megteszi, ámbár Lucas első alkalommal is remegett, 

nagyon félt Drake kapitánytól, napokig leste, várta az alkalmat, és amikor 



végre elcsente a papírokat (nagyon ügyes keze volt), akkor meg azon 

sopánkodott, hogy szívesebben bámulta volna ő is a medveviadalt. 

Mégsem lehet megnyírni a londoni urakat. Disznó Jim sem isten, még 

csak nem is ördög, ha lánc csörög a bokáján. 

Thomas Doughty úr tehát kegyesen levétette lábáról a bilincseket, aztán 

egy üres szobába vezette, ott egy darabig mosolyogva, elgondolkozva 

méregette, mintha arra várna, hogy ő szólaljon meg. 

Vessz meg – gondolta magában, és visszabámult rá. Valahogy ismerős és 

furcsa volt a titkár nézése, hát végül kibökte: 

– Na, mit néz? Nem vagyok én kőszent. 

– Nagy marha vagy, nem kőszent. Azt hitted, cicázhatsz velem. 

Disznó Jim körülpillantott a szobában. Egyedül voltak. 

– Mit mutogatod a mancsaidat? Azzal kezdjük talán? Szépen 

letépegetjük a körmödet tüzes fogóval. 

– Ijesztgesse az anyját az úr – vigyorgott Jim. – Ide nézzen, ez sem volt ám 

leányálom – és mutatta a fél füle csonkját. 

– Az ám, most már a fejed jön – Thomas Doughty finoman mosolygott. – 

Ismerünk ám jól. Te vagy Disznó Jim. Bedfordból megjött az üzenet. 

Jim elhallgatott. Vigyorgott, de már hallgatott. 

– Aztán tudod- e, hogy őfelsége kemény parancsba adta: szedjünk össze 

minden zsiványt és csavargót, s lógassuk fel őket az út menti fákra. 

Disznó Jim tüntetően vakarózni kezdett. Nyegleség és megvetés 

sugárzott a mozdulatából, ahogy ajkát biggyesztve lenézett a nemesre. 

Az meg megértő, gúnyos hunyorgással nézett vissza rá. 

– Azért... örülnek az urak is, ha kéznél van olykor az ilyen... magamfajta 

csavargó. 

– Látom, nem is vagy te akkora nagy marha... 

Akkor engedték végképpen szabadon, és akkor éjjel adta poroszlók 

kezére az egész csűrhet, csak hát Lucas megszökött a börtönből, és ki tudja, 

hol bujkál. Doughty azt mondta, megmenekedett a bitótól, hanem ha 

Plymouthba is elmegy, hát pénzt is kaphat, nem is keveset. Ő meg csak 

röhögött, hát hogyne menne, és csoda jól esett neki, amiért ilyen örökös 

módon megszabadult a csürhétől. 

És kapott írást is (ó, áhítozott papirosok) arról, hogy ő szentképárus meg 

balladaárus, és adott Doughty valami pénzt is, amiből nyomtatványokat meg 

képecskéket venne, rajtuk a világ három zsarnokával, Néróval, a pápával 

meg Fülöp királlyal, de hát azt a pénzt nyomban elitta, hanem a papirosokra 

nagyon vigyázott, és elhatározta, nem szól azokról most sem Charles Percy 

hadnagynak. 



Ilyen gondolatokkal eltelve fordult ki a londoni Temze utca végén, az 

újabb Baynard- kastély tövében a folyó partjára, ahol estig elmúlatta az 

idejét, kockázván egy kolduló diákkal meg egy kacskakezű vénnel, aki azt 

mondta magáról, varga volt valaha. S csak akkor indult útnak a Cripplegate 

felé, amikor már öreg este volt, tele volt pénzzel az iszákja, furcsa módon 

nem találta semerre sem a börtönt, keresztül- kasul kódorgóit a sikátorokon 

és a parányi tereken. 

Végül megtalálta, de nem ment beljebb, csak a kapu alá, oda hívatta ki 

Percy hadnagyot. Az tántorogva – és mérgesen – jött ki, és csak úgy tüzelt a 

pöfeteg képe. 

– Az anyátok keserves... – szitkozódott. – Hol az a szemét, aki zavarni 

merészel? Nocsak, te vagy az? – Elcsodálkozva ingatta a fejét, amikor 

felismerte Disznó Jimet. – Hát visszajött a madárka? Derék dolog. Talán 

bizony fáj a szíved azért a szép kisasszonyért? 

Disznó Jim elkomorodott. Betty jutott az eszébe. 

–... azért a Peggyért! Haha! Azt már életében ették a kukacok, olyan 

mocskos volt, de hát neked való... Na, nyögd ki már végre, mi a fenének 

jöttél. 

– Thomas Doughty úr meghagyta, keressem fel kegyelmedet. Itt az írás. 

A hadnagy beletekintett az összegyűrt, szakadozott levélbe, aztán 

felnézett, és sokáig mustrálgatta őt. 

– Megdobtad a hatost, nyavalyás – suttogta megenyhülten, de nem kis 

megvetéssel. – Ha eszednél maradsz, még gazdag ember is lehetsz. 

Nemességet is kaphatsz, a fene, ott egyen meg. Na, gyere, ne félj, te fajankó, 

nem eszünk meg, csak tudnám, miféle szolgálatot tettél Doughty uramnak, 

hogy így a kegyeibe fogadott. 

– Nem érdekes – felelte Jim, és köpött egyet. Tudta ő is jól, hogy a 

hallgatás bölcsesség. 

S attól fogva Disznó Jim Londonban élt hosszú ideig, ott kapott munkát, 

nekivaló, derekas munkát. Olyan munka volt ez, hogy nem kellett sem 

dolgoznia, sem pedig egy helyben maradnia. Kószálhatott kedvére, 

hangoskodhatott a kocsmák udvarán, rázhatta a kockát és tekézhetett 

napestig (ámbár „Jankó mestert" azért ritkán dobott), és nem vette senki 

zokon, ha kiadós pofozkodásokban ő járt legelöl, márpedig megtörtént két 

ízben is, hogy agyonütötte ellenfelét. Percy hadnagy csak legyintett arra. 

– Előbb vagy utóbb, egyre megy. 

Mit kellett csinálnia? Semmi mást, mint bólintania, ha a bíró 

megkérdezte, ez vagy az volt- e a bűnös? Hát persze hogy bűnösek voltak a 

balladások, a tekepályák lézengő beugratói, a kolduló diákok, a bűvészek, az 



üstfoltozók, a házalók és a kóbor cigányok. Sokszor elég volt, ha őt is ott 

kapták a csőcselékkel, akkor már tudták, hogy kötélre való valamennyi, 

Percy hadnagy pedig, váltig intette, ne szórja el a pénzét, jó lesz az még, 

kuporgassa csak. Őbelőle mindannyiszor kiböffent a röhögés. Méghogy 

kuporgassa, hát micsoda ő, uzsorás vagy rongyszedő? 

– Akkor vendéged leszek – kacsintott Percy. – Csak ne volnál olyan 

büdös. 

– Dobhatnánk is egyet- kettőt, hogy jól teljék a nap. 

– Nono, de csak az én kockáimmal, vén zsivány. A tied, meg van 

reszelve. 

Mégis elnyerte Percytől a bor árát, amire meghívta. Ilyenkor a hadnagy 

napokig dúlt- fúlt, minden dolgában hibát talált, és azzal ijesztgette, hogyha 

csak egyszer is elvéti a dolgát, menten felhúzatja. Márpedig volt nehéz napja 

is, boszorkányok felkutatására is kiküldték, vagy pápista papok után kellett 

szaladnia, és nemegyszer szóról szóra betanították a vallomását. Kinek 

mitől – hát neki ettől csiszolódott az esze, s maga sem vette észre, 

pallérozottabban beszélt, a bíróktól meg a börtönőröktől eltanult 

kifejezéseket használta. 

Mire a háztetőkön elolvadt a tél hava – valami megváltozott benne és 

körülötte. Észrevette ő maga is, hogy hiába telepszik le a koldusok tüzénél, 

hiába hangoskodik a csavargók tanyáján, ideig- óráig vele vannak, aztán 

lassan elhúzódnak tőle, és végképp magára hagyják. S hiába morgott rájuk, 

hiába kötött beléjük, csak messziről köptek feléje. 

– Fogd be a pofád, disznó. 

Féltek tőle, de hát megvoltak nélküle is. Disznó Jim egy idő óta 

visszakívánta a csűrhet, amelyet ő küldött bitóra. És valami érthetetlen, 

furcsa szorongás közben felrémlettek benne a régi tavaszok nagy, zengő 

kékjei, amikor a csürhe élén rúgta az út porát. Ha nagyot szippantott a 

jószagú levegőből, ha megrebbent a szeme a suhanó fecskék láttára, 

mindannyiszor elfogta valami kábulat, valami soha nem érzett, furcsa 

izgatottság. S olyankor kirohant a város szélére, ahol már az országutak 

kezdődnek, és messzire vezet kanyargó síkjuk. Elindult, mintha ki akarna 

rohanni a világból... 

Egy ilyen tébolyodott napon találkozott Lucasszal. A southwarki oldalon, 

a temető szélén állt egy fának támaszkodva. Lábát hanyagul keresztbe 

vetette és rászólt: 

– Hej, te ,. . 

Disznó Jim megtorpant előtte, és idegenül nézte. 



– Vigyázz magadra, Disznó Jim. – Lucas nyurga alakja előrehajolt. 

Beesett szemében különös fénnyel égett a szeme. – Vigyázz magadra.  

Disznó Jim elbődült, dühösen vigyorgott. 

– Széttéplek, te, csak kerülj a kezembe. 

– Itt vagyok. 

– Ide gyere. 

– Fuss utánam, te disznó. Futottam utánad én is eleget. 

– Megkapod még a magadét. 

– Akárcsak a többi, igaz- e? Megállj, Disznó Jim, fogsz még te is sírni, 

mint én sírtam Peggy után. Nézze csak mester, itt áll Disznó Jim, a 

legocsmányabb csavargó. 

Lucas hátrafordult. A fa mögül alacsony, sovány öregember lépett elő, a 

világtalanok jellemző tartásával ég felé fordítva szemét. Felemelte a kezét, 

különös ákombákomokat rajzolt a levegőbe, aztán rekedten felnevetett. 

– Megismertelek, Disznó Jim, megismerem a hangodat. Látlak is. Kicsi 

vagy, mint a cseresznyemag. Ne félj tőlem. Reszketsz. A levegőn át is 

érzem, hogy reszketsz. Igen, én vagyok Talaeus mester. Az ujjamat most 

sem tudnád behajlítani, de ne félj. Még nem telt el a tíz nap. Az én napjaim 

nagyon lassan járnak... 

Halk, sziszegő hangon beszélt az öreg, és időnként lélektelenül, 

gúnyosan nevetett, mintha betanulta volna ezt a nevetést. Jim valóban 

reszketett. Riasztó volt a vénember 

– megkövültén bámulta, mint földöntúli látomást. Egy csapásra 

éjszakába fordult az alkonyati fény. Talaeus rongyai, arca és keze is 

beleveszett az éjszakai sötétbe, csak világtalan, hályogos szeme világított 

fehér, rettentő fénnyel. 

– A kisujját sem tudtad meghajlítani – hallatszott Lucas suttogása. 

– Hóhérok szállítója lettél, Disznó Jim – sziszegte a vén. 

– Új birkákra várnak a hentesek. És leveletlen fák rettentő gyümölcsöket 

teremnek. Mi lebeg itt körülöttem? A kezében tartja levágott fejét. Vigyázz! 

Disznó Jim, vigyázz, meg ne sebesülj! Látom a lelkeket, ott keringenek a 

fejed körül. Úgy kapdosnak feléd, mint halak a vízben úszó hullához. Ha 

megsebesülsz, szűzlány kötözze sebedet ecetes ruhába. A halottak kiszívják 

a véredet. Vigyázz! 

Eltűnt Lucas, és eltűnt az öreg varázsló is. Disznó Jim melléből reszkető 

bömbölés tört elő, dehogyis volt már a régi vad legény, öklével verte a 

homlokát, és térdre hullott az út porában. Még hallotta Lucas sovány 

bagolynevetését, még hallotta a varázsló hangját is olyan erővel, mintha ott 

suttogná a füle mellett: 



– Az aranyakat ne vidd el. 

De alighogy ezt meghallotta, el is felejtette tüstént. Feltápászkodott, és 

megindult Londonba vissza. Mintha álmodta volna az egészet, csak a 

remegés maradt meg benne, meg a kép, a varázsló két halott szeme. 

Mire a Hídhoz ért, már halkan káromkodott, és szidta 

Lucast, mint a bokrot, s egyre azon fogadkozott, hogy ha még egyszer 

összehozza őket a véletlen, hát eltapossa, széttépi, agyonveri, de úgy... 

Belökte az „Ördög" ajtaját és körülnézett. Most azt kereste, van- e üres 

asztal. Súlyos, nagy ökleit, mint két hatalmas kalapácsot, az asztalra 

fektette, és sokáig lehajtott fejjel hallgatott. Gondolkozott? Emlékezett? 

A bor elfogyott előle, a gazda meglökte a vállát, azt hitte, alszik. 

Körülötte jogászok, uzsorások, mesteremberek, színészek, naplopók, 

lordok, lovagok és katonák. A hangzavarban lusta, nagy álmosság ült a 

szemére. 

Fél marék aprópénzt dobott az asztalra, és véreres vadkanszemével intett 

a kocsmárosnak. Jó volt föltekintenie, mert egyre csak a vak két hályogos 

szemét látta maga előtt, hogy elborította agyát a bor gőze, ijedt nyugtalanság 

támadt benne. Elfelejtette, egészen elfelejtette, kié is volt ez a két fehér 

szem, és semmire sem emlékezett, ami ezen a délutánon történt vele. Mintha 

Lucasszal is nagyon régen találkozott volna, s mintha Lucas nem is volna a 

világon... 

Kié az a két szem? Két fehér szemgolyó. Ott lebeg a bor színén, a mécses 

füstjében, az ablak karikáján...  

Disznó Jim nekidőlt a falnak, és nagyot sóhajtott. A közelében egy sárga 

köpenyes lord ült. Köpenyén apró, lila liliomok voltak. Mellette egy 

aranyműves sóhajtozott, és nézte, hogyan eszi a nemes a finom 

csirkepecsenyét. 

– Kevés az anyag, uram, amit adni méltóztatott. 

– Ellopod a felét. 

– A cheapside- i művesek között az első vagyok. A becsületem... 

– Lemérem. A súlynak meg kell lennie. Van még az aranylapokból, 

amiket Oxenham hozott a Nyugat- Indiákról, amikor Drake kapitánnyal 

kopasztotta ott a spanyolokat. Valódi, tiszta arany. Úgy lehet rágni, mint a 

kenyeret. 

A másik asztalnál hárman is összedugták a fejüket. 

– Állandó színházat kellene építeni. Lám, John Burbage a legjobban 

megtalálta a számítását. 

– Persze. Hogyha Leicester gyámkodik felette. 



– Azzal ugyan semmit sem érne, ha nem a legjobb írók írnának neki. 

Marlowe és Greene írt neki játékot. John Lyly pedig fő- fő udvari férfiú. 

Nem ám vásári versfaragók azok... 

A csavargó az asztal deszkáját kaparta a körmével. Hullámvonalakat, 

nyílhegyeket vakart a zsíros deszkába. 

– Még! – morgott a kocsmárosra. 

Mennyi idő telt el? Egy perc csupán, vagy egy egész óra? Mire 

visszafordult, már nem látta ott a lordot meg az aranyművest előbbi 

helyükön. És furcsa módon mintha megfogyatkozott volna a nép az 

,,ördög"- höz címzett kocsma termében. Hirtelen csend támadt, pedig hát 

beszéltek, csak ő nem hallotta ezt, mintha megsüketült volna. S csöpögött az 

izzadság róla, végig a homlokán, le a szája szögletébe. 

Felállt, s támolyogva kifelé indult. Fejével meglökte a gerendáról lelógó 

kovácsoltvas lámpát, a gyertya lángjától még hatalmasabbra nőtt a saját 

árnyéka, és ide- oda ugrált a falon. 

– Miattatok lett oda a fél fülem! Fogjátok a szátokat, senkiháziak – 

motyogta maga elé minden ok nélkül. 

Kilépett az utcára. London sikátoraiban most a nappali szemét, trágya és 

füst szaga terjengett, és hiába fújt a folyó felől a hűvös tavaszi szél, a bűzös 

levegő megrekedt a házak között, s azok is káposzta- meg halszagot 

árasztottak, öklendeztető, borzasztó szaga volt most Londonnak. Disznó 

Jimnek életében először kavargóit a gyomra. 

– Vesszenek meg – dörmögte. – Még hogy vége a misének. Hej, csak 

kapjam el... 

Ronda fazékhangján énekelni kezdett. Énekelve, tántorogva rótta a 

várost. Néha megbotlott a köveken, és kis híja volt, hogy el nem vágódott. 

Valami homályos sejtés ott bujkált az agyában, hogy jó volna most 

leheveredni valahol, talán a Híd alatt, vagy abban a kápolnakertben, ahol 

egy elhagyott disznóólat talált. Ott már sokszor meghúzta magát, jó meleg ól 

az, éppen csak majd elviszik a férgek. 

Volt idő, amikor még ez sem jutott neki, és a pocsolyák vizében aludt. S 

egyszerre csak feltámadt benne a kérdés, miért nem vág neki az utaknak? 

Gyöngy élete volna egymagában, hiszen nem csavargó ő, hanem ballada- és 

szentképárus, hát miért töri magát itt Londonban annak a dagadt Percynek 

kénye- kedve szerint? Ha most rögtön elindulna, végigjárná ugyanazt az 

utat, amit Plymouthba tett... S azonmód elindult régi, súlyos, megroggyanó 

lépteivel, hogy átvágjon az éjszakai Londonon, és végre kijusson a szabad 

utakra. 



Ámde furcsa játékot űztek vele ezen az éjszakán a titkos erők. Hiába rázta 

kétségbeesetten kemény bikafejét, hiába csikorgatta fogát, és morgott, mint 

az eb, ha szöges örvet csatolnak nyakába, az önkívület iszonyú vaskalapja 

szorult hirtelen az agyára. 

Nem vette észre a változást. Minden olyan világos és egyszerű volt, 

mégis riasztó. Disznó Jim, a csavargó óriás, aki soha senkitől és semmitől 

sem félt – most reszketett a sötétben. 

Mintha az utcák kiszélesedtek volna. A házak széthajoltak előtte, mint a 

tömeg, amely utat enged egy menetnek. 

És valaki követte. 

Ott loholt mellette, hallotta a lihegését. Dühösen rámordult, pusztuljon a 

közeléből. De választ nem kapott, csak a lihegést hallotta. S látta is fél 

szemmel az árnyalakot, amely furcsa, tipegő léptekkel sietett a jobbján. 

Odavágott ismét, de hangos hördüléssel kapta vissza kezét: ujjai tollakat 

értek. 

Óriási, fekete varjú volt az árnyék, az üldözte már hosszú ideje, most 

egyre nőtt, nőtt, már akkora volt a madár, mint egy ember, aztán túlnőtt rajta 

is, egyre növekedett, mígnem egy hangos csattanás végét vetette, és a 

rettentő madár eltűnt a fekete semmiben. 

Valami halkan nyikorog. 

Világosan látta, hogy kezében egy lakatot szorongat, és óvatosan 

félrehajlítja a vaspántot, amelyre a lakatot akasztották. 

Lába alatt hirtelen és váratlanul egy fehér gomba nőtt. Fehér 

vakondokként, erőlködve dugta ki fejét a talajból, majd imbolyogva rángatta 

maga után a törzsét, s ahogy Disznó Jim körülnézett, látta, hogy az utcán 

véges- végig fehér gombák dugják ki a fejüket a sárból, hogy ide- oda 

hajladozva feléje bólogassanak. A fal réseiből, a kövek repedéseiből 

teméntelen sok fehér test ömlött elő, amelyekből kezek, lábak formálódtak, 

a gombákból szellemalakok lettek, akik fejetlenül, reszkető némaságban 

imbolyogtak mindenfelé. 

És már benn volt egy szobában. 

A deszkalap mögött eltűntek a kisértetek. Itt levágott fejek álltak sorban a 

polcokon, és vigyorogva kacsingattak rá. Át lehetett látni a falon, egészen a 

Szent Pál tornyáig, és azon is túl, mintha csak hegytetőn állt volna a szoba és 

a polc, rajta a levágott fejekkel. Az éjszakai égen ott sütött a nap is... a 

messzi dombok vonalai lassan egymásba simultak, és az égen Molly anyó 

medúzafeje lebeg, vigyorgó szájából emberi szemgolyók hullanak. 

Ropogva, csörögve gurulnak végig a dombokon, és nagyot pattannak a 

katedrális kőcsipkéin. Iszonyú zajjal zúdulnak a szobába, ahol egy kicsiny 



koporsó fekszik, aranypikkelyes koporsó, körülötte gurulnak 

csengve-bongva az aranypikkelyek, úgy hajladoznak, mintha sisakforgó 

bokrétái volnának. Aranypikkelyek, kicsiny lemezkék, olyan puhák, hogy 

rágni lehet őket. A koporsó fedele kipattan, a varjú fekszik benne, csőre 

lándzsaként mered felfelé. Pislog a szemével. Most látni csak, hogy 

madárcsőre és madárfeje van, de a test emberi, a kezét nyújtja, feléje nyújtja, 

de nem is kéz az, keselyűkarmok csillognak az ujjak végén, és az ujjak 

között úszóhártya feszül. 

A polcokon, mint éhes fiókák, szájukat tátogatják az emberfejek. Az 

egyiknek szájából béka ugrik elő, a békának fehér, merev szeme van, 

világtalan, ismerős szemek, most kiugranak üregükből, a béka 

továbbszökken, a polc hatalmas recsegés közepette összeomlik, a varjú 

kiröppen a koporsóból, aztán egy kiáltás: 

– Segítség, betörő! – meg egy kemény botütés véget vet e lidérces 

látomásnak. 

Disznó Jim ott tért magához, ahol valaha a csürhe várta sorsát. A 

Cripplegate nagy hodályában, egy sereg adós, késelő, gyilkos, csaló ügyvéd 

és lotyó között. Csupa vér volt a fél arca, minden sóhajtásnál belehasított a 

fájdalom a mellébe, és habos nyál türemkedett elő a szája szögletében. Egy 

darabig várt, mereven és tehetetlenül hevert a fal tövében, egy csomó sáros 

szalmán, de hát, nemhiába volt ő rettegett réme az angol utaknak és 

legyőzhetetlen hőse sok ocsmány verekedésnek, iszonyú erejét nem tudta 

legyűrni semmi. 

Fektéből felült, végigtapogatta fejét, és vigyorgott ismét. A vér nagy 

csomókban rászáradt ritka szakállára, és megrekedt apró disznószeme 

szögletében. Rekedten káromkodott, majd ráordított a közelében 

kuporgókra. 

– Vizet ide, a fene essen belétek! Mozgás, mert szétverem az egész 

bandát. Megtudjátok még, milyen az, ha Disznó Jimnek rossz napja van. 

Kikapta a korsót az utcalány kezéből, feléje rúgott egy rongyos 

suhancnak, felhajtotta az egész poshadt, büdös löttyöt. S máris a régi volt, 

vidám és nagyszájú, mint régen, a csürhe idején. 

– A fél fülemet otthagytam a bredfordi piacon! Ne higgye ám, Percy 

hadnagy úr, hogy a nyakamat is odatartom. Szétkalapálok még egy- két 

vasmellényt, bizonyisten, mielőtt kifújom a lelkem! 

Lánc volt a kezén- lábán, mégis úgy ment, szinte rohant az őrség előtt, 

hogy alig tudták követni, amikor elvezették. Amikor Percy elé került, 

leköpte, az meg nekiesett, s ököllel, bottal verte, ahol érte, de Jim a térdének 



egyetlen mozdulataival fellökte a hadnagyot, aki dühtől fuldokolva terült el 

a padlón. 

– Látom, az én Thomas Doughty barátom jól választolt, amikor téged 

szemelt ki brávójául – nevetett csendesen valaki a szoba szögletében. Jim 

odanézett. 

Az a sárga köpenyes lord volt, aki az „Ördög"- höz címzett kocsmában az 

aranyművessel beszélgetett. 

– Nem jól választott, uram – tapogatta fél arcát Percy hadnagy. – Ez a 

bivaly alaposan kimutatta foga fehérét. 

Jim a szakálla bozótjából morgott valami olyasfélét, hogyha Doughty úr 

hazatér, hát majd igazságot tesz. Akkor azonban kiküldött az idegen nemes 

mindenkit a szobából, csak ő maradt benn, de a láncot nem vették le róla. 

– Idehallgass, te – mondta a sárgaköpenyes. – Kerékbe törnek ám 

hamarosan! 

– Bánja a fene – Disznó Jimnek eszébe jutott, hogy Doughty is valahogy 

így kezdte annak idején. 

– Most nagy a szád. Akkor majd üvöltesz. 

– Előbb még szétkalapálok egy- két vasmellényt! Hogy az anyjuk 

keserves... 

– Fogd be a szád. Jól tartottak, mégis a saját szakálladra akartál betörni... 

Disznó Jim bamba szemet meresztett, amin a nemes előbb gúnyolódott, 

aztán bosszankodott, végül csodálkozott. Igen, hát valóban így kell lennie, 

az ördög űzött kemény tréfát a csavargóval, hiszen nem emlékezett többre a 

tegnapi éjszakából, mint felvillanó, zavaros képekre. Igen, valami lakatot 

meg pántot feszegetett és az aranyműves boltjában, ahova betört – no lám – 

volt polc is, a polcokon meg serlegek. 

– – Az én aranylapocskáimra fájt a fogad. Még szerencse, hogy a 

mesterrel együtt én is odamentem. Most el nem akarnám hinni, hogy nem ő 

tolvajkodta el. De hát bánom is én, most rólad van szó. 

Mire kilépett Disznó Jim a Cripplegate ajtaján, már nem volt a kezén 

bilincs, és elmondhatta ismét, hogy megdobta a hatost. Volt nála pénz is, 

nem is kevés, és mivel nem volt már afféle faragatlan országúti szörnyeteg, 

tudta jól azt is, hogy hihet a nemes úr szavának. 

– Úrrá teszlek, te nyavalyás. De igazi úrrá, nem veszett kutyák sintérévé. 

Ha azonban megszöksz, vagy elrontod a dolgot, bizonyisten, még azon az 

estén kerékbe töretlek. Ne hidd ám, hogy messzire juthatnál! Nem a 

nottinghami erdőkben vagyunk, ahol napokig egyedül kószálhatsz... 

Nagyot nyújtózkodott, megropogtatta izmait, egy ideig vakarózott a 

napsütésben, aztán a piac felé vette útját, mert megéhezett. Közben 



meg-megállt, mert hol moriszkót táncolt egy csapat, és a csengettyűk édes 

hangja odacsalogatott mindenkit köréjük, hol meg faluról jött komédiások 

jiggeltek és énekelték hozzá együgyű verseiket. 

Jim nem értett e versekből semmit, valami fiatal lányról szóltak a strófák, 

akinek csavargókirály volt a babája, de elszökött előle. Aztán a poroszlók 

megkergették, mire megtörtén és bűnbánattal visszatért a csavargók közé, 

ahol szeretője nem éppen gyengéden fogadja. 

A refrénen nagyot nevetett, öblös hangja túlharsogta a többiekét. Egy 

kútnál szétlökte a vízhordókat, nagy kényelmesen megmosta véres arcát, 

bedagadt fél szemét, egy ideig ott taposta a hús pocsolyát, és kötekedve 

kiabált a fa vödrösökkel. 

Majd legyintett, továbbment, a piacra került, ahol jól belakmározott egy 

lacikonyhánál, egy egész pirosra sült nyulat megzabált, úgy köpködte ki a 

foga közül a csontokat, mint más a halszálkát. Megivott rá egy nagy korsó 

bort, és úrnak érezte magát, mert amióta Londonban volt, sohasem falhatott 

ennyit, hogy még maradjon tízszer annyi pénze. 

Többet is kaphattál volna eddig – emlékezett a sárgaköpenyes szavaira. – 

Percy alaposan becsapott. De most már ne félj. 

Dehogyis félt, hát kitől félt volna? Most már nem zavarja semmi, mintha 

elvágták volna azt a belső sejtelmet is, hogy vissza kell térnie valahova tíz 

nap múlva... Hiszen Lucas azt mondta, hogy messze még a tíz nap... vagy 

talán nem is Lucas?... 

Mindegy. Még messze van az alkonyat, addig a kedvére töltheti időjét. És 

el is határozta, hogy ha megszólalnak a színházi kürtök, bevágódik egy 

kocsmaudvarra, megnézi már, hogyan vagdalják egymást a felemás ruhájú 

clownok,  még jobb volna kimenni a Mars-mezőre, beállni valamelyik 

nyilazó versenybe, mert bizony pontosan kell majd céloznia... 

De hiába ment egyik kocsmából a másikba, mindenhol azt mondták, ma 

nem lesz előadás. A Mars- mező is kihalt volt. Egy fogadóban – ahol ötödik 

kancsó borát itta éppen – melléje telepedett egy bőbeszédű fafaragó mester, 

és hosszadalmasán magyarázni kezdte: 

– Látja kegyelmed, meglátszik az egész városon, hogy pápista követ teszi 

a szépet a mi királynőnknek. Nagy veszélyben van a királynő, csak a 

tanácsos urai cserben ne hagyják... 

– Hát aztán – Jim alattomosan vigyorgott. 

– Ó, te hitetlen, hát nem tudod? Őfelsége kezét megkérte az Anjou 

herceg. Még van képe hozzá. Mert azt mondják, ami Spanyolországnak nem 

sikerült, sikerül talán Franciaországnak. A nyálasszájú kölyök azt hiszi, 

hogy a mi Erzsébet királynőnk egy házasság kedvéért a pápa kezére játssza 



hazánkat. Kölyök, akinek őfelsége – köztünk legyen mondva – a nagyanyja 

lehetne. Ha isten ne adja, megbolondul, nézhetjük, hogyan miséznek a 

pápista papok a Szent Pál- székesegyházban. 

Jim a fogát szívta és csettintgetett. 

– Miért nem szúrják le a vőlegényt? Elő a falifüggöny mögül, aztán a 

hasába a kést. Meddig tart az? 

– Nem sokáig – a fafaragó megértőén nevetett. – Hanem az Anjounak is 

van esze. Maga helyett egy követet küldött. Bizonyos Monsieur Simier- t. 

Most az teszi a szépet őfelségének a gazdája helyett. 

– Na hiszen. 

– Tudja az egész város, hogy jól megértik egymást. 

– Nagy marha lehet az, az Anjou Henrik is, ha már előre felveszi a 

szarvakat. 

A mester egészen közel hajolt hozzá. 

– Ma este is csónakázni mennek. A Temzére. Ha volna, aki leszúrná azt 

az átkozott Simier- t, füstbe menne az egész házasság. 

Disznó Jimnek homlokára szökkent a szemöldöke. 

– Menj innen, amíg jót mondok – morogta. – Ismerem a fajtádat. Velem 

ugyan ne játszd a szentet. 

Odavágta az asztalra a kancsót, és az elképedt mestert faképnél hagyva, 

kilépett a szabadba. Egyenesen a Temze felé vette az útját. Azt hitte, be 

akarják ugratni. 

Bizony, önmagukról ítélnek a rosszak. 

Új megbízója a lelkére kötötte, legyen alkonyatkor a Temzének a White 

Hall Palace és a Westminster- apátság közötti szakaszán. Van ott egy hely, 

ahol a hársfák egész kis vadont alkotnak a parton, s a lombok alatt sűrű 

bokrok lábát mossa a víz. Ott majd megmutatja neki, melyik a királynő 

csónakja. Jegyezze meg jól, és el ne tévessze. A csónakok majd feleveznek a 

Westminsterig. Meg kell várnia, amíg onnan visszatérnek. 

És ott, a hársfák alatt kapja meg a pisztolyt is. 

Még fennen sütött a nap, de a folyó két partján már égtek a fáklyák. 

Ünnepszámba ment Londonban, valahányszor a királynő sétára vagy 

csónakázásra indult. Egész udvartartása kivonult ilyenkor. Selyembe, 

bársonyba, aranyos brokátba öltözött ladyk követték gyaloghintóját, 

amelyet a legfőbb nemesurak, márkik, grófok, dicső lovagok vittek a 

vállukon. Bámész tömeg nézte, hogy villog a fáklyafényben a testőrök 

aranyozott, cizellált páncélöltözete, hogyan kapkodják a fejüket a kicsiny 

fejű arab lovak. Lesték a gyaloghintót, amely szinte elveszett a kíséret nagy 

tömegében. A gyaloghintó mélyén méregzöld bársonyruhában, kétarasznyi 



széles csipkegallérban, teméntelen igazgyöngy alatt roskadozva fogadta 

alattvalóinak üdvrivalgását I. Erzsébet. Csupa, csupa gyöngy volt a királynő 

öltözéke, szinte tobzódott a gyöngyökben, mintha csak fitogtatni akarná, 

keménykezű, vakmerő hajósai mennyi drágaságot harácsoltak már össze a 

világtengereken. Fehér gyöngyök a hajában, fehér gyöngysor a nyakában, 

gyöngyök szegélyezték a ruháját, gyöngyök tarkították ruhája ujját. 

De minden gyöngynél ékesebb két fürge, csillogó szeme, amely 

kajánkodó mosollyal tekint körül. 

Ezen a napon kisebb volt a kíséret, nagyobb a testőrség. A királynő 

kettesben csónakázott a Temzén. Kettesben Anjou Henrik követével, a 

szapora beszédű, kedves Monsieur Simier- vel. Nyolc evezős húzta a fát a 

királynő csónakjában, és ők ketten puha párnákon ülve, elmerülten nézték a 

parton lobogó fáklyatüzeket. 

– Madame – folytatott egy megkezdett beszélgetést a követ, aki 

könnyedén elhagyta beszédében a Votre Majestét. hiszen immár egy fél 

órája meghitten szorongatták egymás kezét –, kevés uralkodó dicsekedhet 

ekkora népszerűséggel, mint ön. A nép rajongása szemmel látható. 

– Ön bókol, mon cher – Erzsébet arca most egészen másmilyen volt, mint 

amikor Drake kapitánnyal tárgyalt. 

Az alkonyat elleplezte fonnyadó vonásait, csak a szeme csillogása, ajkának 

kislányos mosolygása és arca szögletében a két gödröcske látszott. – A nép 

szereti a látványosságot. Ha ellenségeim egy napon győzedelmeskednének, 

a tömeg éppen így összesereglene a bitóm alá. 

– Nem szépasszonyhoz illő gondolatok. 

– Királynőhöz mért gondok. Azt hiszi, mindenki szeret? Korántsem. 

Ezek a balgák nem veszik észre, hogy egész életemet nemzetemért áldozom 

fel. Ó, ha tudná, mennyit kell törődnöm, hogy se egyik, se másik párt fel ne 

üsse a fejét. Mi volna akkor? Csak romlás és vérengzés. Nézzen a Csatornán 

túlra. Az ön hazája vagy a hollandusok sokféle nyomorúsága jó példa. Azt 

mondják, szeszélyes és szigorú vagyok. De milyen jó, hogy csak én lehetek 

szeszélyes és szigorú... 

Monsieur Simier nyelt egyet. 

– A szeszély, asszonyi tulajdonság. Az asszonyok szeszélye az a 

zsarnokság, melynek minden örömmel hódol. 

– Oh, mon cher – a királynő lágyan felnevetett. – Túloz. Azt hiszem, ezért 

a pár szaváért volnának sokan, akik ízekre tépnék önt. 

– Nehezen – a követ harciasán düllesztette mellét. – Ide vele, hol vannak? 

– A temetőben, drágám. Mert nemcsak szeszélyes, hanem szigorú is 

voltam. Csacsi, most megriadt. Hiszen tudja, nem tűrtem sem rebelliót, sem 



másmilyen ellenkezést. Mária királynő is ezért a foglyom. Anglia 

gyarapszik, hajóink maholnap meghódítják a tengereket, és takácsainkat 

irigyelni fogja a világ. Mondhatnak rám minden rosszat... Engem nem az 

alattvalók véleménye, hanem jóléte érdekel. 

Simier elengedte a királynő kezét, és a Temze- parti fáklyákra mutatott. 

– Fáklyák fényében fog ragyogni felséged neve a históriák lapjain. 

Erzsébet kényeskedve megvonta a vállát. 

– Most már ez járja: „felséged". Úgy látom, megunta a széptevést. 

– Ha mindig államügyekről beszélgetünk. 

– Nem elég kitartó, lovagom. Talán inkább a lelkiismeret bántja, amiért 

megfeledkezett követi tisztéről. 

Simier meghajolt. 

– Királynőm, mi más tehetnék, amikor ezek az égő gyémántszemek 

tüzükkel a szívemet perzselik, ha ezt a kicsiny, finom kezet érinthetem, 

egész testemben megremegek, és átkozom az órát, amikor uram megbízott 

tisztemmel. Vidám udvaroncként jöttem, és szomorú Trisztán lovag gyanánt 

fogok visszamenni. Csak az emlék marad majd szívemben, emléke 

csodálatos napoknak, amelyeken a szűz királynő énrám mosolygott. 

Mennyei gyönyörűségben fürdik majd a szívem, ha arra gondolok, hogy 

voltak percek, órák és napok is talán, amikor egy istennői lény, minden 

királynők között a legbölcsebb, minden asszonyok között a legszebb, egy 

szóra, egy mosolyra érdemesnek tartott. Ó, hallja csak, mon dieu, mily édes 

zene. Hárfák hangja kél a vízen. Fáklyafény, zene és szívemben e reszkető, 

égi szerelem... nincs szó, mely boldogságomat lefesthetné... ó, hogyan is 

mondjam el, mi ég a lelkemben?... 

– Csak franciául, mon cher, úgy, mint eddig. Hogy a csónakosok ne 

értsék – kuncogott a királynő, és anyásán megsimogatta a lovag fejét. 

A Westminster- apátságnál nagy ívben visszakanyarodott a 

csónakkaraván. Most úgy alakult a sor, hogy legelöl haladt a zenészek 

csónakja, utána közvetlenül a királynőé, és hátrább az udvari kíséreté. 

– Csak nyújtogassák a nyakukat. Kis kíváncsiak – Erzsébet hátratekintett. 

– Mi mást láthatnának, mint egy uralkodót, aki házasságról tárgyal, és 

egy hivatalnokot, aki házasságot közvetít. A szívekbe bele nem láthatnak. 

– Házasság.  – a királynő szomorúan biggyesztette ajkát. – Stuart Mária, a 

skót királynő eljátszotta trónját, és a foglyom lett. De asszony volt igazán, 

szerelmes, szép asszony. És anya. Én pedig, csak száraz, terméketlen kóró 

vagyok... Ó, hogy gyűlölöm Máriát – szakadt fel melléből a kiáltás. 

– Felség... felség... – Simier lovagot elhagyta a franciás könnyedsége. 

Elnémította ez a hirtelen kitörés. 



– Felség... mindig csak, a királynőt látják bennem. Hány házassági 

ajánlat volt már. A Parlament tárgyalta meg valamennyit. Egyszer azért 

könyörögnek, hogy férjhez menjek, másszor azért, hogy ne menjek. 

– Az én uram őszinte vonzalommal viseltetik felséged iránt. 

– Ó, az a béka... inkább udvaroljon ön nekem még néhány napig. 

– Madame, ön egészen megbabonázott – hajolt kézcsókra Monsieur 

Simier. 

– Ohó, talán bizony ön babonázott meg engem. Megsúghatom, hogy 

legjobb hívem és legőszintébb imádóm, Leicester grófja, a drága Róbert, azt 

híreszteli, ön szerelmi báj italt adott nekem. Bizony, könnyen meglehet ám, 

hogy egy napon az életére törnek e féltékeny angol grófok. – Erzsébet tréfás, 

ijedtséggel felrántotta a szemöldökét. 

– Leicester – Simier lovag furcsán elhúzta a szót. – Éppen Leicester 

mondja ezt? 

– Miért? – a királynő arcán most őszinte ijedtség tükröződött. 

 – Hát nem tudja felséged? 

– Nem. De hát mit? Követelem, hogy mondja meg... – odalett már a 

szerelmes enyelgés csábos hangulata. A féltékeny asszony gyűrűs kezét a 

szája elé kapta, és növekvő haraggal, de kislányos riadalommal a körmét 

rágta. 

Simier hallgatott. Sokáig hallgatott. 

– Sir Robert Dudley, Leicester grófja... hm... titokban nőül vette az özvegy 

Essex grófnét... 

A csónakok ebben a percben értek a hársliget elé. Erzsébet királynő előbb 

jajdult fel a hír hallatára – és csak azután dörrent a pisztoly a liget bokrai 

között. Disznó Jim, a sötétben majdnem a zenészekre sütötte fegyverét, csak 

az utolsó pillanatban vette észre, hogy ezúttal a királynő csónakja halad az 

élen. A golyó így sem talált, az egyik evezős vállát súrolta. 

A csavargó eldobta a pisztolyt, és futásnak eredt. De nem juthatott 

messzire. Csak a vízen támadt riadt zűrzavar, a parton maradt testőrcsapat, 

amely lépésben követte a csónakkaravánt, azonnal körülvette a hársfaligetet, 

és Jim nyihogó lovakkal és előreszegezett dárdákkal találta magát szemközt. 

Mégis ki akart törni. A bor dühe és a menekülés izgalma felébresztette 

benne a régi virtust. Elkapta az egyik dárdát, s lerántotta a lovast a 

nyergéből, aztán nagyot ordított, a fegyverrel a másik ló nyakába döfött, 

majd öles ugrással a körön kívül termett. 

A sebesült ló azonban hátrarúgott, és Disznó Jim elterült a földön. A 

következő pillanatban éles, súlyos pata alatt reccsent a lábszára. Elájult. 

Amikor feleszmélt, a fájdalomtól és a félelemtől eszét vesztve ordította: 



– Kegyelem! 

– Megkapod – hallatszott Erzsébet királynő hangja, aki akkor ért oda 

kíséretével. – Nem hisszük, hogy alattvalóink, akiket őszintén szeretünk, és 

akik őszintén szeretnek minket, az életünkre törtek volna. 

Disznó Jimet feltámogatták a testőrök. Mint a fába szorult féregé, olyan 

volt a pillantása. Ömlött a lábából a vér. 

– Ó, milyen óriási, nagy ember – Anglia királynője csodálkozó tekintettel 

nézett rá. – Nagyobb, mint aki a kenilworthi mulatságon a hidat őrizte. 

Milyen kár, te szegény, hogy nyomorék lettél. Ne félj, gondoskodunk rólad. 

Parancsom – szólt fennhangon –, hogy ez az ember megkapja azt az 

elhagyott Harrow on the Hill- i házat a hozzátartozó földdel. 

– Köszönd meg! – sziszegte Disznó Jim fülébe a testőrkapitány, és mivel 

a csavargó meg se mukkant, meglökte az ép lábát, hogy térdre essék. Disznó 

Jim arccal bukott a földre, egy szemvillanásra még meglátta a tömegben a 

sárga köpenyes nemest. 

Monsieur Simier pedig meghajolt Erzsébet királynő előtt, és behízelgő 

hangján rebegte: 

– Micsoda nagylelkűség. Felséged megkegyelmez egy merénylőnek! 

Haragos szikrák villantak Erzsébet szemében. 

– A merénylőnek igen... hanem Leicester grófot azonnal láncra verni. Így 

végződött a temzei csónakázás. A csavargót kórházba vitték. Leicester! 

pedig a greenwichi erőd börtönébe. Nem sokáig, csak addig, amíg el nem 

csitul a féltékeny asszony haragja. 

Ki volt a sárgaköpenyes? Jimi soha nem tudta meg. Udvaronc volt. Egy a 

sok méregkeverő közül. 
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A MAGELLÁN- SZOROSBAN 

 

Ez itt a viharok hazája. 

Ólmos felhőket cibál a szél az alacsony égen. Dübörgő hullámok 

ágaskodnak megvadult paripák gyanánt. Viharmadarak röpülnek vijjogva a 

tajtékos habok felett, a vízből olykor felüti fejét egy bajuszos, ugató fóka. 

Még egy mérföld, és a három hajó, a Pelikán, az Elisabeth és a Marigold 

a Cap Virgines sziklafalainak védelmében befuthat a Magellán-szoros 

nyugodtabb vizeire. 



Francis Drake- nek, a kalózadmirálisnak erős hangja legyűrte a köteleken 

süvöltő szél hangját. 

– Emberek! Nagy nap a mai. Ötvennyolc esztendővel ezelőtt. 1520 

október 21- én vágott neki először keresztény ember e szorosnak. Szűz 

királynőnk küldött minket újból a nagy útra, emlékezzünk hát az ő 

dicsőségére, amikor a Szüzek fokánál elhajózunk! 

Megszólalt Brewer kürtje, a három nagy hajó, tisztelgésképpen bevonta 

csúcsvitorláit. És a Cap Virgines, mintha csak megköszönné e hódolatot, 

jótékonyan felfogta a vad északkeleti szelet. 

– Fiúk – hideg eső csapkodta az admirális örömtől sugárzó arcát –, valaki 

azt mondta a San Julián- öbölben, hogy Sir Cristopher Hatton lenyakaztat 

engem is, amiért kedves titkárát kivégeztük. Hát mivel engeszteljük ki a 

kancellár urat? 

A legénység a köteleket húzta, a kormányt feszítette, föl- le rohant a 

hágcsón, kisebb gondja is nagyobb volt, semhogy Hatton mérgével törődjék. 

Csuda jó kedvük volt, csak úgy égett a kezük alatt a munka, hát 

jókedvükben mindenfélét kitaláltak, s mert látták, hogy Drake- nek sincs 

ellenére egy kis tréfálkozás, jókora malacságokat javasoltak engesztelés 

gyanánt. 

– Addig nem várhatunk a dologgal, amíg hazatérünk! – nevetett az 

admirális. – Azt mondom, kereszteljük át a hajónkat! Ne legyen többé 

Pelikán a neve. A Pelikán önnön vérét ontja, és ontottuk mi önvérünket 

éppen eleget. El hát e névvel. Ellenben Hatton címerében van egy 

aranyszarvas... legyen a kancellár címere után és a mi kedvünkre 

Aranyszarvas a neve. És kívánjuk, hogy szökkenjen át a tengeren oly 

könnyedén, mint a szarvasok a mezőkön, és legyen arannyal terhes, mire 

hazaérünk. 

– Hurrá! – A névváltozás, mindenkit felvillanyozott. Mihelyt elült a nyílt 

tenger hullámzása, Antoniót egy kötélen a hajó orra elé leengedték, hogy 

festené át a hajó nevét Pelikánról Aranyszarvasra. Nem telt bele fél óra, a 

könnyű vitorlás orrán ott díszelgett a név: 

ARANYSZARVAS 

Az Aranyszarvassal az élen a flotta befutott a híres tengerszorosba. 

1578. augusztus 20- át írt a naptár. 

Komor, kopár hegyek között kanyargós vízi út. 

Nem tudják, mi vár rájuk. A hajósemberre mindig nyomasztóan hat, 

hogyha nem a végtelen víztükröt látja maga körül. Parttalan óceánon 

nyílegyenesen vezeti át hajóját, de elszorul a szíve, hogyha fél mérföldnyire 

keskenyedik a víz. Hogyha jobbról is, balról is haragos sziklahegyek vonalát 



kell követnie. Hogyha a szürke tájra szürke ég borul. Mintha 

barlangfolyosóban hajózna előre, és nem tudná, kijut- e még valaha a nyílt 

vízre? 

– Kijutunk, csak bátran előre. Hiszen mi tudjuk, hogy ez az átjáró! A 

nagyszerű Magellán azonban azt sem tudta, miféle tengerszorosba 

keveredik bele. Az ő helyében vajon nekivágnátok- e? 

– Még így is nehezen, admirális – Fred nagy üggyel- bajjal mozgott a 

nehéz bálnavadász- bundában. – Bizonyisten, ha nem te volnál a fővezér, 

hazamennék ebben a minutumban. 

Drake körbetekintett a tájon. Micsoda elhagyottság, micsoda halott 

némaság! S milyen megrendítő elgondolni is, hogy végig a földgolyón, 

egészen az Északi- sarkig egybefüggő földség állja útját a vándornak. Csak 

itt, ezen a keskeny szoroson ömlik egymásba a két félteke vize. Két óceán 

találkozik itt. 

S hiába tudják, hogy járt már itt fehér ember. Az utat mégsem ismerik. 

Nincs térkép, nincs leírása az útnak, amely a sokféle zsákutca, kitérő, fjord 

és szigetrengeteg közepén eligazítaná őket. 

– Cutill kapitány, átveszem a hajó vezénylését. 

– Isten tartsa meg a szokását, admirális – Cutill mester boldogan 

dörzsölte a kezét –, ha úgy kívánja, a fedélzetet is szívesebben felmosom... 

csak ne volna ilyen átkozott hideg. 

Átkozott hideg volt, jócskán benne jártak még a délszaki tengerben. Hó 

és jégeső egyformán szakadt, körös- körül fehérek voltak a hegyek csúcsai. 

Drake előremászott, és leült az orrsudár árboc alá. Onnan osztogatta 

parancsait. 

– Balra. 

És adták tovább a kormányálláshoz a parancsot. 

– Balra, 

A szürke vízben messzire elnyúló nagy moszatcsomók lebegtek. Víz 

alatti zátonyok biztos jelei. 

– Csónakot a vízre. Cutill mester, állandóan mérje a vízmélységet! 

Lépésben haladtak. Drake- et itt a hajó orrában különös érzés ragadta el. 

A végtelen természettel forrott eggyé a lelke. Alatta a szürke, hullámzó víz, 

körülötte a mogorva, sziklás hegyek, felette a szürkén gomolygó, vadul 

rohanó felhők – és ő itt lebeg egymagában, mögötte semmi, a hajóból is csak 

annyi, amennyi a víz fölött tartja. Előtte a Magellán- szoros. 

Előtte az út. 

A csónak megelőzte a hajót. Drake felállt, és visszament a tatemelvényre. 



– Fiúk – mondta vidáman –, micsoda jó hecc lesz! Gondolkozzatok csak. 

Eszük ágában sincs óvatoskodni a másik oldalon. Chile és Peru partjainál. 

Ott állt mellette Nuno da Silva, a révkalauz. 

– Uram – mondta –, én amondó vagyok, jó lesz vigyázni azért ezen az 

oldalon is. Ha még nem hallotta volna a Tűzokádó nevét... 

– Nem hallottam. 

– A legnagyobb spanyol vitorlás a nyugati oldalon. 

– Csak arany is legyen rajta. Ágyúnk nekünk is van. 

Egész úton le nem hunyta a szemét. Ha éjszakára horgonyt vetettek a 

partok közelében és a hegyek árnyékában, erős őrséget állított, mert attól 

tartott, hogy a bennszülöttek megtámadják a flottát. Láttak is kenukat a déli 

parton, benne halászó bennszülöttekkel, ezek azonban elmenekültek előlük. 

Az északi hegyeken tüzek gyulladtak, nappal is messze szálló füst jelezte, 

hogy szemmel tartják a három hajót. Az út feléig lapályos partok mentén 

hajóztak, később azonban a víz színéről meredeken felszökő hegyek állták 

az útjukat, ilyenkor azt hitték, mély öbölbe jutottak, pedig csak éles 

kanyarulatot vett a csatorna, s mögötte úgy kiszélesedett a víz, hogy olykor 

szigetre is leltek abban. 

– Hát azok miféle istenteremtményei? – csodálkozott Fletcher lelkész. 

A sziget tele volt furcsa, repülni nem tudó, két lábon totyogó madarakkal. 

A hátuk fekete, a hasuk alja fehér, egyik csoportnak sárga bóbita a fején, a 

másiknak sárga örv a nyakán. 

– Hurrá, vízi libuskák! Jó pecsenye lesz belőletek! Pingvinek voltak. 

Királypingvinek és aranybóbitás pingvinek. 

Egy csapat hajós menten partra szállt, és egyre- másra csapkodták agyon 

a mit sem sejtő, bámész állatokat. Csakhamar olyan illatok szálldostak a 

Magellán- szoros szakadékai és gleccserei között, mintha otthon volnának 

Londonban, a Fleet Street- i lacikonyháknál. 

Drake egyre csak a tájat nézte. A parton néhol bozóterdők zöldelltek, 

örökzöld bükkök kapaszkodtak meg a silány talajban, az állandó viharos 

szelektől félrepofozott lombkoronával, amott tüskés buxifóliák tömege 

alkotott egész bokorerdőt.  A víz most mintha meglódult volna.  

– Vitorlát le! – kiáltotta Drake. – Horgonyokat ki. Ő maga is a kötelekhez 

rohant, hogy az egyetlen derékvitorlát mihamarabb összegöngyölíthessék. A 

legénység többi része a hajó elejét és farát horgonyozta le. 

Az állandó, de nem erős szél, amely idáig hajtotta őket, egy szempillantás 

alatt iszonyú erővel csapott rájuk. Az Aranyszarvas szélárnyékos oldala 

majd a korlátig ráfeküdt a vízre, és talán fel is borult volna a hatalmas 

alkotmány, hogyha nem tartja karvastag kötél a parton. Johnny, aki az 



árbockosárban kuporgott, rettenetes pillanatokat élt át. Azt hitte, menten 

kiborul helyéről, és a vízbe pottyan. Aztán hosszú ideig széles ívben ide- oda 

hintázott a magasban, mígnem minden erejét megfeszítve, vacogó fogakkal 

valahogy lekászálódott helyéről. 

– Napokig tartott a pokoli idő. A vihar nagy zenebonát csapott, az 

árbocok a felhők hasát karcolták, zuhogott a jéghideg eső, mindenük 

csuromvíz volt, enni sem tudtak, a kétszersült csupa lucsok. És tapadt 

minden ruha rajtuk, síkos lett a fedélzet minden deszkája, a köteleket ki 

kellett engedni, mert megfeszültek a nedvességben. 

Drake pálinkát osztogatott, és a szobájába vonult. Borozni. Az legalább 

melegít. 

– Kutya idő, kutya idő – morgott Fred. 

– Ne búsulj, ezen is túlleszünk. 

A szélvihar, amilyen gyorsan jött, úgy el is múlt. A flotta tovább indult, 

és szeptember első napjaiban válaszút elé érkezett. Észak felé zegzugos, 

keskeny csatorna vezetett, déli irányban ellenben kiszélesedett a 

Magellán-szoros. Most merre? 

– Délre, admirális – javasolta Winter kapitány. – A vak is látja, hogy arra 

vezet a kijáró. Már túljutottunk a folyón, amit Pigafetta a Szardíniák 

folyójának nevezett. 

– Hát nézzük csak! – Drake elővette Pigafetta leírását, de a derék lovag 

oly sok szót vesztegetett Magellán hajóinak ide- oda tévelygéseire, hogy 

valóban nem lett tőle okosabb, így hát a szerencséjére bízta magát. 

– Azt mondtad, hogy délnyugatra menjünk? Arra sima az út. Csalogató. 

Hát én azért is a zegzugos utat választom. Hadd lám, milyen a szerencsém. 

Az emberek furcsa tekintettel néztek rá. Majd megvesztek a hidegtől, aki 

csak tehette, a hajó mélyében hevert, maga köré csavarva minden büdös 

bundát. Rob Leedsnek a kezén meg a lábán nagy fagydaganatok nőttek, a 

sütésben, főzésben átmelegedett bőre hamar lefagyott. Most Sir Henry Loe, 

a flotta önkéntes hajóorvosa kenegette sebeit. 

– A természet nem Doughty – vont vállat Winter. – Nem olyan könnyű 

legyőzni. Ne játssz a szerencséddel. 

– Sajnálod Doughtyt. Szívesen kezére játszottál volna. 

– Ne vádaskodj. Nem tettem. A hajómat azonban féltem. Zsákmányolni 

akarsz- e, vagy pedig Magellán dicsőségét hajszolod? 

Drake ingerülten az asztalra vágott. 

– Doughty szavai. 

– Ha megsarcolod Chilét és Perut, nem tudsz majd ezen az úton 

visszatérni. A keleti bejárónál szétlőnek a spanyolok. 



Francis Drake- nek lassan pirosodni kezdett az arca. Mereven nézte 

Winter kapitányt, de az a vén róka állta a tekintetét. 

– Cutill mester – szólította most az admirális hű emberét. – Visszaadom 

kegyelmed kezébe az Aranyszarvas irányítását. Minden ágyút tüzelésre 

készen az Elisabethre irányítani. John Winter barátom itt marad mindaddig, 

amíg vissza nem térek. 

Csónakba szállt, és szitkozódva azért is a zegzugos útnak vágott neki. 

Fél nap sem telt bele, kitárult előtte a Csendes-óceán. 

Amilyen nyomasztó érzés volt behajózni a Magellán- szorosba, olyan 

fölemelő, magasztos pillanat volt meglátni a földgolyó másik felét, a 

végtelen, hatalmas Maré Pacificumot. 

Erősen eveztek, estére visszatértek a hajókhoz. Harsányan zengett Fred 

kürtje. De nem harsant vivát a hajókról. Az admirális a fejét csóválta. 

Minden örömét elrontják ezek az anyámasszony katonái. 

– Mi történt? Egyszerre tízen is feleltek. 

– Holt embert találtunk. Az egyik szigeten, amit Szent Györgyről 

kegyeskedtél elnevezni, admirális. Ott feküdt egy szikla tövében, olyan volt, 

mintha most halt volna meg. Se madár, se négylábú nem ért hozzá. Hanem 

amikor fel akartuk emelni, szétesett az egész... 

– Isten neki. Egy fohászt a lelkéért, aztán... 

– De rossz jel... 

– Az apátok mindenit! Úgy csináltok, mintha nem veletek hajóztam 

volna végig Cartagéna előtt. 

– De van más is. 

– Az Elisabeth? – bukott ki a száján a kérdés. Mert hiába van Winter 

szíves őrizetben az Aranyszarvason, amott van John Doughty, az öcs. 

Nem az volt a baj. Alighogy felkapaszkodott az Aranyszarvas 

fedélzetére, és átlépett a korláton, máris látta, hogy kiadós verekedés történt 

a hajón, míg odavolt. Méghozzá nemrégen történhetett, ami történt, mert 

többen nagy buzgalommal mosták fel a vért az előhajó ajtajánál, mások 

pedig – köztük Antonio a legelszántabban – Johnny köré gyülekeztek, 

mintha meg akarnák óvni valamitől. A hajdani takácslegény bal szemén 

csúnya véraláfutás jelezte, hogy kapott ő is nem keveset. A fél karját meg 

úgy tartotta, mint egy csecsemőt, eltört az talán, vagy megrándult? 

Cutill kapitány arról hebegett, hogy ő sem tud mást, mint hogy a két 

suhanc, Roger Crawley meg John Duntone váratlanul egymásnak esett. A 

legénység nem lépett közbe az istennek se, hagyták, hadd öljék meg 

egymást. Hát nem az lett a vége, csupán annyi, hogy Johnny alaposan ellátta 



a nemes úrfi baját, nézze meg az admirális, ott fekszik a vackán, se holt, se 

eleven. 

Drake a fiú szemébe nézett. 

– Sok mindent tudok rólatok – mondta halkan. – De még nem mindent. 

Miért estél neki? ... 

– Admirális... – Johnny beharapta a szája szélét, sírással küszködött. – 

Csak most vallotta be, hogy nem adta át kegyelmednek a két shillinget. És 

kegyelmed őmiatta azt hihette rólam... Különben is... 

– Menj és pihenj le. 

Összekacsintott a többiekkel, akik vidám pofát vágtak. Az öröm aztán 

még nagyobb lett, amikor Winter kapitánnyal Roger Crawley is átvonult az 

Elisabethre. Másnap reggel pedig felszedték a horgonyokat, és gyanúsan 

nyugodt időben kihajóztak a Magellán- szorosból. 

Megbeszélték, hogy a csatorna kijáratánál, az utolsó földnyelven partra 

száll mind a három hajó legénysége, és istentisztelet után bronztáblát 

helyeznek el az egyik szikla oldalában, hadd hirdesse Erzsébet királynő és 

bátor hajósainak dicsőségét. 

A csöndesnek mondott óceán azonban dühöngve fogadta őket. Előbb 

délnyugati szél űzte hajóikat északra a partok mentén, aztán megváltozott az 

iránya, és hánykolódó hullámok hátán egyre délebbre sodródtak. Mindenki 

a fedélzeten volt, percenként kellett átváltani a derékvitorlákat, meghúzni a 

szarvköteleket. Drake hol azt parancsolta, hogy harmadoljanak, hol pedig 

feszes ponyvával száguldott a 1 szél elől. Az Aranyszarvas orra előtt 

dübörögve csapódtak szét a hullámhegyek, az orrsudárvitorla majd 

leszakadt a permetező víztől, amelyet merítőháló gyanánt felkapott a 

mélyből. Jobb volna talán azt is bevonni, de nem, jó szolgálatot tesz az, már 

a régi népek hajósai is tudták, viharban mit köszönhetnek az orrsudár 

vásznának, nemhiába  vágtak lyukat is a közepébe, hogy kifolyjék rajta a 

víz.  

– Orrvitorlát be! – hangzott az admirálisi parancs. Johnny és Antonio 

rohant végig a fedélzeten. Kimásztak, a hajó orrába, amely félelmetesen 

hintázott velük fel és le, s nekiláttak, hogy leeresszék a keresztrudat, 

mivelhogy istenkísértés lett volna felmászni rá ebben a viharban. 

Most orra bukott az Aranyszarvas, s őket elborította a tengervíz. 

– Várj! – kiáltotta Antonio. 

– No, most! 

A vastag keresztrúd egy ideig simán lecsúszott a csigákon, aztán hirtelen 

megállt. 



– Húzd meg – kiáltotta Johnny, és minden erejéből rángatni kezdte a 

húzókötelet. 

A kötél vége azonban elszakadhatott, és bele is gabalyodhatott a többi 

szövevényébe. A szélrohamok hatalmasat rántottak a vitorlán, a rúd 

csattogva verte az orrárbocot, a kötél véresre marta a kezüket, hátuk mögött 

zűrzavaros kiáltozás hallatszott, az alkonyi sötétségbe borult vízen fehér 

tajtékot verő szökőár rohant feléjük... 

Antonio nekiveselkedett, és az árbocot kezével, lábával átölelve, 

megindult, hogy felmásszék a keresztrúdig. Fekete képe eltorzult az 

erőlködéstől, ahogy a kötelekbe, csigákba kapaszkodva előre húzta magát. 

Ömlött róluk a víz, a tenger áradását tetézte a zuhogó, szelek szárnyán 

kavargó, hideg eső. Ha az Aranyszarvas egy- egy hullámhegy tetejére 

hágott, azt hitték, orrával menten átdöfi az alacsonyan gomolygó, tintaszínű 

felhőket. 

Most egy iszonyú csattanás: hatalmas villám cikázott át az égen, és 

valahol becsapott Neptun birodalmába. A hosszan elmorajló mennydörgés 

közepette alig- alig hallatszott Antonio riadt kiáltása, ki elveszítve 

egyensúlyát, egyetlen kötélbe kapaszkodva kúszott vissza a hajó orráig. 

Johnny odaugrott, s még sikerült elkapnia a spanyol görcsösen kapaszkodó 

kezét, de már érezte, hogy foglya ő maga is a hullámsírba igyekvőnek, mert 

Antoniót nem tudja felemelni, és mert csúszik a mellvéden át, miközben 

egyre- másra zuhog rájuk a tenger haragja. 

Körös- körül meg nem szűnő csattogás, mennydörgés közepette cikázó 

tűzfolyamok keltek az égen, s az Aranyszarvas megkurtított derékvitorlája 

ijesztő reccsenéssel szakadt ketté. Johnny érezte, hogy egy erős kéz ragadja 

meg mindkettőjüket, s egyetlen rántással besegíti Antoniót is a hajóra. 

A hálálkodásra nem volt idő. Francis Drake maga rángatta le az 

orrvitorlát, és a hajó immár csupasz árbocokkal hányódott a megvadult 

tenger hullámain. 

A villámok földöntúli fénnyel árasztották el a borús eget és a hánykolódó 

tengert. Nem tudták, mikor szállt le az éjszaka, vaksötét alvilági vizeken 

hajóztak, a távolban, mint fekete kísértetek, a tűzföldi partok sziklaszirtjei 

rémisztették őket. És az eget- földet rázó viharban, amikor minden perc 

azzal fenyegetett, hogy az összecsapó víztömegek megroppantják a hajók 

bókonyait, amikor minden eresztéken és csapóajtón ellenállhatatlanul 

zuhogott a víz a hajó mélyébe, oda, ahol már úgyis víz alatt hevert minden 

ballaszt, amikor egy- egy széllökés az oldalára fektette a karcsú vitorlást – 

hirtelen megszakadt a villámlások sorozata, a tenger is mintha 



megnyugodott volna, csak a szél fújt különös erővel. És ekkor az árbocok 

csúcsán tüzeket láttak reszketni, Szent Elmo tüzeit. 

És hallották, igen, valamennyien hallották, hogy valahol a tenger távolában, 

ahol a másik két hajó várta sorsát, elnyújtott kiáltás röppent. 

– Johnny! John Duntone... 

Csak ketten voltak a fedélzeten, a takácslegény és Fred Brewer. 

Johnnyból rekedt kiáltás tört fel, kezét kinyújtotta, mintha válaszolni 

akarna e kétségbeesett, hivő szóra, de a fedélzeten átcsapott egy hullám, és 

ők mindketten tántorogva, rémülten rohantak le az alsó fedélzetre. 

– Hallottátok? – az öreg hangja elfúlt. 

– Hallottuk – felelt a legénység. Dermedten bámultak maguk elé. – 

Mintha kiáltott volna valaki. 

Johnny lekuporodott a sarokba, és rázta a sírás. 

Szeptember 7- én tört rájuk az orkán, és süvöltött felettük éjjel- nappal, 

heteken át. Azt hitték, éhen vesznek ott a viharban, mert csak az első 

napokra futotta a pingvinek ízetlen sült húsából, később átnedvesedett, a 

hajótérben megpenészedett az egész. Ámbár penészes és lotykos volt a 

kétszersült is, amit Rob Leeds előhalászott a ládák mélyéről. 

– Nem baj, cimborák – vigasztalta őket a szakács. – Drake mesternek van 

szíve. Lassan kiosztom a Maryn zsákmányolt bort. Hogy aztán mi lesz?... 

Akkoriban ismét a Magellán- szoros kijárata körül hányta- vetette őket a 

tenger. Nem tudtak elszakadni innen. Drake egy csendesebb napon 

szélvédett öblöt vélt látni a partvidék hegyei között. Amennyire a 

hánykolódó tenger engedte, megközelítették. S már azt hitték, nyugton 

lehetnek, mert a meredek dombok védelmében Cutill kapitány kidobatta 

mind a két horgonyt, amikor új szélroham rázta meg a hajót minden 

eresztékében, s mintha csak játékszer volna, egy hullámóriás a magasba 

emelte. Az ágaskodni akaró hajótestet azonban szilárdan tartotta a mélyben 

megakadt horgony, fara felemelkedett, orrát elöntötte a víz. A köteleket 

tartó csörlők felől recsegés, ropogás hallatszott. 

– Elvágni! – ordította Drake, de csak az egyik kötelet vághatták el, a 

másik hangos pengessél elszakadt magától. Az Aranyszarvas ismét a nyílt 

tengeren hányódott. 

Most felhőtlen, tiszta volt az ég, de az orkán változatlan erővel söpört 

végig a vízen. 

A Marigold, fedélzetén a derék Larocold kapitánnyal és a fegyveresek 

nagy részével – nem volt sehol. 

Winter kapitány Elisabethje a látóhatár szélén táncolt a hullámokon. 



Johnny arrafelé tekintett. Látta a hajót, világosan látta, hogy derékba van 

törve az előárboca... S arra gondolt, hogy Roger ugyanúgy kapaszkodik 

odaát a hágcsók kötelébe, és bizonyára erre tekint. 

Vajon mi az, ami kettőjüket mégis összeköti? Vajon miért nem képes úgy 

gyűlölni a nemes úrfit, ahogyan az megérdemelné? S vajon Roger miért nem 

igazi barát? 

(Amikor a San Julián-öbölben Thomas Doughty feje a porba hullott, és a 

negyventagú flotta- tanács elszorult szívvel nézte a véres bárdot, Roger 

halottsápadtan, remegő szájszéllel megragadta az ő karját: 

– Most mi következünk! – és olyan sajnálnivalóan gyáva volt. Mert nem 

merte kimondani, hogy „én" következem. Pedig hát nem következett senki. 

Drake nagy beszédet tartott, csak úgy ömlött belőle a keserűség, azt mondta, 

valamennyien hibásak, hogy idáig fajultak a dolgok, és aki nem vállalja vele 

együtt ezt az utat, azoknak hajót ad, takarodjanak haza. Ez az utolsó 

alkalom, nem tűr ezentúl semmi pártütést.) 

Mi volt az a kiáltás az éjszakában? 

– Látod- e, mi baja az Elisabetfinek? – hallotta Johnny Drake admirális 

hangját. 

– Látom, uram – felelte –, kettétört az előárboca. 

– Nagy baj. Hanem azért örülsz neki, igaz- e? 

– Nem én, uram, minek is örülnék? 

– Annak, hogy a tenger meggyógyította a szemedet. 

Éjjel- nappal rohantak déli irányba. Éjszaka telihold ragyogott a 

magasban, hidegen sziporkáztak a csillagok, s közben visított, bömbölt az 

orkán eszelős fúriája. Az admirális – amennyire a hajó hánykolódása 

engedte – igyekezett megmérni helyzetüket. Még szerencse, hogy a Hold 

tányérja lassan sötétülni kezdett, mert nagyobb fénnyel ragyogtak fel az ég 

csillagai, és a Jákob-bot lécének felső sarka meglelte az alapcsillagot. 

– Holdfogyatkozás! – lelkendeztek. – Megjavul az idő. Drake kurtán 

legyintett. Csak léket ne kapjon a hajó. 

Vajon hol lehet a Marigold? Nagy isten, ha odaveszett! S hogyha az 

Elisabeth sem tudja majd tartani magát! Hát utoléri valóban Magellán sorsa? 

Egyetlen hajója marad... vagy talán még az sem? 

A déli szélesség 54.°-án járhattak. Itt már az amerikai kontinens nyugat 

felé fordul, és beleolvad az ismeretlen, hatalmas déli szárazföldbe, a Terra 

Austrálisba. A térképek legalábbis így mutatják, hát jó lesz vigyázni, mert ez 

a rohamos szél nekihajtja az Aranyszarvast a parti szikláknak. 

A legöregebb hajósok sem emlékeztek ilyen hosszan tartó viharra. A 

Föld egyetlen pontján sem dühöng oly ádáz erővel, mint ezen a tájon. És 



sehol sem olyan hosszú ideig, mint Amerika legdélibb tengerén. Szeptember 

hetedikén tört rájuk az ítéletidő, és egyfolytában október 

huszonnyolcadikáig tépázta őket. Akkor aztán csendesedni kezdett a víz és a 

levegő, ellenben zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Zuhogó 

esőben kötöttek ki egy öbölben, ahol szőrmébe burkolózott bennszülötteket 

találtak nyomorúságos bőrsátraik alatt gubbasztva. Nem volt azoknak 

semmijük, csak néhány kagylójuk, meg hitvány gyöngyeik. Drake a fejét 

csóválta, látva, hogy ezek az „ona" indiánusok rothadt madárszárnyakat 

rágcsálnak élvezettel. 

– Fene a gusztusukat – mondta. – Hej, Rob, gurítsátok ki nekik azt a fél 

hordó húst. Amelyik tönkrement. 

A bennszülöttek akkora örömmel fogadták a frissen jött ajándékot, hogy 

már- már azt hitték, nem is a nyomorúság, hanem az ínyesség buzdítja őket a 

romlott hús evésére. 

– Nehogy ezek is spanyoloknak nézzenek bennünket. Emlékeztek, mit 

kiabáltak ott a San Julián-öbölben? Magellán, ez az én földem! 

– Mi ugyan nem akarjuk elvenni tőlük a földjüket bólintott Fletcher 

káplán. 

– Egyelőre – suttogta maga elé Drake, aztán fennhangon: – egyelőre 

megkopasztjuk a spanyolokat. 

Alighogy ezt kimondta, a szárazföld belseje felől északkeleti szél rohant 

elő, kiszökkent a keskeny völgykatlanokból, maga előtt görgette a hajdani 

gleccser morénaköveit, és szerteszórta a sziklahasadékokban megbúvó 

veronica- bozót hófehér virágait. Az öböl szempillantás alatt habzó-fortyogó 

pokol katlanná változott, ha idejében ki nem szabadul onnan az 

Aranyszarvas, bizony ott vész a köveken. Itt vesztették el az első tartalék 

horgonyukat is. Cutill maga vágta el egy baltával a kötelét, mert az állandó 

széllökések, amelyek itt, e rosszul védett öbölben mindenfelől reájuk 

támadtak, ijesztő módon megdöntötték a hajót. 

– Kormányt balra. Balra! 

– Jobb őrség, húzd meg! Egy- kettő, egy- kettő! 

A fortyogó víz alól kidugták félelmetes fejüket az átkozott zátonyok. 

– Most! Vigyázz! Kormány! Kicsapni! 

– Kormány! Az apátok keservit! Most engedd utána.  Drake maga 

vezényelte a hajót. A hajuk égnek állt, ahogy ide- oda szökkent az 

Aranyszarvas a zátonyok között, és olykor teljesen irányt változtatott 

anélkül, hogy szélbe fordult volna. 

Mire az orkán végre lecsendesedett, és ők ismét felvonhatták a vitorlákat, 

csodálatos kísértetvilág tárult a szemük elé. Toronymagas hullámvonulatok 



gördültek elő a látóhatár tintafekete felhői alól. Harsogva, bömbölve, mint 

támadó sereg a sziklavárat, meg nem szűnő iramban ostromoltak egy büszke 

sziklahegyet. S a zuborgó, kavargó víztömeg egy-egy hullámroham után 

fehér tajtékot verve az egekig felcsapott. A felhők lehullottak a víz színéig, 

már csak a hullámok taraját és a fekete sziklahegyet, e kopasz, vízmarta 

monstrumot lehetett látni. Távolabb csúcsos, fekete sziklákat, rettentő fekete 

ördögöket láthattak, amelyeken szeszélyes üregeket vájt a víz, mintha 

koponyák vak szemgödrei volnának azok. 

Délre! Ha ott nem akarnak veszni az ördögök karjában. 

De hát mi van délre? A térképek szerint Amerikával összefüggő 

szárazföld. Itt azonban csak tenger, tenger. Sehol szárazföld, íme, az 

amerikai kontinenssel összefüggő Terra Australia nincs sehol. A két óceán 

itt is találkozik, nemcsak a Magellán- szorosban. 

Drake keletre, majd nyugatra hajózik. Napokat veszteget azzal, hogy 

bizonyságot szerezzen a felfedezés valóságos voltáról. Igen, semmi kétség, 

itt is át lehet jutni a Csendes-óceánba. Hej, emberek, éljen a királynő! 

Micsoda szerencse, istennek micsoda kegyelme! Ez a felfedezés bizonyisten 

többet ér, mint három spanyol aranygálya. 

Hanem azért, lássuk már végre azokat a gályákat! 

S az Aranyszarvas, megcsendesült időben, jó délnyugati szélben, lék 

nélkül, meg sem tépázódva, feszes vitorlákkal elindult északra, a spanyol 

kikötők felé. 

– Őrség! Ha a Marigold vagy az Elisabeth feltűnik, azonnal jelentést kérek. 

A két hajó azonban végérvényesen eltűnt. Francis Drake ismét egyedül 

indult kalózútra. 

Egyetlen hajóval egész földség ellen. 

Szúnyog az elefánt ellen. 

 

 

HUSZADIK FEJEZET 
 

WESTWARD, HO! 

 

– Az ördögbe is ezekkel a térképekkel! Látszik, hogy valamennyit 

spanyolok firkálták. 

– Admirális, megbocsásson a szóért, a spanyolok ugyan bálványozó 

pápisták. Hanem azért jó hajósok. És jó térképészek. Gondoljon kegyelmed 

Kolumbusra.  

– Olasz volt. 



– Akkor hát Magellánra. 

– Portugál volt! 

– Akkor hát Pizarróra, Cortezre. 

– Rabló bitangok voltak! Nem hajósok! 

Francis Fletcher, mi mást tehetett volna, nyelt egyet és hallgatott. 

Mondja- e azt, hogy ők maguk sem különbek. A rablók rablói ők. De tudta 

már a választ, és látta, hogy Drake jogosan mérges. Ha pedig mérges, hát 

elfogult is ezért inkább hallgatott. 

Különben sem volna ildomos éppen most ellenkeznie az admirálissal, 

amikor az imént ilyen szavakkal fordult hozzá: 

– Master Fletcher, köszönöm kegyelmednek, amiért egész úton 

keresztényi önmegtagadással tűrte minden viszontagságunkat, és noha 

tengeren soha nem járt, bajainkban vigasztalást nyújtott, és lelkünket 

erősítette. 

– Admirális. Csak azt tettem, ami kötelességem... Istenemnek és 

királynőmnek én bármikor... 

– Csak ezek az istenverte térképek... Gondolhattam volna, hogy rosszak, 

hiszen úgy meghúzták rajtuk a Terra Austrálisi, mintha volna. Pedig hát 

nincs. 

Alig hagyták el végre a viharokban gazdag Tűzföldet, máris két jókora 

madárszigetre bukkantak, amelyek eleven, terített asztallal várták őket. 

Pukkadásig tömték magukat sirály tojással, majd elindultak észak felé, hogy 

egy távolabbi ponton elérjék az északnyugatra hajló chilei partot. 

Csakhogy a chilei part csupán a térképeken (azokon az istenverte 

térképeken) hajlott északnyugatra. A valóságban éppenhogy északkeletre 

dőlt egy kissé, így hát az Aranyszarvas majdnem kifutott a vakvilágba. 

Drake- et elöntötte a pulykaméreg, összesodorta, sarokba vágta a térképeket, 

aztán folyvást a napot meg a látóhatárt célozgatta Cutill mester társaságában 

a Jákob- bottal meg az asztrolábiummal, majd meg az iránytűk fölé hajolva 

percekig számolgattak mindketten. Mégsem az útvesztés volt a nagy baj. 

Keletre kanyarodtak vissza, partot is értek csakhamar, közeledtek már a 30. 

szélességi fokhoz is, amelyet még a San Julián- öbölben találkozóhelynek 

jelölt ki az admirális – hanem a két elveszett hajónak itt sem volt híre- 

hamva. Ráadásul kopár, lakatlan, víztelen partok mentén úszott az 

Aranyszarvas. Élelmük is fogytán volt. 

– Kapitány – hajol Drake- hez az öreg Fred –, magunk vagyunk ám, mint 

gomb a tornyon. 

– Fáj a szívem Larocold kapitányért. Jó hajós és jó katona volt. 

– És Winter kapitány? 



A kérdés válasz nélkül maradt. Drake felnézett az árbockosárra, ahonnan 

az őrszem földet jelzett. Nuno da Silva, akinek mostanában már Cutill 

mester mellett volt a helye, készségesen jelentette: 

– Macho szigete az, admirális. Pogány kutyák lakják, akik Pedro de 

Valdivia elől menekültek el, amikor az a várost alapította. 

– Ezek szerint megriasztott és bizonyára bosszúszomjas emberek. 

– Melyik indián nem az? Sunyi, alattomos fajta, munkára meg gyönge. 

Van egy kis ültetvényem odaát Dominica szigetén. És mondhatom, a 

bátyám, aki az intéző tisztjét látja ott el, igen emberségesen bánik ezekkel a 

kutyákkal. Van olyan nap, hogy meg sem korbácsolja őket... mégis inkább 

négereket vásárolok, mert azok bírják a munkát, mint a barmok. Ezek a 

chilei araukán- indiánok meg különösen veszedelmesek. Mondják, hogy 

amikor Pedro de Valdivia itt várost alapított (elhagytuk már, az a 40. 

szélesség alatt fekszik), vérebekkel hajszolták a bennszülötteket, mégsem 

tudtak annyi aranyat összeszedni, amennyit akartak. Pedig hát van itt arany, 

ezüst teméntelen. Micsoda gazdag ország ez, uram! Peru még mindig 

roskadozik az aranytól, ezüsttől, pedig hát a flotta évenként megrakodva 

viszi haza a pogányok kincseit. 300% a hasznuk azoknak a kereskedőknek 

is, akik a bányáktól veszik át, és még a királynak ötödöt is fizetnek. Hát 

még, amit a hegyekben rejtettek el az inkák! Fenn, a járhatatlan hegyek 

között, vannak olyan szakadékok és barlangok, amelyek színültig telve 

vannak kincsekkel. Oda volna jó elmenni... 

Nuno da Silva szokatlan bőbeszédűségének is megvolt az oka. Láthatóan 

otthon érezte magát, s bárha az angolok fogságában volt, mégis e vidék 

uraként viselkedett. 

– Ha baj nélkül akar kegyelmed Machón partra szállni, azt mondom, szó 

nélkül pörköljön oda a kutyáknak. A páncéllal és a puskákkal szemben 

védtelenek... 

– Miként Mactan bennszülöttjei voltak Magellánnal szemben, ugye? – 

jegyezte meg Drake. 

Partra szálltak hát Macho szigetén. Nem találtak ott mást, csak néhány 

bennszülöttet, akik térdre estek előttük, és összetett kézzel könyörögtek 

kegyelemért. Az egyik öreg indián ledobta rongyait, és szörnyű harapások 

nyomait mutatta testén: 

– Jól van öreg. Ne félj tőlünk. Where is a stream? A stream! Water, do 

you understand? 

– Perro, perro... – hajtogatta az öreg – Perdóneme! – Te szerencsétlen, 

nincs kutyánk, és nincs mit meg bocsátani. Vizet hozz te. Hol van itt víz? 

Water, water. 



– Admirális, buta dolog csak így, angolul beszélni velük. 

– Ne higgyék, hogy spanyolok vagyunk. De akkor már elszólta magát 

valaki. 

– Agua! Water, agua. Me comprende? 

– Si. si, senor. 

Úgy látszott, nem ütköznek meg rajtuk, amiért spanyol szavakat 

mondtak. Drake másnapra halasztotta a vízvételt. Az arakuánok két birkát 

hoztak ajándékba, meg néhány csirkét, de a cserébe nyújtott tükröket 

visszautasították. 

– Látja kegyelmed, félnek – lelkendezett Nuno da Suva, 

– Nem csoda – morogta Drake, akit valamiért lehangolt ez a partraszállás. 

– Ha csak meglátnak egy sisakot, térdre esnek a barmok. Ki tudja, talán 

aranyat is hoztak magukkal. Valdivia elől. 

Drake észrevette, hogy várakozó tekintettel néz rá a spanyol. Arra vár, 

hogy azt mondja: majd kiverjük holnap az arakuánokból, hol van a kincsük. 

– Mi igaz keresztyének vagyunk – vetette oda. – Nem harcolunk 

gyermekek ellen. 

Silva nem értette. 

– Gyermekek hát. A mi fegyvereinkhez képest az ő nyilaik játéknyilak. A 

mi okosságunkhoz képest az ő szellemük gyermeteg. 

Silva megvonta a vállát, és hümmögve elfordult. Majd egy hirtelen, nagy 

elhatározással ismét Drake elé lépett. 

– Uram, kegyelmednek igen sok gráciáját élveztem eddig. Nem illő, hogy 

ellentmondjak, hiszen amúgy is fogoly vagyok. Akár meg is ölethet. Mégis 

megkérdezem, nevezhetik-e magukat keresztényeknek olyan emberek, akik 

kalózkodva járják a tengereket? 

Johnny, aki- legközelebb állt hozzájuk, ijedten lehunyta a szemét. Most 

tör ki a vihar, uramisten. S ahogy várta a „vihar" kitörését, egyszerre csak 

eszébe jutottak Roger szavai. Valami ilyesféléről suttogott neki azon az 

estén, mielőtt a merényletre indult volna. „Megalázó így ragadozni." 

Drake máskor minden csekélységen felfortyant, most meg csak elnézően 

mosolygott. 

– Maestro Nuno – mondta csendesen, és fintorogva simogatta a szakállát. 

– Kegyelmed rablót kiált? Éppen egy spanyol? Tréfál bizonyosan. Elfelejti, 

hogy ha a fene, fenét eszik, akkor sem hagyom többé elzavarni a 

jókedvemet. Kérdéseim röviden: kinek a földjén bányásszák az ezüstflotta 

kincseit? 

– Természetesen spanyol gyarmatokon. 

– Hogyan jutottak azokhoz a földekhez a spanyolok? 



– Elfoglaltuk. 

– Elrabolták. Adtak érte pénzt, ellenszolgáltatást? 

– Megtérítettük őket, uram, a szent katolikus hitre. Megnyílt előttük az 

üdvözülés útja. 

– Vagyis megtanították őket, keresztet vetni, és a miatyánkot elmondani. 

Ezzel szemben elvették és elveszik kincseiket, lerombolják házaikat, 

feldúlják földjeiket, halálra korbácsolják őket, kutyákkal maratják, út 

szélére fürtökben felakasztják, forró zsírral kínozzák, kezüket levágják, 

szemüket kiszúrják, asszonyaikat meggyalázzák, családjaikat kiirtják, és 

megint elölről: földjeiket elrabolják, kincseiket elragadják... 

Nem messze Macho szigetétől, az alkonyi tengeren csendesen ringatózott 

az Aranyszarvas. A fedélzeten álltak valamennyien, és tágra meredt 

szemmel hallgatták az admirálist. 

– És hogy befejezzem, Maestro Nuno, bevallom, mi sem volnánk jobbak, 

mint kegyelmetek. De hát ki előbb fut, előbb ér. Találkoztam már spanyol 

kalózzal, ó, nem is eggyel. Jó keresztények voltak azok. S egyszer majd 

találkoznak kegyelmetek is angol telepesekkel ideát. Mást mondok – 

nevetett Drake –, ha abból az aranyból, amit e gyermeteg bennszülöttektől 

elrabolnak, nem az én hazám és az én hitem ellen fegyverkeznék Fülöp 

király, hát menten felhagynék ezzel a háborúsdival. 

– Ne higgye, uram, hogy ezen az oldalon nincsenek sokágyús hajók. 

Francis Drake ezen még nagyobbat nevetett. Hát hogyne hinné, sőt azt 

kívánja, bárcsak találkoznék már azokkal a karavellákkal és karakkákkal. 

De hát még nagyon is délen jártak, a spanyol telepek északabbra voltak, és 

akárhogy is kémlelte napok óta a partokat, egyetlen viskót, csoportot vagy 

kisebb karavánt sem látott. Egyre azt számítgatta, vajon jó időben érnek- e 

Peru és Panama partjaihoz, amikor megkezdődik a kincshordás. Hogy 

lecsipegessen egy- két fürtöt a szüretelt szőlőből. 

Még Frednek sem vallotta be – önmaga előtt is szégyellte kissé –, bizony 

jól érezte magát egyetlen hajójával. Kérte az istent, bár kiderülne, hogy az 

Elisabeth és a Marigold nem veszett el a tűzföldi viharban – most mégis jó 

volt tudnia, hogy az Aranyszarvason sok kipróbált, régi embere van, akiktől 

nem kell tartania. És az, az egy- két új ember, az is megállja a helyét. 

Lámcsak, itt van Sir Henry Lee, az elszegényedett lovag, aki vállalta az 

orvosi tisztet, és ki tudja, honnan összeszedett tudományával nagyszerűen 

kikúrálta Rob Leeds fagyásait. Aztán két katona, akik annak idején az 

átkozott Doughty oldalán álltak, de most tűzbe mennének érte. S itt van a 

hallgatag, mégis vidám tekintetű John Duntone. 



Drake ifjú önmagát látta Johnnyban. Hej, uramisten, hány pofont kapott 

annak idején a kapitányától. 

Valahogy ezek a pofonok jártak az eszében másnap, amikor John 

Duntone- t is maga mellé véve, tizenketted- magával partra szállt Macho 

szigetén: a tegnapi találkozóhelytől kissé balra, sziklák közt megbúvó 

fövenyes öbölben. 

– Nagy a csend – dörmögte Fred. 

– Vigyázzatok – intette őket. 

Távolabb, egy keskeny sziklaszoros bejáratánál két alak állt. Amikor 

észrevették őket, hadonászva integettek feléjük, és egyre kiáltozták: 

– Agua, agua. 

Békésnek tűnt a táj, és békésnek a két indián is. 

Két ember tehát arrafelé indult, az egyik maga Henry Lee volt, nézné 

meg, iható- e a víz? Magukkal vittek egy vizestömlőt is, míg a többivel 

Drake meg akarta kerülni a dombot. 

– A másik oldalon találkozunk – mondta, mert előző nap a domb másik 

oldalán mutatták nekik a vízhez vezető utat. 

A menet libasorba vágott, a vízparttól nem messze már emelkedett a talaj, 

szeszélyes sziklák tetején tüskés bozót kapaszkodott keservesen. Gyenge 

szél fújdogált, ha visszatekintettek, tükröző vízen látták az Aranyszarvas, 

vidám napfény simogatta azt is, és lebegtek a zászlói. 

Csak ő nem tekintett vissza, egyre a sziklákat leste. 

– Admirális. Nem látjuk a társainkat – suttogta Johnny. Ebben a 

pillanatban éles, jajgató sikoltás verte fel a sziget csendjét. 

– Segítség...! – ordította odaátról Henry Lee, de kiáltása riasztó 

hirtelenséggel félbeszakadt. 

– Szétugrani! – Drake a kezében tartott, felporozott pisztolyt a bozót felé 

sütötte el. S jó, hogy idejében kiáltott, mert jobbról is balról is, az egész 

dombhátról nyílvesszők tömege zúdult rájuk, mint a jégeső kopogtak a 

nyílhegyek a mellvérteken és az acélsisakokon. 

Nagy sereg indián rohant elő a sziklák mögül, és bőszült ordítással újabb 

nyílzápor süvített feléjük. A támadók fürgén ide- oda ugráltak, hogy 

kikerüljék az esetleges puskagolyókat. Az angolok azonban nem lőttek, két- 

három számszeríj pattant csupán, azok a vesszők sem találtak, egy percig 

teljes volt a fejetlenség. 

– Azt a keserves... – sziszegett Fred, mert egy fáradt nyílvessző megakadt 

a combjában. 



A tizenkét emberből kettő már halott. Drake eszébe villant Doughty 

figyelmeztetése: „Magellán sorsára jutsz." A talpig vasba öltözött Magellánt 

ruhátlan vadak mészárolták le Mactan szigetén. 

– Vissza! – ordította, mert észrevette, hogy az előrohanó indiánok el 

akarják vágni őket a csónakoktól. – Vissza! 

Valóban csak a visszavonulás maradt. Jobbra néz, és látja, hogy hárman 

felbuknak, ki a nyakába, ki a lábába kapott egy nyílvesszőt, balra néz, és 

látja, hogy Fred vastag bőrzekéje már olyan, mint a sündisznó háta, vesszők 

meredeznek ki abból is, az öreg meg átkozódva rázza az öklét az indiánok 

felé, már valamennyien sebesültek. Akik a földre zuhantak, feltápászkodva, 

bicegve rohannak a tenger felé, mellette Johnny szalad, meg Fred a másik 

oldalon, a hajóról Cutill mester elsütteti a nagy ágyút. Thomas Moon, a 

frissen kinevezett ágyúmester jól érti a dolgát, persze nem látja már, kikre is 

lőjön. A golyó ott zuhan le a közelükben, egy szikladarab szétfreccsen, csak 

úgy röpködnek körülöttük a szilánkok. 

Hát jó lesz innen minél hamarabb visszavonulni, jaj...! 

Egy nyílvessző Francis Drake arcába fúródott, a jobb szeme alatt, 

amelyet menten elöntött a vér. De fél szemmel, vaksin is látta, hogy Johnny 

eszelős tekintettel bámul rá, aztán megragadja a kezét, és elrántja egy 

bennszülött dárda elől. Ő meg vaktában visszavág, érzi, hogy a kardja 

eleven húst ért, ordítva, szitkozódva ugrálnak emberei a csónakokba, ütés 

éri a fején. Már az evezőkkel csépelik a támadókat, valaki elsüti a puskáját, 

hárman jajgatva hevernek a csónak aljában... Szinte önkívületben, 

megvadult erővel ő maga húzza az egyik evezőt, már egészen lucskos a 

vértől az inge, Fred már kirántotta arcából a simahegyű vesszőt, hej, 

uramisten, ha azok mérgezve vannak, ez a két csónak lesz valamennyiük 

koporsója. 

Aztán már csak arra eszmélt, hogy az Aranyszarvas fedélzetén fekszik 

kilenc társával együtt, a távolban pedig lassan eltűnik Macho szigete. 

Johnny hozta a tépést, lázasan, rémült igyekezettel próbált eligazodni a 

szegény Lee hátrahagyott orvosi táskájában, majd föléje hajolt, és reszkető 

hangon jelentette: 

– Drake admirális... nem tudom, mit tegyek a sebre? Fletcher tiszteletes 

úr azt állítja, hogy veszélyes a seb... kegyelmed nyelni sem tud. 

Valóban kegyetlen fájdalom kínozta, mintha tüzes vasat forgattak volna 

meg a torkában, nagy csomókban nyeldekelte a vérét, és folyton 

öklendezett. 



– Hagyd, fiam – suttogta nehezen –, kötözd csak be. Majd az isten 

meggyógyítja. A szobámban van egy kicsiny... hordócska arab pálinka. 

Abból igyék mindenki. 

Johnny bekötözte, Fletcher lelkész is segített neki, hanem mindketten 

olyan sután végezték a dolgukat, hogy a végén keserű, fájdalmas nevetésbe 

fulladt az egész. Jó része volt a vidámságban a méregerős arab pálinkának is, 

elzsibbasztotta a mámor a sebeiket, s mert még messze jártak a forró 

égövtől, az alkonyi hűvösségben lanyhult a lázuk. 

Eszükbe sem jutott mérgelődni e csúfos kudarcon, csak két társukat 

gyászolták, de őket is csak addig, amíg Drake le nem intette őket. 

– Majd megbosszuljuk őket a spanyolokon. Emlékezzetek, kár volt 

spanyolul kérni a vizet – írta egy papirosra. 

Estére felszökött a láza, hangosan nyögött, és ledobott magáról minden 

takarót. Fred úgy ült az ágya mellett, mintha apja volna, egyre rakta a 

borogatást a homlokára, és a maga módján vigasztalta is. 

– A te helyedben vízbe dobnám ezt a spanyolt, Nuno da Silvát. Bizony 

isten, csak arra vár, hogy... 

Szerencsére belépett Johnny, Fred amúgy sem tudta volna megmondani, 

mire vár Nuno da Silva. Ezért csak legyintett. 

– Hallgat és vigyorog. Igaz- e, fiú? Hallod, ha ott nem vagy, hát a 

másvilágra küldik a vezérünket. 

Johnny zavartan vonogatta a vállát, és inni adott Drakenak. Jó nehéz 

vörös bort, mert hiszen darabos ételt nyelni nem tudott. Drake hálásan nézett 

rá, és megragadta a kezét. 

– Köszönöm, fiam – suttogta. – Nem feledkezem meg rólad. 

Zavart csend támadt. Fred a torkát köszörülte, Johnny a szavakat kereste, 

mit is válaszoljon. 

– Nem azért tettem, admirális – dadogta. – Kegyelmed is megmentett 

már. A hajóra fogadott, pedig szökött munkásnak... korbács jár. 

Megbocsásson, én... tudtam az iratokról. Én hoztam el azokat a csavargóktól 

Roger helyett. És ő mondta... 

Drake intett. – Az iratokról több szó ne essék. 

– És tudtam, admirális, hogy egyszer nyilat kap a szeme alá... én tudtam... 

Mennyi idő alatt gyógyult be Francis Drake sebe? November 26- án 

történt a Marcho- szigeti kaland, s ő már december 4-én hosszan eltársalgott 

két indián legénnyel. Egyikük tudott spanyolul, s hamarosan megértette, 

hogy nem spanyolok vannak az Aranyszarvason, sőt azok ellenségei. 

– Szenyor, sietni, gyorsan tudni utat. Sok hát nagy öböl... nagy hajó lenni 

ott... sok arany, hű, sok arany. Hajó menni Panama. Valparaiso, Panama. 



– Folytasd csak, barátom – ragyogott Drake arca, már amennyi kilátszott a 

Johnny által felcsavart pólyából. 

– Gran Capitan del Sur. Nagy hajó. Szenyor hajója kisgyerek. 

– De erős gyerek. 

Másnap már Valparaiso előtt úsztak a nyílt tengeren. Az öböl nyári 

napfényben fürdött, a vízen hűs szél fújt. Jókedvük volt. Nuno da Silva 

esküdözött, hogy ismeri a kikötőt, íme, ott a kicsiny település. 

Templomában éppen megszólalt a harang, a kikötő néptelen, csónakok 

állnak a vízen. Bennszülött halászok igazgatják hálóikat, a kőházak között 

teherhordó lámákat vezetnek a hajcsárok, és e nagy csendességben ott áll az 

öböl közepén egy jókora spanyol gálya. 

– Ejha. Háromszáztonnás! Drake elemében érezte magát. 

– Cutill mester! Nem vadul, hanem szépen, urasan. Persze zászlók nélkül. 

Thomas mester, te öt emberrel átmégy. 

Az Aranyszarvas szép csendben befutott a valparaisói öbölbe. De nem 

vetett horgonyt, hanem lassan lavírozott a bárkák között, mígnem a Gran 

Capitan del Sur közvetlen közelébe nem ért. Az ágyúk akkor már megtöltve 

várták, hogy egy szempillantás alatt felcsapják torkuk előtt a 

csapóablakokat... Ha valami baj lesz, hát az egész ütegsor össztüzet nyithat a 

spanyol gálya vízvonal alatti és feletti részére. 

Odaát hat ember mászott elő a hajó mélyéből, és vigyorogva bámulta az 

Aranyszarvast. 

– Hola hombre! – kiáltott át Drake. 

– Que tál... hi jós? – kérdezte az egyik rekedt hangú, torzonborz spanyol. 

– Csak- csak. Volt egy kis csetepaté – folytatta Drake még mindig 

spanyolul. 

– Látjuk – röhögtek odaát. – Beverték a fejeteket. Azóta beszélsz ilyen 

pincehangon? 

– Megkapták ők is a magukét – biggyesztette száját. – Kicseréltük a 

hajónkat. 

A hat spanyol e szavakra megütközve kapta fel a fejét. A tengerjáró 

ember, ha vitorlással találkozik, mindig először az árboccsúcsra tekint. 

Vajon milyen zászló leng odafönt. Odanéztek már előbb is a spanyolok, 

odanéztek most is, de odafent bizony nem lobogott egyetlen zászló sem. 

– Ne oda bámulj, te mafla – nevetett Drake. – Nézd, mi van az orra festve. 

A hat ember közül egy sem volt, aki kitalálta volna, hogy az a Golden 

Hind angolul van írva. 

– Nagy marhák – súgta Fred a mellette álló Johnny fülébe. – Most figyelj, 

milyen heccet csinál, az öreg. 



A hecc azonban kissé rosszul sült el, amiben azonban a torzonborz képű 

spanyol volt a ludas. Mert amikor Drake elárulta neki – továbbra is 

zengzetes spanyol nyelven –, hogy ez a hajó angol hajó, beleköpött a vízbe. 

– Angol? Carramba. Hogy kerül az ide? 

– Tudja isten. Egyenesen nekünk hozták. 

– Azt mondják, odaát pimaszkodik valami kis angol. Drake a neve. Azt 

mesélik, megtámad egymagában egész nagy hajókat. De én nem hiszem. 

Csak azért mondják a portobellói zsiványok, hogy letörjék az árakat. 

A hat spanyol most hallgatta, hogy a bepólyált fejű kapitány odaszól az 

embereinek érthetetlen, bizonyára angol nyelven. Azok meg olyan 

nevetésbe törnek ki, hogy csak úgy zeng tőle a valparaisói öböl. 

– Hé, szenyor – kiáltott az egyik spanyol –, miféle szerzet a legénysége? 

– Ö, derék spanyolok, a legtöbbje andalúziai. Csak hát van köztük 

egy-két angol is. Foglyok. Derék emberek különben. 

A Gran Capitan del Sur hat embere bárgyún nézett maga elé. Valami 

megmozdult az agyukban, érezték talán, hogy valami nem egyezik, de a 

legnagyobb hangú sem fogott gyanút. 

– Angolok? – kérdezték rekedten, és megint köptek. – Szemét, eretnek 

fajzatok. Miért nem dobtátok a vízbe valamennyit? 

Erre azonban nem Drake admirális, hanem Antonio felelt meg. 

Ugyancsak spanyolul. 

– Dobd a vízbe te, ha van erőd hozzá. 

A torzonborz odaát hevesen hadonászva, vicsorogva kiáltozott. 

– A limai Madonnára mondom, nem akadt még egész Peruban olyan 

ember, aki Pedro de Viejót le tudta volna ütni. Odanézz, te herrero, az ott a 

valparaisói kocsma, tegnap két indiánt és egy ronda caballierót ezzel a két 

kezemmel ütöttem agyon. Hej, hogy vinnyogtak! A te angoljaidat is 

szétaprítanám egy kissé. Megmutatnám én, hogyan kell elbánni az 

eretnekekkel. – És egyre köpködött, már minden szava után köpött egyet. – 

Az is angol, az a vén senkiházi? No, az ilyet mi megkezelnénk spanyol 

módra, hehehe! 

És mondott még mást is, egészen belelendült a fenekedésbe, olyan hosszú 

káromkodásokat eresztett, hogy abba semmiképpen sem egyezett volna bele 

a limai inkvizíció, ha történetesen tudomást szerez róla. Egyre csak az 

angolokat szidta, s mert torzonborz, kötekedő fajta volt, meg nem állta, hogy 

ne heccelődjék a „vén senkiházival", vagyis Thomas Moonnal. a hajdani 

hajóáccsal csak azért, mert fogoly angolnak nézte, s mert már előbb 

kiszemelte magának. 

– Nem tetszel a zsiványnak – nevetett Drake, és Moonra kacsintott. 



Az öreg Thomas Moon azonban nem értette a tréfát, és csúnyákat 

sziszegett a foga között. A párbeszélgetésnek se vége, se hossza nem lett 

volna, ha így társalognak, bizony még elfelejtik, miért is hajóztak idáig. 

Drake tehát átszólt, hogy ők most átmennek egy- két pohárka borra, reméli, 

szívesen fogadják majd. A hat bamba spanyolnak több se kellett, jó alkalom 

az ivásra, égre- földre esküdözték, hogy éppen azon voltak, meghívják az 

újonan jötteket, hanem azért – az óvatosság nem árt – egyelőre hat embert 

látnak szívesen vendégül. 

– Küldjétek át azt a vén majmot is – könyörgött röhögve a torzonborz 

Pedro. – Hadd pofozgassam meg egy kicsit. 

A parton már összesereglett egy kis bámész tömeg. Valparaiso parányi- 

település volt, inkább raktárváros, nem volt sok lakosa. Annyi mégis, hogy 

szemtanúk láthassák, milyen sebtiben eresztett csónakot a vízre az újonnan 

jött hajó. Abban átevezett a Gran Capitan del Surra hat ember, akiket 

hangos „Hola hombré"- val fogadott Pedro de Viejó. Még azt az öreg 

tengerészt is, akire imént annyi piszkot hordott, ámbár lendül már a karja, 

hogy egy jókora pofont lekenjen neki üdvözlésképpen. 

Talán ezért történt, talán máskülönben is így esett volna, Pedro karja 

félúton lehanyatlott, ő maga a fedélzetre zuhant, mert Thomas Moon mester 

villámgyors tőre a szívét járta át. Társai hangos üvöltéssel vetették magukat 

a megmaradt öt emberre, akik közül egy a vízbe vetette magát, partra úszott, 

és „Drake! Drake!" kiáltással berohant a telep házai közé. 

A négy spanyol foglyul esett, Drake később szabadon eresztette őket. S 

hogy ne csak a Gmn Capitan del Sur legyen a zsákmányuk, a spanyol hajó 

minden ágyúját gyorsan megtöltötték, és most már két hajó uralkodott az 

öblön és a városon. Drake maga állt a kis csapat élére, amelyik gyorsan 

partra szállt, és megrohanta Valparaiso templomát meg raktárait. 

Mihelyt partra léptek, elsütöttek egy- két puskát. A parti bámészok úgy 

futottak szerteszét, mint a megriasztott csirkék. Ők pedig nagy nevetve 

látták ám, hogy, hogy rohan lompos csuhájában a pápista pap, és hogyan 

hajtják el hosszú nyakú lámáikat az indián parasztok – de nem messzire, 

csak a következő utca sarkáig, hátha nem is őket akarják bántani ezek a 

vasba öltözött kalózok. 

Először a templomot vették sorra, ájtatosan benyitottak az ajtaján, amit 

nagy siettében elfelejtett bereteszelni a páter. 

– Ne mondják a szenyorok, hogy istentelen népek vagyunk – mondta 

Drake, miközben Fred gyakorlott kézzel nyitogatta az oltár szentélyének 

ajtaját. Előkerült onnan egy gyémántokkal kirakott kehely, az oltár tetejéről 



smaragdokkal ékes aranyfeszület, valamint egy csodálatosan szép, arany- és 

ezüstszálakkal hímzett oltárterítő. 

Micsoda gazdagság egy ilyen koszos kis kikötőben! 

Összekapkodták a nagyját, azzal mentek volna tovább. Nem jó 

elmáléskodni egy helyen sokáig, ki tudja, mi készül odakint. Csodajó 

kedvük volt, vidám nótára gyújtottak már ott, az oltár lépcsőjén, nem éppen 

istenes nótára, de úgy gondolták bizonyosan, hogy Krisztus Urunk is 

megbocsátott annak idején Magdolna asszonynak... S még azt sem bánták, 

hogy Drake mester rájuk ripakodott, mondván: 

– Hé, mi a fenét akartok ott, csinálni? 

– Leütjük a szentképeket, admirális. Bálványozás az... 

– Hát aztán! Nem vagytok ti papok, hogy egymás templomát rondítsátok! 

Gyerünk! 

A nagy feszület is, az oltárkendő is, meg néhány kisebb- nagyobb érték 

belekerült szépen a rablózsákba, azzal fütyörészve indultak kifelé. De 

alighogy kiléptek a kapun, a kicsiny tér szemközti oldalán, egy jókora, 

falábas épületből máris köpködte rájuk ólomgolyóit a dühös pápista isten. 

– Vissza! – szaladt ki Johnny száján az ijedt kiáltás. A többiek nevették, 

Drake pedig legyintett: 

– Hogy bezárjanak? Előre, fiúk! Johnny, Fred és ti ketten még velem jöttök, 

a többiek a másik oldalról. Amikor töltenek, akkor rohansz. A lábakat... 

A nagy ház lábait ugyanis. A sima falú nagy ház vastag gerendalábakon 

állt, talán hogy árnyékot adjon a hegyekből a városba érkező kondáknak, 

talán azért, hogy megóvja lakóit a kígyóktól. Bárhogy is volt – és az 

ablakokból bárhogy is lőttek –, Francis Drake egykettőre ott termett e 

cölöpöknél. 

– Hej, szenyor nemtudomki, hogy fogadja kegyelmed Francis Drake 

kapitányt! Őfelsége admirálisát! 

(Ő maga is elcsodálkozott, mekkorát kiáltott, de hát ilyenkor elragadta 

mindig a hév. Elfelejtkezett bizony a sebéről, s most azt érezte, felszakadt a 

seb, s nyeli a vérét.) 

Odafent megszűnt a tüzelés. Behúzták az ablakok fatábláit, és úgy 

csináltak, mintha nem is volnának a világon. 

– Na, várjatok csak – dörmögte. – Tudom istenem, fogtok ti még 

nyarvogni. 

Ez a ház volt a legnagyobb egész Valparaisóban. Gyakorlott szemével 

azonnal felmérte, nem lehet más, csakis a spanyol kormányzó vagy 

kereskedő rezidenciája. 

– Elő a szekercéket! 



A kihalt utcákon és a néma házak felett ijesztően csattogtak az első 

csapások. Nem is volt más szemlélője a tettüknek, csupán az Aranyszarvas 

sudarára kapaszkodó ifjabbik Drake meg néhány társa, akik pompásan ide 

láttak. Még füttyentgettek is meg biztatták őket: 

– Csak alaposan... hahaha! 

Először csak a középső gerendát vágták el – mégsem akarták, hogy rájuk 

szakadjon az egész épület. Ebbe is beleremegett éppen eléggé. Majd 

elhúzódtak, és a bal sarkon láttak neki a munkának. 

Egyszerre csak asszonyi sikoltás hallatszott odafentről érdes 

vénasszonyhang –, és kivágódott az ablak. 

– Állj! – intett Drake. – Ha asszony és gyerek is van, abbahagyjuk. 

De menten akkorát röhögtek valamennyien, állni alig bírtak. Drake 

félrenyelt, köhögésbe fulladt a nevetése. Mert a „vénasszony" nem asszony 

volt, hanem férfi. Kövér, hájas, tokás, visító hangú figura. Nagy golyószeme 

rémülten forgott, és duzzadt, lila ajkán csörgött a nyál, ahogy magas hangján 

kiáltozott. 

– Istentelen zsiványok! Menjetek az őserdőbe, a pogány vadak ellen. 

Nem féltek a limai Madonna haragjától, amiért keresztény házra emelitek a 

fegyvert? 

– Angolok vagyunk, szenyor... – kezdte Drake még mindig fuldokolva a 

nevetéstől, de a kövér spanyol nem volt hozzászokva, hogy engedélye 

nélkül a szavába vágjanak: 

– Disznó kutyák! Rossz helyen hadonásztok. A mi szentéletű Antonio 

atyánk, e szegény templom papja már megátkozott titeket. Bizony mondom, 

panaszt teszek magánál II. Fülöp királyunk őfelségénél... Nem juttok 

messzire! Amióta a spanyol korona itt az úr, nem történt meg, hogy kalózok 

garázdálkodtak volna... 

– Most egy rabló helyett kettő támadt! – rikoltotta Antonio, de 

lepisszegték, ne szóljon semmit, szava sem lehet, hiszen éppen most átkozta 

meg őket. 

– Én? 

– Hát persze, nem hallottad? A te neved is Antonio. Drake hagyta egy 

ideig, hadd beszéljen a nagytokájú spanyol úr, mert sejtette, hogy a sok 

beszédnek van valami célja. S észrevette csakhamar, hogy a közeli viskók 

tetejére alakok kapaszkodnak fel... 

– Puskákat. Tüzelj! 

Három puska volt velük, most mind a három nagyot durrant. Nem talált 

egyik sem – messze voltak azok a viskók, hanem azért megtette a hatást ez 

is. A lopakodás abbamaradt. Drake is elvesztette a türelmét, A kutyafáját, 



lassan itt az ebéd ideje! Megragadott hát egy követ és felhajította az ablakba, 

hogy elállítsa a kövér szózuhatagot. 

– Idehallgass, te hájfejű! – harsogta nem éppen barátságosan. – Arra 

ugyan várhatsz, hogy még mentegessem is magamat. A Krisztusodat! Nem 

hallottad még Drake kapitány nevét? Az áll itt az orrod előtt! Ne beszélj 

sokat, hanem dobj le azonnal ezer aranyat... 

– Drake? Drake? Angolok!... Hát mégis igaz? 

– Úgy bizony. Siess, mert rád gyújtjuk a házat! Fred, Johnny, puskaport 

az oszlopok tövébe. 

– Segítség! 

– Ne üvölts, te! Ezer arany, és már itt se vagyunk! 

Lábdobogás hallatszott, az emeleti ablakoknál őrködő indián fegyveresek 

lefelé rohantak, hogy végre elkergessék a kalózokat. Akkor már csattogott a 

szekeréé a harmadik oszlop alatt is, a futó emberek súlyától ijesztően 

recsegett- ropogott a födémgerendázat, s teljes lett a pánik, amikor 

fellobbant az oszlop alatt az első csomag puskapor. 

– Ezer arany! – harsogta egyre az admirális. Nem volt már senki az 

ablakban. 

– A kapura! Arra vigyázzatok! 

Miért tűnt el a kövér spanyol úr? Visszacsapásra készül, vagy az aranyait 

keresi? Ez utóbbi történt, mert hogy türelmüket vesztve lődözni kezdték az 

ablakokat, s a cölöpök is ropogva égtek, egyszerre csak eléjük huppant egy 

zsák, amelyben – mint később megszámolták – tíz kisebb zsákocska volt, 

mindegyikben száz- száz csengő arannyal. 

Persze az oltással nem sokat törődtek, mint akik dolgukat jól végezték, 

megindultak a hajókhoz. 

Az Aranyszarvason eldördült egy ágyú az üdvözlésükre, Cutill kapitány 

pedig már messziről kezdte a jelentést: 

– Minden rendben, admirális... csuda jó boruk van ezeknek a fickóknak. 

– Csakugyan? Hátha nem is igaz! 

– Márpedig, admirális, tanú rá az egész hajó... 

– Szóval beszoptatok! Hogy az a... de hiszen látszik a szemeteken. – 

Vigyorgó képpel, de kissé üveges tekintettel állták körül a hajón maradt 

emberei. Még saját testvéröccse, John Drake is ott tántorgott a többiek 

között, és az orrát piszkálta, mint egy kisgyerek, pedig volt ő már 

hajóskapitány is. 

Nevetett magában, szomjas volt, alig várta, hogy ő is megkóstolja azt a 

finom bort. A mogorva Rob Leeds végre előkerült. Az egyetlen, aki nem 

töltötte hiába az időt. Hogyan, hogyan nem, a halálra rémült és szertefutott 



indiánok közül egyet mégis a hajóra hívott. Friss húst vett tőle, meg 

gyümölcsöt – olyan lakomát csaptak most, hogy a királyok sem különbet. 

De akkor már a távolban hintázott Valparaiso látképe. Mert még ebéd 

előtt kiadta Drake a parancsot: 

– Részegek az árbocra! A zsákmányhajót kötélre! Indulunk. 

A kikötő kifosztott templomában ugyanis vadul szólt a harang már jó 

ideje. S látni lehetett, hogy lovas futárok rohannak keletre, a hegyek közé, 

hogy Santiagóból segítséget hozzanak. S futnak észak felé is, hogy vigyék a 

hírt: jó lesz vigyázni. 

– Jó lesz vigyázni – bólintott saját maga gondolatára az admirális. S 

miután szabadon engedte a Gran Capitan del Sur négy bamba emberét, 

kifutott zsákmányával a nyílt tengerre. 

De nagy vidámság volt most az Aranyszarvason. Az első nagyobb 

zsákmányt ejtették. S akik értettek hozzá, úgy vélték, már ez az egyetlen 

hajó is megtéríti, az expedíció minden eddigi költségét! 

– Az egészet? – hüledezett Johnny. 

– Úgy van, ha mondom – erősítette Antonio. – Még akkor is megtérült 

már minden kiadás, ha a Marigold meg az Elisabeth elveszett... 

– Neki hihetsz! – bökött Antonióra Fred. – Ő a mi szentéletű Antonio 

atyánk. 

Valparaiso plébánosa sohasem tudta meg, hányszor megátkozta őt a 

másik Antonio, az Aranyszarvas eretnek spanyolja. Mert azontúl, nem 

nevezték másképpen, csakis Antonio atyának. 

Jó szélben futott az Aranyszarvas, meg sem érezte, hogy mögéje egy 

jóval nagyobb hajót kötöttek, méghozzá csupasz árbocokkal. Az admirális 

ott ebédelt a legényei között, ették a ropogós pecsenyét, és nagyokat 

kortyoltak a finom borból. 

– Jobb, mint amit a kegyelmed hajóján találtunk, Nuno da Silva uram! 

Roger nem volt velük, az ifjabbik Drake két másik társával nekilátott a 

viola- de- gamba és a clavichord kínzásának, de a gyenge, nyávogó 

hangokat csakhamar elnyomta az öblös férfitorkok vidám, kurjongató 

éneke. 

Westward ho, with a rumbelow 

And hurrah for the Spanish Main, OH 

 

Lábukkal verték a ritmust, csak úgy dongott az Aranyszarvas. Minden 

hurrá után ittak Drake admirális egészségére, ő meg viszont kívánt nekik 

minden jót. Szegény Antonióval váltig huzakodtak, kinevezték 

tizenharmadik apostolnak (amire már rosszallóan fejét csóválta Flechter 



tiszteletes), majd meg egymás után utánozni próbálták a Valparaiso kövér 

spanyol hangját, de bizony nevetésbe fulladt az egész, senki sem tudott 

olyan magas hangon visítozni. Aztán megint ittak, jóleső, felszabadult 

vidámságban lebegett a lelkűk. Tépték, cibálták a húst, teli szájjal 

hangoskodtak, még táncra is perdültek, dobogott lábuk, alatt az 

Aranyszarvas fedélzete. Jó meleg ég alatt jártak, nyoma sem volt már a 

hidegnek, a viharnak, a kétségnek és nyomorúságnak. És itt a siker is, a bor 

is, az étvágy is. 

– Ilyen a kalózélet, Johnny. Hogy egyszer beverhetik a te fejedet is? Hát 

aztán! Az ilyen lakomák mégis többet érnek, mint ezerannyi szövőszék meg 

mifene. 

Fred már a fejét ingatta. Alaposan berúgott. 

 

Westward ho, icith a rumbelow... 

 

– Tudod, Johnny, micsoda nagy ember vagy te most már! Hozzád képest 

az a Rosszdél... vagy Rozsdál mester egy töpörtyű. Ahogy mondom, egy 

töpörtyű! 

Egyszerre csak vidám füttyszó ugrasztottá talpra őket. 

– Vitorlákat szélbe! Horgonyt ki! 

A jó ebéd után most jött a legnagyobb falat. Átrakták az Aranyszarvasra 

a Gran Capitan del Sur minden kincsét. Márpedig volt azon kincs, nem is 

kevés. Rudakban és tömbökben – arany. Arany és ezüst, templomi kelyhek, 

tálak, három kis ládikó igazgyöngy, no meg a teméntelen bor, amit most 

különös elővigyázattal emeltek át az Aranyszarvasra. 

– Fogd! Vigyázz! Ez ér a legtöbbet! 

Drake nézte a rakodást. A szakállát simogatta. Elégedett volt. Ha így 

megy tovább, az Aranyszarvas méltó lesz nevéhez. 

S aztán lenyűgözően szép jelenet következett. Drake játékos, boros kedve 

szülte, szépre hajló lelke gyönyörködött benne. S meghatódtak 

mindahányan, szakállas, tengeri ördögök, mert egyszerre csak úgy érezték, 

az ő kóbor lelkűk, magányos lelkük indul neki a végtelen óceánnak, hogy 

eggyé váljék valami sejtelmes, csodálatos istenné, amely ott nyugszik le 

nyugaton a vöröslő nappal együtt. 

Annak rendje- módja szerint felvonták a Gran Capitan del Sur minden 

vitorláját. A derékvitorlákat, a sudárvitorlákat, az orr- és tatvitorlákat – 

valamennyit. Szép, fehér vitorlái voltak a spanyol hajónak. Megfeszítették, 

lerögzítettek rajta minden kötelet, kormányrúdját is lekötötték. Amikor 



minden készen volt, a csónakkal úgy fordították el a hatalmas hajótestet, 

hogy a kelet- nyugati szél belekapjon a vásznakba. 

A Gran Capitan del Suron nem maradt egyetlen ember sem. 

S íme, dagadó vitorlákkal megindult az óceánon. Elpattant az utolsó 

tartókötél is, most már gazdátlanul és szabadon vághatta büszke orrával a 

Csendes- óceán vizét. Ahogy elúszott tőlük a szabadjára eresztett hajó, az 

Aranyszarvas legénysége mélabús nótába kezdett... 

A kék égen rózsaszínű bárányfelhők sereglettek. Csillogott, ragyogott a 

víz a napfényben. A sugárözön közepén gyorsan távolodott a Gran Capitan 

del Sur. 

A nap felé rohant. 

De az nem várta meg. Lebukott a láthatár mögé. S nemsokára már csak a 

fehér vitorlák világítottak egy ideig az alkonyaiban. 

– Farewell, sweethart... – idézte Drake egy ballada első szavait. S amikor 

már alig látszott valami a hajóból, még hozzátette: 

– Talán tovább jut el, mintha ember volna rajta. Megborzongtak. Nem a 

bor mámora szállt el, nem is az éjszaka lett hűvös. 

Johnny mozdulatlanul bámulta a vizet, amelyen parányivá zsugorodott a 

messzeségbe úszott hajó. Betty járt az eszében... 

 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET 

 

 

A TŰZOKADÓ 

 

  

Régen hallott hangra, madárcsicsergésre ébredt ezen a hajnalon. 

Nem mozdult, a szemét sem rebbentette, úgy figyelte a riadt kis állatot. A 

parányi hajóablak ereszén tipegett egy bájos parti lile. Kényesen, vigyázva 

emelgette narancssárga pálcikalábát és okos szemével kíváncsian be- 

benézett az admirálisi kajütbe. 

Valaki végigdobogott a fedélzeten. A lile elröpült. 

Jobbról Peru hatalmas sziklahegyei ágaskodtak ki a hideg reggeli 

ködökből. Hidegek voltak az éjszakák is, esőtlen, párás hideget hozott néha 

a szél, ámbár elhagyták réges- régen a fagyos világot: trópusi tengeren 

úszott az Aranyszarvas. 

Azért mégis inkább fulladoztak a hőségtől, mintsem hogy fáztak volna. 

És majd szomján haltak olykor, noha víz volt alattuk. De hát a tenger vize 

sós is, keserű is – a parton ellenben kevés a forrás vagy patak. A táj sem 



hasonlít Afrika vagy Brazília tropikus tájaira. Napokig mást sem láttak, csak 

szikla- és homoksivatagot. Ahol a nagy hegyek a vízpartig értek, ott 

meredeken szakadt vége a szárazföldnek. A vöröslő sziklafal ölnyi vastag, 

ferde rétegekre töredezett, mintha életlen késsel nyiszálta volna egy óriás. 

Máshol puha, ihsztimom homok kúszott a partig, amelynek lágy lankái 

lassan ide- oda vonultak a szélben pálmaerdő, ültetvény, egy- egy 

kikötő-öböl és vele üde zöld oázis csak ritkán akadt. 

Akadt helyette más. Jó néhány zsákmány, amióta a Gran Capitant az 

óceánra bízták. És csuda kalandok! 

Francis Drake egy pillanatra felidézte a legkedvesebbet. 

Az első persze a Gran Capitan del Sur. Nem is a virtus, hanem a 

zsákmány. Hiszen a kalóz legfőképpen ezért veszkődik vízen és szárazon, 

A következő a Copiapo előtti csetepaté. És Richard Minivey csúnya 

halála. 

Drake bosszúsan belemarkolt kusza szakállába, ahogy Miniveyre 

gondolt. Mert alig tíz nappal azután, hogy megrohanták Valparaisót, 

barátságos öbölre leltek a néptelen partokon. Egy kicsiny szigetet 

megkerülve, északról futottak be, majd vízre engedték a csónakot, és 

tizennégyen nyomban partra szálltak. 

John vezette őket, az öccse, vele volt Thomas Moon is. Ivóvizet kerestek, 

a hajóról megfigyelhették, amint két csoportra válva, nekivágnak a sűrűnek. 

Egészen a tengerig húzódtak itt a nagy manióka-ültetvények, de ember sehol 

sem mutatkozott. A távolban – mert hatalmas, lankás völgy öblösödött itt a 

sziklás hegyek vonulatában –, egy város épületei látszottak. 

– Copiapo – mondta Nuno da Silva. 

Vártak jó ideig. Az Aranyszarvas tizennégy embere eltűnt a pálmák és 

bozótok rengetegében. Nemcsak vizet kerestek, alkalmas fákat is néztek, 

mert ráfért volna már az Aranyszarvasra egy kis ácsmunka. 

Pelikánok röpködtek a hajó körül, és csúnya csőrüket csattogtatva 

megültek az öböl sziklazátonyain. 

A Copiapóba vezető fasor elején porfelhő emelkedett a magasba. 

– Admirális, leszereljünk? – kérdezte Cutill mester. 

– Nem – felelte. – Az ágyúknál meg a horgonynál is legyenek... 

Az a porfelhő nem jót jelentett. 

Alighogy ez átvillant az agyán, máris puskák dörrenését hozta feléjük a 

szél. Vad harci kiáltás csattant, kardok pengése, vértek csengése hallatszott, 

és egyszerre csak mintha kiöntötte volna magából a bozótos az embereket... 



Innen is, onnan is kis csoportok ugrottak elő, majd a parti fövényen 

összeverődött mind a tizennégy ember. Egy pillanatig úgy látszott, mintha 

azon tanakodnának, vajon a sziklák védelmében felvegyék- e a harcot?... 

– Fred! – kiáltott az öregre, és máris szólt a kürt jel: azonnal vissza a 

hajóra. De felhangzott a spanyolok trombitája is, gyalogos indiánok 

szökkentek elő a sűrűből, és már féltérdre estek, már feszítették az íjakat, de 

az angolok gyorsabbak voltak, és az elpattant idegek biztos vesszőket lőttek. 

Üvöltő kavarodás támadt az ellenség oldalán. Az indiánok – lehettek 

kétszázan – akaratlanul eltorlaszoltak egy ösvényt, amely lovon közeledő 

uraik számára az egyedül használható út lehetett. A lovasok megkerülték a 

bozótos egy részét, és most harcias kedvvel sarkantyúzták paripáikat – 

egyenest saját indiánjaik hátába. 

Szólt az Aranyszarvas trombitája. 

Vissza, vissza! 

Rohanvást igyekeztek a csónakokhoz, de csak négyüknek sikerült azokat 

a vízre taszítani. A többieket válaszra késztette egy újabb nyílzuhatag. Most 

már az egész spanyol „hadsereg" ott nyüzsgött a parton. Majd háromszázan 

tizennégy ember ellen. Nyilvánvaló, hogy a csónakokba már nem 

szállhatnak. Az a négy ember eszét vesztve igyekezett minél távolabb a 

parttól. Most hát sarkon fordultak a többiek, más irányba futottak, hogy 

megosszák az ellenség figyelmét köztük és a csónakok között. 

De még nem volt mentve minden. A lovas spanyolok utánuk ugrattak, 

belevetették hát magukat a tengerbe, és félig úszva, félig az éles köveken 

botladozva egy lapos szirtre menekültek, amely a part közelében emelkedett 

ki a vízből, s onnan ugrottak nagy sietve a csónakokba. 

Csak egy valaki maradt a parton. Richard Minivey. Nem volt oka rá. Ha 

csak az nem, hogy számszeríjával már két lovast ledöntött nyergéből, és 

egynek közvetlen közelből lőtte át a torkát. 

– Megveszett – dörmögte Fred, akivel együtt figyelték az eseményeket. Ő 

már azon volt, hogy ágyúval lövet a spanyolok közé, de azok annyira 

szétszóródtak, vagy éppenséggel annyira az angolok közelében tömörültek, 

hogy a tüzelés többet ártott volna, mint amennyit használ. 

A parányi sikertől és a harci láztól valóban eszét vesztett Minivey most 

végre belevetette magát a vízbe – amikor társai már a csónakokban ültek. 

– Richaaard! – hallatszott az elnyújtott kiáltás. 

Az indiánok a csónakokat lőtték. A csónakokban ülők a spanyolokat 

vették célba. 

Richárd Minivey harci lángoló szemmel nézett körül. 

– Richárd! – üvöltöttek a társai. – Gyere már, hogy az a... 



Minivey ekkor lőtte ki utolsó nyilát is. Eddig még minden lövése talált. 

És megrázta a fejét. Az őrület lángolt a szemében. 

Most nyilak süvítettek át a csónakok felett. Egy nyílvessző Richárd 

Minivey mellébe fúródott. Vége volt. 

Csak másnap mehettek partra, hogy eltemessék. A spanyolok iszonyúan 

megcsonkították a szerencsétlent... 

Ez bizony nem vidám kaland. Ha rágondol, fájdalmas borzalom 

hasogatja a szívét. Nem a félelem. Hiszen nem fél ő semmitől. Legkevésbé a 

haláltól. De harag ég benne Richárd Minivey iránt... Ha nem esztelenkedik, 

jót nevettek volna az egészen. Tizennégy embernek nem szégyen megfutnia 

háromszáz elől. Nagyobb szégyen, ha egy ember virtuskodik száz 

ellenében... 

Felszakadt egy sóhaj a melléből. 

Francis Drake, kalózok kapitánya, királynő admirálisa. Te vajon 

hányszor vágtál neki nagyobb ellenségnek? Egész góliátnak! Hej, ha 

Fortuna istenasszony nem segítene, bizony ott nyújtóznál te is rég a föld 

alatt! 

A kicsi lile hirtelen visszatért. Nocsak, hát nem félsz attól sem, ha feléd 

fordítom fejem? Ki látott ilyet? 

Visszatért a lile, elrepült a harag Minivey iránt. Más, vidámabb emlékek 

gyülekeztek. Hohó, az alvó spanyol históriája következik! 

Megint csak sziklás partok előtt úsztak. Csónakban ültek, a vizet 

méregették csendesen. Jó lett volna valahol biztos öbölre, édes vízre lelni, de 

nem volt az sehol, csak a kopár kövek, a sívó homok, meg a nyomorú, 

satnya bozót. Unták már módfelett az egyhangú tájat, legszívesebben 

nekivágtak volna a messzi völgyeknek, a zöldellő domboknak, de hát nem 

tehették. 

A nap a zenitre hágott, meztelen hátukat égette kegyetlen tüzével, a víz 

harsogva, ropogva tört meg a parti köveken, még csónakkal is csak óvatos 

távolból lehetett követni a part kanyarulatait. 

Az Aranyszarvas a nyílt vízen lassan követte őket. 

Egészen elkábultak a forróságtól mind a hatan, összevissza beszéltek 

minden butaságot, úgy vihogtak, mint a kisgyerekek. Antonio „atya" 

kihalászott a vízből egy pelikántollat, azt a hajába tűzte, és zagyva nyelven 

az indiánokat utánozta. Unos- untalan kibuggyant belőlük a jóízű röhej, 

éppen mivelhogy tiltott dolog volt minden hangoskodás. 

– Admirális, megveszek a röhögéstől. Csináljunk úgy, mintha indiánok 

volnánk, és amikor a spanyolok azt hiszik... 



– Nyughass, te kölyök! – hanem azért ő maga is mindenféle napszúrásos 

gondolattal volt tele. – Fred, öreg legény, emlékszel-e, miért nem kell 

felállni, ha fejbe akarod verni a spanyolokat? 

– Nem én! 

– Haha, mert amúgy is a nadrágjukban hordják az eszüket. 

– Bruhaha! – hasát fogta az egész csónak. S talán fel is borultak volna, 

mert az evezősök összevissza húzták, amikor... 

Észrevették az alvó spanyolt. Ott aludt az istenadta egy merészen kiugró 

sziklapárkány árnyékában, a parton. Az oldalán feküdt, összegömbölyödve, 

mint a kutyák, karja volt a párnája, és mellette jókora megtömött zsák őrizte 

álmát. Ámbár őrizte azt egy nehéz, egyenes kard is, amit álmában sem 

engedett el. 

– Pszt... 

A fiúk nem tudták eldönteni, ki légyen, mi légyen a spanyol, tőle 

kérdezgették suttogva: 

– Admirális, hagyjuk-e, vagy ijesszük meg kissé? Szegény ördögnek 

látszik, csupa rongy a ruhája. 

Csak hát a rongyokon mellvért is csillogott, és lám, lám, a fejéről 

lecsúszott a vassisak. 

– Halkan – intett, és ötödmagával a partra gázolt. Ha fogadnia kellett 

volna, bizony megnyeri. Mert ő már első látásra tudta, miféle spanyollal van 

dolga. 

Lábujjhegyen lopakodtak az alvó mellé. Már az is csupa nevetség volt, 

hogy kalóz létükre úgy billegnek, mint a táncos bohócok. Aztán mindenféle 

fintort vágtak a spanyolra, hogy aludj babuskám, no, majd kupánvágunk: 

pukkadoztak a visszafojtott röhögéstől. 

Úgy értek melléje, hogy Hispánia marcona fia észre sem vette. Sovány, 

de erős alkatú férfi volt, csúnya majomarccal, összenőtt szemöldökkel, 

kezén, lábán, szakállas képén régi és újabb sebekkel. Olyan nyugodtan 

horkolt, mint aki teljes biztonságban érzi magát ezen a néptelen parton. 

Szépen körülállták, ő hármat intett, akkor egy nagyot ordítottak szegény 

flótásra: 

– Hej- húú! 

Akkorát ugrott, mint akinek tűt szúrtak az alfelébe. Kábultan támolygott, 

megbotlott, és átesett a kardján. Ültében rántotta ki hüvelyéből, és úgy akart 

hangos káromkodással nekik ugrani, de rögtön észrevette, hogy kardok és 

pisztolyok meredeznek rá. 

– Bue... bue... buenos dias! – dadogta. 

– Jó napot kegyelmednek is, szenyor. Honnan és hová? 



– Mit akartok tőlem? Nincs semmim! – a spanyol lehajtott fejjel, alulról 

pislantott a fegyverekre. – Hagyjatok békén. 

– Persze, hogy békén hagyjuk kegyelmedet. Csak azt szeretnénk tudni, 

mit cipelt idáig ebben a nagy zsákban? 

Hát érdemes volt meghallgatni, hazája zengzetes nyelvén és népének 

minden óbégató szenvedélyességével, miként kezdett hosszú siránkozásba a 

harcias hidalgó. Úgy- úgy, nincs abban a zsákban semmi (Fred akkor húzta 

ki belőle az első ezüstrudat) és ha van is, hát a Szűzanyára esküszik, csak 

éppen egy pár csekélység, ami az élelem mellett még helyet kapott (Fred az 

ötödik ezüstrudat húzta elő), de hát csak nem fogják elrabolni tőle azt, 

amiért oly rettentő kálváriát járt... 

Volt idejük ebédig, szép komótosan kérdezgetve elmeséltették tehát a 

szenyorral, miféle kálváriát járt azért a néhány ezüstért, ami a zsákjában 

rejtőzik. S az többé- kevésbé az igazsághoz ragaszkodva elmondta rendre, 

hogy egy katonai különítménynek volt a tagja, amely a hegyvidéki 

indiánusokat a pogányságról katolikus hitre térítendő, a perui hegyek eddig 

még ismeretlen tájaira hatolt. Húszan voltak, velük ment egy pap is. De nem 

jártak nagy sikerrel, két falut találtak mindössze, azokat felégették, mert a 

bennszülöttekkel nem tudtak szót érteni. Visszafelé jövet pedig, eltévedtek, 

hetekig bolyongtak, mígnem egy ezüstbányához értek. Ott ellátták őket 

élelemmel, de ők karddal fizettek érte, jóllehet nyolcan elestek a 

csetepatéban, ami annál csúnyább ügy volt, mert a bánya gazdája biztosan 

feljelenti a különítményt. 

– És hová lettek a társai, szenyor? 

Úgy történt aztán, hogy attól félt, ha baj lesz a dologból, elkobozzák 

minden zsákmányukat. Márpedig ő szedte össze a legtöbbet. Bizony még a 

testvéries elosztáshoz sem volt kedve. Ezért megszökött a csapatától, 

étlen-szomjan kódorgott a sivatagban és a hegyek között, mígnem egy 

indián pásztor enni adott neki. 

– No és megadta az árát, szenyor? A hidalgó szélesen vigyorgott. 

– Megkapta a magáét... pogány ördög. Hanem azért sohasem felejtem el, 

micsoda utat jártam, nézzétek, rongy lett rajtam minden. Ne vegyétek hát el 

a kis vagyonkámat... 

Már- már megsajnálták volna, olyan esdeklő tekintettel nézett rájuk, de 

hát balszerencséjére Fred mélyebben nyúlt a nagy zsákba, és előhúzott 

belőle egy arany nyakláncot. Aztán két arany fejéket. Aztán egy sima arany 

fülbevalót – de azon rajta lógott hajdani gazdájának levágott füle. 

– Hm, 



És előkerült még pontosan tíz darab levágott emberi ujj a zsákból. Az új 

jakon aranygyűrűk. 

– Sietni kellett – tárta szét a kezét a spanyol. De nekik elszorult a szívük. 

Nem voltak ők sem anyámasszony katonái, láttak már kivégzést nem is 

egyet, és kaszaboltak embert jónéhányszor, csakhogy szemtől szembe, 

kemény csatában, és lámcsak, Moon mester nem sokat teketóriázott ott 

Valparaisóban. De,... hogy valaki levágott ujjakat és füleket hordjon a 

zsákjában hetekig! 

– Mi legyen ezzel a nyomorulttal? – ez volt a négy ember szemében. 

– A halál nem elég büntetés... 

– Antonio, fogd a zsákot, rakd vissza az ezüstöt, a nyakláncot és a 

fejékeket. Kegyelmed pedig, szenyor, szépen megfogja az ujjakat és füleket, 

és gyűrűstől bevágja azokat a tengerbe. A kardjával együtt. Itt, a szemünk 

láttára. Aztán pedig elkotródik a fenébe, hogy ne is lássuk! 

Vérbe futott a spanyol szeme, szinte elfúlt a hangja a kétségbeesett 

dühtől, ahogy átkozódva, szitkozódva ontotta rájuk átkait. 

– Hogy rohadnátok meg a bőrötökben, átkozott rabló bitangok! 

Pusztítana el a limai Madonna haragja! A kénköves istennyila ütne a 

hajótokba! Elvennétek a kincsemet, amiért becsülettel megszenvedtem! Ha 

itt kell meghalnom érte, akkor sem... 

– Persze, ha úgy kívánja szenyor, fel is akaszthatjuk kegyelmedet. 

Rövidke csend támadt. S láttak egy olyan fintort, amitől megint csak jó 

kedvük támadt. 

– Hol kell ezt az... izét bedobnom? 

A kis parti lile végképp elröpült. Helyette röpke álom pihentette Francis 

Drake szemét. De még ezt az álmot is sajnálta magától. Mit álmodozol itt, 

ugorj talpra, ha egyszer ébren vagy már! De hát nincs est ő ébren, álmodik 

csak. Most újra álmodja, mi történt az alvó spanyol históriája után. 

Hát arra már nem is kell sok szót vesztegetni, hogy egyre északabbra 

hatolva, elfogtak még két hajót. Nem volt azokon semmi. Az egyiken nagy 

végekben finom vásznat találtak, azt azért elvették. 

Cserére jó lesz. 

Aztán meg beálltak hajcsárnak szenyor Jorge szolgálatába. 

Na hát az, jó mulatság volt. 

Ezúttal mind a két csónak vízen volt. Tízennégy emberrel kémlelte, hogy 

lehet biztonságosan partra szállni, és vizet szerezni. A parti táj 

barátságosabb képet mutatott, zöld ligetek és erdőségek váltakoztak 

megművelt földekkel. A dombok között ösvény is kanyargott, amely 

olykor- olykor lefutott egészen a tengerig. 



Egy ilyen ösvényen vett észre Johnny – aki olyan büszke mostanában 

éles szemére – egy lámakaravánt. Nyolc kecskefejű, tevenyakú, 

nagybundájú állat ereszkedett le nehéz terhével a köves, hegyi úton és 

közeledett lassan a tengerpartra. 

– Admirális, egy spanyol lépked elöl, a lován. A csordát meg egy indián 

fiú hajtja. 

– Úgy lehet, füleket hoz a pápista – morogta Fred. Gyorsan 

körülkémleltek. Sehol senki. Délen, jó néhány mérföldre innen van 

Marmorena falucskája, a minap ott békében eltársalogtak a két spanyol 

elöljáróval. A lámakaraván arrafelé igyekezett. 

Kikötöttek, partra osontak, és elbújtak a tüskés bokrok, kaktuszok között. 

Olyan csendben voltak, hogy a spanyol észre sem vette őket. A lova – öreg, 

zörgő csontú pára fülét sem mozdította az idegen szagokra. A hajcsárnak 

meg kisebb gondja is nagyobb volt annál, semhogy körülkémleljen. Éppen 

előre szaladt a gazdájához, aki nagy dühösen rávágott a korbácsával. Valami 

nem ment rendjén, dühös volt a spanyol úr. 

– Kegyelem, szenyor Jorge! – hallották az indián suhanc kiáltozását. 

A lámák megálltak az út közepén. Olyan tanácstalanul, mintha 

mondanák: merre is menjünk? 

– Erre, erre – suttogtak a kalózok a bokrok mögül, és mondták: – cicc, 

cicc – mivelhogy nem tudták, hogyan kell hívogatni ezeket az 

istenteremtményeit. Valamelyikük aztán nagy bátran kilépett az útra, és egy 

bottal egyszerűen lehajtotta onnan a nyolc állatot. Futott a karaván, ők pedig 

verték, hajkurászták a lámákat, ügyet sem vetettek a kővé meredt spanyolra. 

Mire Jorge uram észbe kapott, hiába vágtatott fenekedve az állatai után. 

– Hogy a limai Madonna verje ki a szemeteket! Ocsmány férgek. Nem 

féltek az istentől? Na megálljatok, csak röhögjetek, röhögjetek, fogtok ti 

még lógni. Ide köttetlek a fákra! – s előkapta pisztolyát. 

Nem bántották. A lába elé lőttek, menten elejtette a fegyverét. 

Antonio „atya" válaszolt neki. 

– Aligha fogunk itt lógni, uram. Eretnek angol kalózok vagyunk. 

Bemutatom kegyelmednek vezérünket, Francis Drake admirálist, ha még 

nem ismerné a nevét... 

Ismerte. Leesett az álla, csak állt, mint a szélütött, és nézte, miképpen 

emelik be a csónakba ezüsttel teli málháit. 

– Köszönjük szépen, szenyor Jorge. Az állatait természetesen 

megtarthatja. Mondja, tisztelt uram, van errefelé iható víz? 

– Hogy az a limai Madonna... 



A mindenségit, nagyra vannak ezek a spanyolok a limai Madonnájukkal. 

Meg kellene azt nézni. Hátha nem is olyan haragos, mint amilyennek 

mondják. 

Kibontottak minden vitorlát, rohantak Limába, Madonnát nézni, annál is 

inkább, mert úgy hírlett. ott vesztegel dús kincsekkel megrakodva a 

Cacafuego, az, az óriási Tűzokádó vitorlás, amelyről Nuno da Silva mindig 

tisztelettel és csodálattal beszélt. Akárhol is érdeklődtek utána, mindenkitől 

ugyanazt hallották. A Tűzokádó sokágyús, félelmetes hajó, amely éppen 

most – igen, éppen most – viszi Panamába a partvidék minden ezüst- és 

aranyadóját. 

Hol van most? Lima kikötőjében? 

Február 15-én dél tájban feltűnt előttük Peru legnagyobb kikötője. 

– Várjunk estig! – mondta Cutill kapitánynak. 

Nagy vargabetűt tettek. A kikötő előtt számtalan vitorlás bárka lebegett a 

vízen, benn az öbölben pedig, legalább tíz spanyol karavella csupasz árboca 

látszott. 

Lima. Mintegy hat mérföldnyire a parttól, a Lima (vagy inkább Rimae) 

folyó lapályán alapította Francisco Pizarro, a véreskezű konkvisztádor, 

1535- ben. S úgy látszik, pár évtized multával első lett Peru városai között. 

Peru és Chile minden terményének, rablott és bányászott kincsének itt a 

gyűjtőhelye, innen indulnak a kincsekkel megrakott gályák északra, hogy a 

keskeny panamai földszoroson átvigyék majd rakományukat a karavánok a 

Karibtenger partjaira, és onnan újabb hajók szállítsák az átkozott, 

nagyravágyó Fülöp király kincseskamrájába. 

E nagy városnak Pizarro a „La Ciudad de los Reyes", a „Királyok városa" 

büszke nevét adta. De hát inkább rablók városa az. Azt mondják, 1551 óta 

egyeteme is van, ahol az indiánok is tanulhatnak, ha éppen eljutnak odáig. S 

van hatalmas székesegyháza is – benne a sokat emlegetett limai Madonnával 

–, és vannak szép házai, amelyeket a spanyol és olasz építészek emeltek. 

A limai kikötő tulajdonképpen egy másik városka: Callao. Callao de 

Lima, a tengerparton. Kicsiny erőd őrzi no, majd emelnek a spanyolok 

nagyobbat ezután. 

Amikor a callaói pálmasorokra és raktárházakra ráborult a csillagfényes 

éjszaka, és az Aranyszarvas hallgatag árnyék gyanánt besiklott az öbölbe – 

egy pillanatra felmerült benne az ördögi gondolat. 

Jó volna megrohanni Limát! 

Ha el nem veszett volna a másik két hajó, bizonyisten megtenné. 

Megsarcolásról, városfoglalásról persze szó sem lehetne! Éppen csak 



berontanának a városba, összelődöznék a kormányzó házát, megnéznék azt 

a limai Madonnát is, aztán uzsgyi, vissza a hajóra. 

De hát ahhoz kevesen vannak. Mindegy, elég lesz, ha az Aranyszarvas 

bekopog kissé a maga módján Callao kikötőjébe. 

Az Aranyszarvason egyszeriben olyan csend lett, mintha valóban nem is 

volnának. Mintha halottak hajója volna az Aranyszarvas. Sem szó, sem fütty 

nem hallatszott, akinek munkája nem volt, néma csendben, mozdulatlanul 

állt a helyén. Az ágyúk megtöltve, lövésre készen vártak. A horgonyt úgy 

engedték a vízbe, mintha kisbabát fürdetnének. Szépen, vigyázva. 

Loccsanás se legyen. 

Ott álltak a nagy callaói öbölben. Harminc spanyol vitorlás közvetlen 

szomszédságában. 

Erős északkeleti szél zúgott felettük. Csak a szél hangja meg a víz 

locsogása, a földnyelven túli, haragos morajlása volt minden zaj. 

Máskülönben álmos némaságban hevert Callao kikötője. 

A hajók felől sem kélt semmi zaj. Egy részük az öböl közepén 

lehorgonyozva, más részük a rövid rakpartnál kikötve hallgatott. Valahogy 

gyanús volt ez a némaság, mert a kikötő házai felől sem hallottak mást, csak 

távoli énekszót, és az egyik épületből vad kurjongatást, rekedt danolászást. 

A vízen azonban semmi sem mozdult. Mintha várták volna őket. 

Az Aranyszarvas nem vonta be a vitorláit. Csak szélbe fordították azokat, 

ha kell, egyetlen mozdulat, máris szökhetnek kifelé. 

Csend. Zúg a szél és távol a tenger. 

Minden csak árnyék. Az égbolt számtalan csillaga világít. Idelent a 

pálmák hajlonganak, s velük reszket a szélben a sok háztető is. A 

sötétségben minden összeolvad, a körvonalak puhán egymásba érnek, és 

bármily közel vannak, nem látni pontosan a nagy spanyol gályákat sem... 

– John – és előlépett a fiatal Drake. 

– Moon mester – s melléje állt a hajdani hajóács. Elég lesz két csoport. 

– Vegyetek magatok mellé három- három embert. Ha baj van, azonnal 

vissza. Egy hosszú és egy rövid füttyentés. Ugyanaz a jel innen is. Lehetőleg 

ne csapjatok zajt. 

Az Aranyszarvas mögé volt kötve a két csónak. Beszállt a nyolc hallgatag 

ember, és néhány perc múlva eltűntek a szemük elől. Hiába füleltek, még az 

evezők loccsanását sem hallották. 

Nuno da Silva ott állt mellette, és kétségbeesetten törölgette a homlokát. 

– Mi lesz ebből? – suttogta. 

Türelmesen vártak. Egyik negyedóra a másik után telt. Éjfél felé járhatott 

az idő. 



– Hívjuk vissza őket. Rosszat sejtek, kapitány – morogta Fred. 

– Vénasszony. 

– Hkm... azért bevált már egy- két jóslatom. Emlékezz csak... 

– Mondtam akkor is. 

– Mert magad sem tudtad, mit kéne csinálni? 

– Fogd be a szád. 

A kutya mindenségit! Az öreg el nem mulasztaná, hogy orra alá ne 

dörgölje az egész Doughty- ügyet. És megteszi számtalanszor, hogy a 

fedélzeten nekilát nagy buzgalommal, és újra elkezdi „a londoni nagy 

veszekedéstől – az ítéletig''. Olyankor aztán hallhatja nem egyszer, de 

százszor: „bezzeg a mi admirálisunk, annak hiába mondtam, vigyázzon a 

rókákra!" 

Az öböl bejárata felől éles sípszó hangzott. 

– A Jebuzeusát! Új hajó érkezett! 

S mintha csak viharfelhők közelednének, távoli mennydörgéssel jelezve 

jöttüket, ugyanekkor hirtelen dobogás, elfojtott kiáltás, majd hangos 

csattanás hallatszott az egyik lehorgonyzótt hajóról. 

– Moon mester ügyködik odaát. 

– Gyorsabban is csinálhatná. 

Most olyan percek következtek, amelyekben minden, minden csak 

hajszálon múlt. Csak perceken múlt, és felkavarodott Callao nagy kikötője. 

Az újonnan jött hajóról valaki átkiáltott. 

– Quién esta? (Ki van itt?) 

– A furious dragon! (Egy dühös sárkány!) 

Értetlen csend. Odaát valaki mentegetőzve magyarázta: 

– No entiendo ni palabra. (Egy szavát sem értem.) 

Az Aranyszarvason izgatott röhögés támadt. Mindjárt megérted, 

barátom, ha a hajódba pörkölünk egyet. Ej, csak már visszajönnének a fiúk, 

meddig szagolgatják még a hajókat. 

– Oye!(Hé!) 

– Shut your mouth! (Fogd be a szád!) 

– Kapitány úr, ezek nem spanyolok. 

– Hát micsodák, te ostoba? Hé, odaát? Mifélék vagytok? 

Most megint hallgatnak, nem felelnek. Várják, hogy ó válaszoljon a 

kérdésre, közben az öklüket rágják, legszívesebben hangosan hahotáznának. 

Ő pedig megszorítja Fred karját, vigyázz, öreg, kezdődik a cirkusz! 

Visszakiált spanyolul. 

– A Cacafuegóval lett volna találkánk, szenyor! De a sötétben az 

orrunkig sem látunk. 



– Meghiszem azt. A Tüzokádó már rég Equador partjainál jár! Tegnap 

alkonyatkor találkoztam vele. De miféle zagyvaságokat beszélnek az 

emberei? 

– Nem zagyvaság az, szenyor. Angolok vagyunk valamennyien. Angol 

kalózok. A nevem Francis Drake. Őfelsége, Erzsébet királynő admirálisa! 

Puff! Odaát a kapitány torkára szaladt az ijedtség, krákogó köhögésbe 

kezdett. Egy hangos „óó" is hallatszott, és rá a suttogás: ,,Calma!'' 

(Nyugalom!) 

Egyszóval, nincs itt a Tűzokádó! 

Fred sípolt. Egy hosszú és egy rövid a jel! Az újonnan jött hajón is 

füttyszó. Aztán kiáltás. Dobogás, rohanás. Ordítozás! Az öböl vizén most 

feltűnt az Aranyszarvas egyik csónakja. 

– Horgonyt fel! Kötelekhez! 

– Ahoj! Segítsetek! – Thomas Moon jól ügyködött. Egy pantos ládát 

tuszkolt föl társaival. – Gyorsan, gyorsan. Jönnek a többiek is. Nincs semmi 

a hajókon. Nem is őrizték. Nincs itt a Cacafuego. Ezek árura várnak. Az már 

elment! Hozunk egy foglyot is. 

Odaát elsütöttek egy puskát. A dörrenésre megelevenedett a part, a 

házakból riadt emberek futottak elő, értetlenkedő kiáltások hallatszottak. 

Egy spanyol csónak közeledett, gyors evezőcsapásokkal. 

Kifeszültek az Aranyszarvas vitorlái. 

Előkerült a másik angol csónak is. Az öböl másik végéből vergődött elő, 

amikor az Aranyszarvas már növekvő sebességgel indult a menekülő hajó 

után! 

– Ha ocurrido algó!? (Mi van itt?) – kiáltották a spanyol csónakból. 

– Angolok, angolok! – üvöltöttek a spanyol hajóról. 

– Tűz! – eldördült az Aranyszarvas orrában az ágyú. Akkora tüzet 

csapott, mintha valóban mérges sárkány torka ontaná a lángot. 

Riadó! Veszett éjszakája volt akkor Gallaónak! És őbenne is veszett kedv 

tombolt! Alighogy visszatért a másik csónakja is, már esze ágában sem volt 

üldözni a hajót. A spanyol kikötői csónakot egyszerűen lerohanták, a 

révkalauz úgy úszott, mint egy béka, aztán nagy kört írtak le az öböl 

közepén. Élvezték a hatást, amit keltettek! Már puskák is szóltak, már 

trombita recsegett az erőd tornyában, már tömött sorokban suhantak a 

hajósok fel az öt, árván hagyott hajóra. De azok a hajók is mintha 

megkergültek volna. Csonkán lógott orrukban a horgony kötele. Ördögi 

kezek elvágták azokat. És a szél máris kíméletlenül egymáshoz csapta, 

hajtotta valamennyit, iszonyú döndüléssel, recsegés- ropogással verődtek 



össze. A kapitányok rekedten üvöltöttek. Mindhiába. Lazán lógtak az 

árbocok és a vitorlák kötelei. 

– Bütyök nőtt a tenyeremen, míg elcsaptam valamennyit – nevetett Johnny 

az Aranyszarvason. 

Most neki az öböl kijáratának. De még egy sortűz búcsúképpen az erődre. 

S még egy a hajók felé! Vesszetek meg! Még énekelünk is, úgy bizony. 

– Fiúk, nótára! 

Rázendítettek egy vaskos tengerésznótára, a lábukkal verték hozzá a 

taktust, nagyokat kurjongattak közbe. Olyan vidámak voltak, hogyha 

énekük elhallatszott a limai Madonnához, hát az sem haragudhatott meg 

érte. 

Hátuk mögött hagyták a megrémült Callaót összerugdalt hajóival, 

megdermedt lakóival, és az őrjöngő kapitányokkal. 

Hajnalra elérték a menekülő vitorlást. Parancsnoka saját maga hozta elő 

értékeit. 

– Jól ellátta a bajunkat, uram. Kegyelmed tehát Francis Drake, a nagy 

kalóz? 

És ez úgy hangzott, mintha nem bánná aranyait, csakhogy szemtől 

szembe láthatta Francis Drake- et. 

Hiú gondolat volt, felébresztette egészen. Éppen e pillanatban ordította el 

magát az ügyeletes. 

– Kutyaőrsééég! Hajnali négy óra. 

Francis Drake felugrott ágyából, vizet csapott arcára a kancsóból. 

Kilépett a fedélzetre. Megsimogatta szakállát és borostás arcát. Mélyet 

lélegzett a jószagú, hűs levegőből, aztán felnézett az égre, amelyen lenge 

fátyolfelhők sziporkáztak fehér fénnyel. 

– Good morning, admiral! All's well! (Jó reggelt, admirális. Minden 

rendben! ) 

– Jó reggelt, Johnny. Mi újság? Megkerült már? 

– Még sehol semmi, üres az egész látóhatár. 

Nem sajnálta a fáradságot, felkapaszkodott az árbockosárba. 

Csodálatosan kék volt a tenger, és tiszta a levegő. Jobbról Equador trópusi 

tájai, magas hegyei, rekkenő melegben duzzadó kaktuszai. Balról a tenger. 

Az örök tenger. 

Tizenharmadik napja már, hogy a Cacafuegót üldözik. Nuno da Suva, 

meg az újonnan elfogott révkalauz se holt, se eleven a rémülettől. A 

Tűzokádó ezertonnás óriás, vége az Aranyszarvasnak, ha azzal kikezd. 

Nekik kettőjüknek meg így is, úgy is végük van, akár a kalózok, akár az 

inkvizíció végzi ki őket. 



Tegnap azt hitték, megvan. De csak egy óriási madársziget tűnt fel a 

távolban. Kormoránok, pelikánok, alkák milliói rebbentek fel a vastag 

guanótól hófehér szigetről, és surrogó felhő gyanánt röpültek a négy égtáj 

felé. 

Most csendes a tenger. Valahol a part felett kondorkeselyű lebeg az 

irdatlan magasban. 

Drake visszaereszkedett a fedélzetre. 

– Johnny, szoktál- e most is álmodni? 

– Nem, uram. Mostanában nem érünk rá – vörösödött el a fiú. 

– Az ám. Váltig dicsért az öcsém, hogy jól megálltad a helyedet 

Callaóban. 

– Hát... 

– Ébren sem álmodsz? 

Csak nagy hallgatás volt a válasz. A takácslegény a vállát vonogatta. Mit 

is feleljen erre? De már a füle is vörös volt. 

– Úgy ám. A tengeren hamar kiderül, hogy nagyon szerelmesek vagyunk. 

És még szerencse, ha van kibe... 

Végigjárta a hajót, szokásához híven. Végül lement az Aranyszarvas 

mélyére, ahol az összehordott kincset őrizték. A hajó immár méltó volt 

nevéhez. Nem egy, nem is két láda aranypénz hevert ott. Hanem pontosan 

tizenkettő. Aztán ládában, zsákban az ezüst. Külön ládikóban az 

igazgyöngy, másban az aranyékszer. Mérhetetlen érték. 

És még hátra van a Tűzokádó. 

Lima előtt február 15- én voltak. És most huszonnyolcadika van. 

A Tűzokádót még el kell kapnia. Legyen teljes a győzelem! 

Felemelte azt az aranyláncot, amelyet az alvó spanyol zsákjában találtak. 

Felvitte a fedélzetre, riadót fúvatott és kihirdette: 

– Idehallgassatok. Aki először látja meg a Cacafuegot, ezt az aranyláncot 

kapja. 

Megéljenezték, és máris rohant volna mindenki a keresztrudakra, alig 

lehetett leimádkozni őket. Másról sem beszéltek, csak a Tűzokádóról, most 

már igazán utol kell érniük. S faggatták a két foglyot, Nuno da Silvát, meg a 

Callaónál elfogott révkalauzt, miféle hajó az. De hát azok csak a vállukat 

vonogatták, meg hümmögtek, nem mertek nyilatkozni, hátha az admirális 

rossz néven veszi. 

– Nagyon nagy hajó – mondták mégis. 

– Ötven ágyúja van. És kapitánya, Juan de Anton úr, igen erőszakos, 

merész ember. 

– Persze, azt csinál az admirálistok, amit akar. 



Ostoba szamarak, azt hitték talán, hogy Francis Drake legényeit az ilyen 

sápítozással megrémiszthették. Kalózok nem az ágyút számolgatják, hanem 

a zsákmányt nézik. Kis hajó kis zsákmány, nagy hajó nagy zsákmány. Azon 

múlik minden, melyiket hogyan kell elfoglalni. 

Pár nappal ezelőtt is azt hitték, beérték a Cacafuegót. De hát csak egy 

kisebb karavellát csíptek el. S ahogy szokták, a két csónak bekerítette a 

hajót, míg az Aranyszarvason nagy zajjal felcsapták az ágyúnyílások ajtaját. 

Nem volt ott bizony egy fikarcnyi verekedés sem. A spanyolok szívták a 

fogukat, és szó nélkül átadták néhány ezüsttáljukat, díszes ezüstlámpásukat 

meg egy kis láda aranypénzt. 

Még hátra van a Tűzokádó. 

Bob Leeds sem volt az a méregzsák, mint máskor. Azzal biztatta társait, 

hogy ha elkapják a nagy hajót, még nagyobb lakomát csapnak, mint a Gran 

Capitan után. Az öreg Fred meg egyre sopánkodott, nem lesz ő olyan 

szerencsés, hogy aranyláncot kapjon. Gyengül a szeme, no mindegy. Ha sor 

kerül a lakomára, elmeséli majd... 

– A londoni veszekedést, igaz- e? 

– Nyavalyát. Elmesélem majd a szép Lilian Hervey igaz történetét. 

Nagy szemet meresztettek és felhúzlak a vállukat. 

– Lilian Hervey? Ki az? Admirális, ki az a Lilian Hervey? 

– Tudom is én – legyintett. – Kérdezzétek tőle. – Aztán felsietett a 

tatemelvényre, meghallgatta még Cutill kapitány jelentéseit, majd sokáig, 

nagyon sokáig elgondolkozva nézte a tengert. 

A reggeli fényekben csillogó víz fehér tajtékot fodrozva vált ketté az 

Aranyszarvas mögött. Nézte a hajó nyomvonalát, elmerengett a hullámok 

megújuló, majd megint elmúló csodás rajzolatain. A vibráló, csillogó felszín 

alatt sötét árnyékok úsztak, durbincsok követték a vitorlást, majd megunták, 

hogy koldusfalatra várjanak, és eltűntek a mélyben. 

A távolban delfinek szökdöstek ki a vízből. 

Hirtelen különös nyugtalanság támadt fel benne. Belekapott a szakállába, 

elmerülten hümmögött. 

Alatta a tenger vize. Hullámok, habok játéka. Rajtuk ezernyi színre törő 

napsugár. Mennyi szín – mint megannyi gondolat. 

A tenger hullámainak himbáló kavargása. 

Honnan ez a fáradt nyugtalanság? Mintha terhére volna már a kalózkodó, 

csavargó élet. Mintha elege volna a dicsőségből, hogy végigpusztította 

Dél-Amerika nyugati kikötőit, és megvámolta keményen Fülöp király 

kincses gályáit. Hát nem lelkesíti, hogy hazáját igaz erejére ébresztette, és 



megmutatta a világnak az eretnek Anglia igazi erejét? S mintha megunta 

volna, hogy soha sincs hajó, 

441 amely neki ellenállna. Ezek az elpuhult spanyolok fegyvertelen 

indiánokkal hősködnek untalan, bezzeg megremeg a térdük, ha vele 

találkoznak. 

Tizenkét láda arany hever odalent. Valparaisóban öt perc alatt nyakába 

dobtak ezer aranyat. Amennyit a királynő az egész flottára szánt. A 

nagyurak, akik pénzüket adták e nagy expedícióra, nyugodtan alhatnak. 

Nem száz – de kétezer százalék a hasznuk, s lesz talán több is. 

Még hátra van a Tűzokádó. A legnagyobb hajó. 

De talán hiába minden. Thomas Doughty halott. S ha ő hazamegy, 

támadnak majd bosszúra éhes emberek, akik szemére vetik, hogy hiúságból 

végeztette ki legjobb barátját, hogy mindent csak a maga dicsőségére és a 

maga hasznára tett. Második esztendeje hagyták el Angliát. Hosszú idő. 

Amit szíve szerint hazája üdvére tett – vajon nem juttatja- e akasztófára 

mégis? 

Hazamenni. Úgy szorongatja torkát a honvágy. Hajósembernek igazi 

hazája a tenger, most mégis a plymouthi házba kívánkozik. Hazamenni. 

Otthon nemcsak felesége szelíd mosolya várja. Lesznek majd Doughty- 

képű, sunyi szavú udvaroncok, akik orránál fogva akarják vezetni. Akik 

megölelik, és hátába szúrják késüket. 

A Tűzokádó ezertonnás nagy hadihajó. A spanyol gyarmatok büszkesége. 

Ötven ágyú rajta. 

Az Aranyszarvas mindössze száztonnás hajó. És tizennyolc ágyúja van. 

A Gran Capitan del Sur mellett is „kisgyereknek" látszott. Hát még a 

Tűzokádó mellett. 

Hirtelen maga előtt látta Richárd Minivey elszánt, hősködő mozdulatát. 

És mintha csak a belső kételyek, az ösztönös sejtések, a sok harcot átélt 

katona szokatlan gondolatai testet öltöttek volna, melléje lépett Francis 

Fletcher. 

– Admirális – kezdte halkan és tisztelettel. – Kegyelmed kemény ember. 

S tetteivel beírta immár a nevét hazánk történelmébe. Ha eljön az idő, hogy a 

pápista spanyol birodalom koldusbotra jut, és Anglia zászlói fognak 

uralkodni a tengereken, kegyelmednek jár azért az első köszönet. A nagy 

tettet immár befejezte: Amerika keleti és nyugati oldalán rettegnek nevétől a 

spanyolok. 

Ránézett Fletcherre, és furcsa módon az a kép jutott eszébe, amikor a 

„Hableány" termében először fogott vele kezet. Az alexandriai út. 

Ott volt Johnny is, a takácslegény. 



A csavargók, akik közül Doughty az ő tolvajait kiszemelte. 

És Betty is, a szegény kis árvalány. 

Valahogy nagyon messziről hallotta Fletcher szavait: 

– Éjfél óta imádkoztam istenhez, erősítse meg lelkemet... Gondolkozzék 

kegyelmed is: a hajó megtömve kincsekkel, megszerezte hát, amiért e 

hosszú útra küldték. Áthajózott a Magellán- szoroson, és felforgatta a 

spanyol kikötőket. Megvan a dicsőség is... világ hiúsága, a lélek 

nagyravágyása miért is kísérti még tovább? ... 

Az admirális öccse volt a szerencsés. Azt mindenki elismerte. Ő kiáltotta 

először: „Vitorlák!" S azok a Tűzokádó vitorlái voltak. 

Az öreg kalózok, az ifjú legények, mind a hatvan ember Francis Drake-re 

nézett. Egy csomóba verődtek a főárboc tövében. Bizonytalan tekintetük 

elárulta, hogy biztatásra várnak. Az admirális pedig elgondolkozva 

simogatta a szakállát, és különös tekintettel nézett vissza rájuk. 

– Nagy hajó – mondta végül. 

Az bizony. De hát tudják ezt amúgy is. 

– A kapitánya nem ismeri a tréfát. Tavaly szó nélkül szétlőtte egyik 

haragosának hajóját. 

Ezt is tudták. Nuno da Silva mesélte nekik. 

– Nehéz napunk lesz. 

Sokáig hallgattak. S talán végképp elszontyolodtak volna, hogyha 

Johnnyból, a vidám suhancból ki nem tör az elfojtott kuncogás. Maga se 

tudta, min nevet, de olyan mulatságosnak találta, ahogy bambán bámulnak 

maguk elé a társai, és értetlenül bólogatnak az admirális szavára – hogy 

elnevette magát. 

Mintha gátat tört volna a nevetés – egyszeriben rájöttek, hogy ugratja 

őket az admirális. Hát persze hogy ugratja őket, hiszen rázza az elfojtott 

nevetés, az orra- füle belepirosodik, hogy tartani tudja a komolyságát. 

– Na végre! – dörrent rájuk. – Már azt hittem, a nadrágba csúszott a 

szívetek. Mit gondoltok, miért nem ismeri Juan kapitány a tréfát? 

– Mert nem tőlünk tanulta – kurjantotta Antonio. 

Most már csak arra voltak kíváncsiak, miféle tréfát tegyenek a 

Cacafuegóval. 

– Francis Drake... keresztyén testvérem... riadt, Fletcher tiszteletes. – A 

Tűzokádó kapitánya biztosan tudja már, hogy miféle hajó a miénk! 

– Bizony tudhatja, máskülönben hamarabb utolértük volna. 

– Márpedig ha tudja, hogy angol kalózhajó cirkál a spanyol vizeken, 

akkor nemhogy cicázni, hetvenkedni nem lehet, hanem köznapi módon sem 

lehet a közelébe férkőzni a sokágyús óriásnak. 



– Hogy az a limai Madonna... – vakarta a fejét Francis Drake. – No, Cutill 

mester, kegyelmed mit tanácsol? 

Cutill kapitány nagyot sóhajtott: 

– Számításba véve a Cacafuego nagyságát és tűzerejét... 

– Elég. 

A távoli egekből hatalmas fehér albatrosz röpült az Aranyszarvas fölé. 

Egy darabig a főárboc fölött lebegett szinte mozdulatlan szárnnyal, majd 

kecses szökkenéssel jobboldalt a víz színéig ereszkedett, és onnan 

kíváncsiskodott a fedélzetre. A legénység megigézve figyelte a hajósok 

híres madarát. Jó jel ez, ha melléjük ereszkedik, de hát vajon mit tanácsol? 

A tengerek csodálatos vándora meglendítette szárnyát és máris a 

magasban- röpült tovább. 

– A Tűzokádó felé repül! 

Ha az albatrosz még egy ideig az Aranyszarvas fölött marad, különös 

látványban lett volna része. A zömök termetű, vidám tekintetű admirális 

parancsára sietve hordókat gördítettek elő a hajó mélyéből. Nagy szurkos 

hordók voltak ezek. A hajósok most köteleket kötöttek a hordókra, majd az 

Aranyszarvas tatja mögött vízbe engedték azokat. Szám szerint tizenötöt. A 

nyitott hordók megteltek vízzel, nehéz kolonc gyanánt lógtak köteleiken... 

És mintegy négy tengeri mérföld távolságban, a Cacafuego díszes, 

cirádás parancsnoki emelvényén Juan de Anton. Peru és Equador 

leggazdagabb kereskedője, hatalmas ültetvények és bányák gazdája, ennyit 

mondott: 

– Furcsa. 

Már egy órája, hogy jelentette az őrszem: ismeretlen hajó tűnt fel 

mögöttük a láthatáron. Mintha lesántult volna, éppen csak vánszorgott, 

bukdácsolt a vízen, noha feszesen puffadozott minden vitorlája. 

– Az lesz – mondta a fedélzetmester. 

Pár nappal ezelőtt Payta kikötőjében újabb rakományt vettek fel. Ott 

mesélte valaki nagy titokzatosan, hogy Lima kikötőjét rommá lőtte, hajóit 

elsüllyesztette, Lima városát pedig megsarcolta egy angol kalózhajó. 

– Marhaság – vélte Juan de Anton. – Hogy kerülne ide angol hajó? 

– A Magellán-szoroson át, szenyor Juan. 

– Tegyük fel, hogy sikerül átvergődnie rajta. Akkor is... egymagában egy 

egész kikötőt... marhaság. 

Hanem azért mégis elgondolkozott a dolgon. És, hogy délnyugati irányban a 

hátuk mögött feltűnt a kicsiny háromárbocos, le nem vette róla a szemét. 

Száztonnás bárka – gondolta büszkén, nagy hajók kapitányához méltóan és 

legyintett. Ettől ugyan nem félti a rakományát. 



– Szenyor Juan, talán az ágyúkat. 

– Ugyan. Csak nem fogok riadóztatni egy csónak miatt. 

A kicsiny háromárbocos ezalatt gyors iramban közeledett. De csak egy 

ideig. Aztán mintha valamiben magakadt volna. Lassan vánszorgott előre, 

jóllehet minden vitorlája ki volt feszítve. 

– Furcsa... ettől ugyan nem kell tartanunk. Ráadásul léket is kaphatott. 

Az Aranyszarvas valóban úgy festett, mintha léket kapott volna. Fara 

mélyen a vízbe süllyedt, orra magasan kiállt, és az egész alkotmány erősen 

megdőlve bukdácsolt a vízen. 

– Legalább a vitorláit vonnák be. 

Odaát az angol hajón kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogysem a 

vitorlákkal törődjenek. Sőt, Francis Drake a lelkükre kötötte, ne nyúljon 

senki a vitorlákhoz, legyen olyan a hajó képe, minthogyha magányosan 

bolyongana a tengeren. Akárcsak a Gran Capitan del Sur, amelyet 

szabadjára engedtek. A kormányt lekötötték, aztán lezavart mindenkit a hajó 

mélyébe. 

– Hangot se halljak. Mindenki tudja a dolgát. 

A Tűzokádón pedig teljes lett a tanácstalanság. A hajóslegények és a 

tisztek is mind a titokzatos hajót figyelték. 

– Este lesz, mire a közelünkbe ér – mondták. 

– Nem látok senkit sem a fedélzetén – jelentette az őrszem. 

– Micsoda? – elképedve bámultak egymásra. Ilyet még sohase hallottak. 

Azaz hallottak már, mi tagadás. Kikötői kocsmák mélyén beszélnek 

borissza kapitányok mindenféle kísértethajókról, amelyeken meghalt 

tengerészek lelkei bolyonganak a vizeken. Ki látott ilyen hajót? Ó, azt 

mondják – mások –, hogy nagyon sokat lehet látni. 

Hátha ez is ilyen. 

És most már mindenki látta, hogy az a háromárbocos valóban léket 

kaphatott, és hogy senki sincs a fedélzetén. Üres a parancsnoki emelvény, 

üres a fedélzet, üresek az árbocok is. Az ágyúnyílások egy része is 

felcsapva, más része becsukva. Valami nincs rendben azon a hajón. 

– Hohó – csapott a homlokára szenyor Juan. – Ha elhagyott hajó, miért is 

ne lehetne a miénk? 

Elhagyott hajó azé, aki megtalálja. Nosza, csónakba szállt azonnal tizenöt 

markos legény, közöttük jó néhány indián és néger, és szapora lapátolással 

igyekeztek az Aranyszarvas felé. 

Az egyik ágyúnyíláson kileskelődött Johnny és jelentette: 

– Jönnek. 



A harc izgalma futott át rajtuk. Drake a kezét dörzsölte, jó kedve volt. 

Francis Fletcher a kamrájában kuporgott, és halkan, reszkető hangon 

imádkozott. Cutill kapitány a fejét csóválta, féltette a hajót. Néma csendben 

voltak, elbújtak az ágyúk mögé, hogy aki a csapótáblán beles, az se vegye 

észre őket. 

A spanyol csónak egészen a közelükbe ért. Olyan erősen hallottak 

minden hangot, mintha közvetlen közelükben beszéltek volna. Ámbár 

valóban úgy volt, hiszen csak a hajó palánkja választotta el őket egymástól. 

A spanyolok felkiáltottak az Aranyszarvasra, De választ nem kaptak. 

– Nem spanyol hajó – mondta valamelyikük. Nem tudta elolvasni a 

nevét. 

– Menjen hát, szenyor. . ; 

A csónak széle a hajóhoz súrlódik. Idebenn dübörgésnek hallatszik. 

Aztán kapaszkodó lábak dobogása – idebenn egy- egy mennydörgés, 

Tizenegy ember az Aranyszarvasra kapaszkodik. Négyen a csónakban 

maradnak. Az evezőknél. Most egy izgatott kiáltás hangzik odafent. Aztán 

lábdobogás. Izgatott beszéd. 

– Mi történt, szenyor? – hangzik a csónakból. – Kell segítség? 

– Nem kell – így a felelet. – Az egész hajó üres. Legalábbis a fedélzet. 

Meg a parancsnoki szoba. 

Egy pillanatra csend támad. Szinte a levegőben rezeg a tétovázó, ki nem 

mondott szó. 

– Mondjátok meg Juan de Anton úrnak, hogy aranypénzt találtunk a 

hajón. A főárbocnál meg a parancsnoki szobában egy egész csomó van 

széjjelszórva a padlón. 

Lenn, az Aranyszarvas ágyúfedélzetén már alig látták egymás arcát. Vak 

sötétben, mozdulatlanul álltak. Sóhajtani is alig mertek. A lejárónál 

várakoztak a legtöbben. Maga Drake is ott állt, csillagos buzogánnyal a 

kezében. 

Odakint most a csónakosokon volt a sor, hogy tétovázzanak. 

– Szenyor – kezdték –, nem kell segítség? 

– Tegyétek, amit mondtam. Jelentsétek a dolgot a kapitánynak. A hajón 

egy lélek sincs, és kincset találtunk. 

A csónakosok halkan szitkozódtak, majd ellökték magukat az 

Aranyszarvas oldalától. Úgy húzták az evezőket, mintha rángatnák őket. 

Hogyha már részük nem lehet a kincsből, legalább gyorsan jelentik a dolgot. 

Odafent most a hajó orrától a tatjáig dobogtak a lábak. 

– Jó kis hajó. Gyorsnak látszik. 



– Az angolok mind ilyet építenek mostanában. Csak úgy röpülnek a 

vízen. 

– Kérdés, állják- e a vihart? 

– De mennyire. Ez is szépen feküdne, hogyha... 

– Az ám, a lék! De nem süllyed... 

– Hol a legénység? Partra menekült vagy vízbe fulladt? De kár, hogy nem 

mi láttuk el a bajukat. Azt mondják, Fülöp király őfelsége csuda nagy 

jutalmat ad minden levágott angol kalózért. 

– Úgysem mi kapnánk a jutalmat, hanem Juan kapitány. 

Most ismét egy helyre futottak össze a spanyolok. Úgy látszik, nem 

hagyta őket nyugton a parancsnoki szobában szétszórt aranypénz. (Drake 

maga szórta szét néhány marokkal.) 

– Idefordul a hajónk! – kiáltotta most egyikük. – Gyerünk, nézzük meg, 

mi van odalent! 

És a dobogó lábak megindultak a fedélzeti lejáróhoz. 

Odalent, a sötétben, ugrásra feszültek az izmok. 

És eltelt fertály óra is, majd megint egy. Juan de Anton kapitány hiába 

várta a lelkendező kiáltozást. A kicsiny háromárbocos hallgatagon, 

kísérteties csendben bukdácsolt a vízen. 

– Érthetetlen – morogta. Látta, hogy a legénység tágra meredt szemmel, 

babonás félelemmel figyeli a hajót. – Mit csinálnak, ilyen sokáig? 

Végre egészen az elhagyott hajó közelébe ért a Tűzokádó. Átváltották a 

vitorlákat, lazán laffogtak azok, és az ezertonnás büszke vizivár futása 

lelassult. 

Odaát senki sincs a fedélzeten. 

– Oye! Csend. 

Az egyenlítői tenger lilásvörös fényekben ragyogott. Reszkető ködök 

mögé bukott le a nap vakító korongja. Pár perc, és ráborul a tengerre a 

sötétség. 

Aztán eltűnt a nap utolsó fénycsíkja is. Csak azok a vöröslő ködök 

ontottak még némi fényt. Most egy árnyalak bukkant fel a kihalt fedélzeten. 

Teli torokból kiáltoztak neki. Az árnyalak nem válaszolt. És hirtelen eltűnt. 

Nem, nincs azon a hajón senki. De hát hová lett a Cacafuego tizenegy 

embere? Ebben a percben egy erős, érces hang hallatszott odaátról. 

– Szenyor Juan de Anton! 

– Pedro, te vagy az? 

– Francis Drake a nevem. Erzsébet királynő őfelsége admirálisa vagyok. 

Felszólítom, hogy adja meg magát. Ne próbálkozzék semmi ellenállással. 

– Micsoda? Drake? Pedro, ne marháskodj, a ragya verjen ki! 



– Francis Drake beszél. Adja meg magát! 

A száztonnás sötét árnyként feküdt a vízen. S íme, már nem is süllyedt a 

fara olyan mélyen. Hol van hát a lék? És hol van Pedro? Ez a hang nem az 

övé. 

– Carramba! – Ez szólhatott éppúgy a rossz tréfát űző Pedrónak, mint a 

kísérteties Drake kapitánynak. 

Egyetlen pillanaton múlt az egész. Juan de Anton uram bizony jobban 

tette volna, ha megtölteti azokat az ágyúkat. Csak ekkor döbbent rá a 

felismerés: ez a kis hajó kelepcébe csalta. S már fordult, hogy riadót 

fúvasson, de torkán akadt a szó. 

Vakító láng csapott ki az Aranyszarvas jobb oldalából. Egy, kettő, három. 

Hat, gyors  egymásutánban. A jobb ütegsor minden ágyúja felbömbölt, és 

gyilkos dörrenéssel robbantotta nehéz vasgolyóját a Tűzokádó felé. 

Recsegés, ropogás, fájdalmas üvöltés... rémült kavarodás. Borzasztó 

reccsenéssel ledőlt a spanyol hajó első és főárboca. Hangos döngessél 

zuhantak a fedélzetre a keresztrudak, a vitorlák ráborultak a jajgató 

sebesültekre. Égő nyílvesszők süvítettek az angol hajóról. Az egyik 

belefúródott Juan de Anton kapitány vállába. Majd harci üvöltéstől 

reszketett a levegő. A kicsiny hajó odaverődött a nagy mellé, és vad ördögök 

ugrottak át róla. 

– Kegyelem! 

A Tűzokádó mélyébe futott legénység kegyelemért könyörgött. Juan de 

Anton sebesülten támolygott. Várták a mészárlást, a kegyetlen halált. 

Nem az, történt. Azok az üvöltöző ördögök elvették fegyvereiket, rájuk 

zárták a csapóajtót, aztán nekiláttak, hogy a sebesülteken segítsenek. 

Később áthozták az Aranyszarvasról, és melléjük fektették Pedrót meg tíz 

társát. Be volt verve a fejük alaposan. Drake a kapitányhoz lépett. 

– Szenyor Juan – mondta minden gúny nélkül. – Kénytelen voltam 

megelőzni. Félelmetes híre van a Tűzokádónak. 

– Hogy az a... 

– Tudom, a limai Madonna. Kicsit sok munkát adnak szegénynek. 

Kötélre vették a rommá lőtt Tűzokádót. Mint párduc a zsákmányát, 

kivitték messze a nyílt tenger vadonába. Ott aztán megkezdődött az 

átrakodás. 

Mérhetetlen kincsek jutottak kezükre. Tonnaszámra ezüst, ládaszámra 

arany. Töméntelen igazgyöngy, csodálatos arany- és ezüstedények, 

kápráztató drágakövek. A Tűzokádón egymagában háromszor annyi 

drágaságot találtak, mint amennyit egész útjuk során eddig összeszedtek. 



Hat napig tartott, amíg áthordtak és számba vettek mindent. A hetedik napot, 

mert istenfélő kalózok voltak, a pihenésnek szentelték. 

– Szenyor Juan, legyen a vendégem. 

Rob Leeds remekelt. Volt miből. Feltálalta a Cacafuego minden élelmét, 

azt is, amit rakomány gyanánt vitt. Azon az estén még a foglyok is, közöttük 

az utolsó evezős rabszolga is, csirkecombot rágcsált. Vidám kurjongatástól, 

hangos énektől zengett a tenger. Az ifjú John Drake lanton játszott, majd 

leült a clavichord mellé. A lantot átvette más. Később a fedélzeten táncokat 

mutattak be, sőt, Fred biztatására még egy rövid jelenetet is eljátszottak, 

amit Londonban, Tarlton bohóctól lestek el, s amin jót nevettek a spanyolok 

is, minthogy kevés beszéd, de annál több hátbavágás és fenékberúgás volt 

benne. 

Mindenki vidám volt, csak Juan de Anton sápadozott. 

Drake megszánta, nekiadta azt a vászonrakományt, amit pár nappal előbb 

zsákmányoltak. 

– És adok még egy levelet is. Ha barátaimmal, Winter kapitánnyal vagy 

Larocold kapitánnyal találkozna, ne legyen tőlük semmi bántódása. 

Nem hitt már benne, hogy akár Winter, akár Larocold előkerül. 

De hát csak hadd rettegjenek a spanyolok: rajta kívül is van még angol 

kalóz a spanyol vizeken. 

Vidám dáridó folyt egész éjszaka. De hiába biztatták Fred Brewert, csak 

nem beszélte el a szép Lilian Hervey történetét. 

– Majd. Máskor. 

Belekezdtek hát ők maguk mindenféle kalandos históriába, de valahogy 

mindig félbeszakadt a történet. Túlságosan izgatottak voltak, nagyon is 

bennük élt a ravasz hadicsel izgalma. És még valami más is megzavarta a 

fejüket. 

Johnny égő tekintettel figyelte az admirálist. S mikor az egyedül maradt 

néhány percre, melléje osont. 

– Mi kell, fiam? 

– Admirális! Ugye... most már hazamegyünk? 

– Hazamegyünk. 

– De... nem lesz semmi bajom? 

– Nem. Megmondtam, fiú, hogy meglesz a jutalmad.  

Biztatóan legyintett. Ugyan miféle baj lehet már otthon? Hát legyőzte a 

Cacafuegót is. Ha nem is lesz jó barátja sok, ez a teméntelen kincs szerez 

majd barátokat. 

Beleköpött a tengerbe. 



Hajnalban aztán Francis Fletcher istentiszteletet tartott. Hadd bámuljanak 

a pápista spanyolok, mielőtt útjukra engednék őket. S beszédében hálát adott 

istennek a győzelmeikért. És hangosan imádkozott, távolítaná el az Úr tőlük 

az ördög kísértéseit, amely hiúság, nagyravágyás és telhetetlenség képében 

kerülgeti őket. 

No, jó, hát persze, hogy értett a szóból Francis Drake admirális. De hát 

mit tehet a kalóz, ha új hajó kerül eléje? Megkopaszthatja szépen. Ez történt 

március 17- én. Aztán meg huszadikán. 

– Ez már igazán az utolsó – mentegetőzött, amikor észrevette, hogy 

Francis Fletcher a fejét csóválja. 

Még aznap elfogott egy másik hajót. Nem is akárhogyan. Csak intett fél 

kézzel az evezős- vitorlás felé: 

– Fogjátok el! A parancsnok – itt megállt egy pillanatra. Látta, hogy 

mindenki előre lép kissé, különösen a régi fiúk, hiszen eddig is nekik járt az 

efféle megbízatás, ha ő maga kivételesen nem ment a csónakkal. – A 

parancsnok Johnny lesz. John Duntone. Tizenöt embert vihet magával. De 

csakis az újakat. 

Arra is volt kedve, hogy kalóziskolát nyisson. 

Johnny nem volt se holt, se eleven az izgalomtól. Még az is átvillant az 

agyán, hátha meggondolta magát az admirális, nem akarja őt hazavinni, és 

így próbál megszabadulni tőle. De aztán elszégyellte magát, az efféle 

okoskodás jobban illene Doughtyhoz, vagy akár Rogerhez és nem pedig 

Francis Drake- hez. 

Nagyot sóhajtott, és elkiáltotta magát: 

– Gyerünk! 

Drake pedig odafordult Cutill kapitányhoz és az öreg Fredhez. 

– Ügyes fiú – mondta –, lám csak, megkerüli a gályát. Jól teszi. Ha nem 

tetszik a spanyoloknak, futhatnak egyenesen a mi karjainkba. 

A spanyoloknak nem tetszett Johnnyék megjelenése, mégsem futottak az 

Aranyszarvas felé. Nem volt rá idejük. A londoni takácslegény – mint társai 

később elmondták – olyan bőszült haraggal szökkent a hajó fedélzetére, 

hogy alig tudták követni. Ijesztő ordítással rohanták meg a gályát – meg se 

állították, nem is kérdezgették –, csak neki a csáklyát, és már fenn is voltak. 

A kapitány töltött pisztollyal rohant elő. Johnny azonban kirúgta kezéből a 

fegyvert, az a levegőben szétrobbant, kinyílt, mint a rózsa. Bizony, még 

szerencse, hogy nem a kapitány kezében robbant fel... 

Fél óra hosszáig sem tartott az egész, már ott ringatózott a gálya az 

Aranyszarvas mellett. Kapitánya pedig Drake előtt vonogatta a vállát. 

Gyógynövényt viszünk, uram, ha arra van szüksége, szívesen átadom. De 



akkor már megjelent az ifjú kalóznövendék, a kapitányi kajütből 

előhalászott megvasalt ládával. Abban találtak aranypénzt is, meg egy 

gyönyörű, hatalmas legyezőt, amelyet színes papagájtollak s szikrázó 

drágakövek díszítettek. A nyele pedig színarany volt. 

– Jól van, fiú! Jó kalóz, kemény katona lehetnél. 

Csak „lehetnél"? Miért? Johnny észre sem vette nagy örömében, Fred 

annál inkább. 

– Hát mégsem tetszik neked ez a fiú? – kérdezte. 

– Dehogynem. Ügyes, keménykötésű legény. Csak hát... nem otthona a 

tenger. 

– Az már igaz. Sokszor elábrándozik. Szerelmes. Pedig azt sem tudja, 

hogy hol keresse azt a lányt. Talán nem is él az. Vagy nem neki él. 

– Gyerek még. Nem is baj. Én annak idején egy festménybe voltam 

szerelmes... 

– Akkor hát... 

– Akármilyen merész, és jó hajós lett, egyre attól riadozik, mi lesz 

otthon? A szíve mélyén megmaradt takácslegénynek. 

Fred nem nagyon értette ezt. Megzavarta a fejét, és dörmögve Johnny 

után sietett, hogy a maga módján kertelés nélkül megkérdezze tőle: 

– Mondd, te fiú, meg vagy veszve? Nem jó sorod van itt? 

– De. .j dehogynem – hebegett a meglepődött Johnny. 

– Akkor mi a fene, esett beléd? 

Az igazság az volt, hogy mindannyian erősen vágyódtak már haza, Drake 

is, Fred is, akárcsak a többiek. Hogyha esténként végighevertek a 

fedélzeten, és a csillagos égboltot bámulták, folyvást erről ábrándoztak. 

De hát az még messze volt. Már az egyenlítő fölött jártak, egy ideig az 

Aranyszarvast javítgatták Moon mester vezetésével, mert léket kapott a 

kincsekkel megrakott hajó, aztán kikötöttek Guatulco öblében, Mexikó 

partjain, mert Drake élelmet és vizet akart felvenni. Jó kis ribilliót csaptak itt 

is, hadd emlegessék jöttüket sokáig. Már a vízről látták, hogy a templom 

előtt nagy csődület van, velük senki sem törődik, hanem egyre azt a vértbe 

öltözött spanyol urat hallgatják, aki a tömeg előtt szónokol. 

No, jól van, kidobták a horgonyt, aztán partra szálltak, és megindultak 

egyenesen a templom felé. Most már jól láthatták, hogy ítélkezés folyik a 

téren, egy sereg spanyol katona előtt három halálra vált indián hallgatja az 

ítéletet. A fejük felett már ott lóg a kötél... 

– Éppen jókor jöttünk – nevetett Drake. 

Mégis fura helyzet támadt. A spanyol katonák egykettőre megértették, 

hogy jobb lesz, ha leteszik a fegyvert és elkotródnak, hanem a tömeg, amely 



akasztást jött látni, rossz néven vette az ünneprontást. S már- már úgy 

fordult a dolog, hogy saját hóhéraik mellé állnak a bambák, mert köveket 

ragadtak, és az angoloknak vágták, Drake azonban felfortyant ennyi 

ostobaság láttán, és tüzet parancsolt. 

– Az apátok jóistenit... de azért ne lőjétek agyon őket! 

Puskák dörrentek, nyílvesszők pattantak, a tömeg szétfutott. Ők pedig 

szélnek eresztették a három halálraítéltet, kirámolták a templomot, no meg a 

spanyol kormányzó kincses- ládáját. Antonio pedig vállon veregette a 

spanyol vasasokat, „szánalmas fickók vagytok, cimborák, a helyetekben én 

odasóztam volna saját magamnak", az elrabolt drágaságokért pedig, ott 

hagyták cserébe Nuno da Silvát meg a másik révkalauzt. 

Persze élelmet és vizet is vettek, aztán Drake kijelentette: 

– Most már igazán elég volt. 

Az éjszaka közepén, telihold fényében futottak ki az öbölből – és még 

azon az éjszakán megcsáklyáztak egy kisebb karavellát. Ez bizony jól jött, 

isten bocsássa meg a telhetetlenséget, mert egyenesen Kínából érkezett, 

kínai selymekkel, kínai porcelánnal a mélyében, és egy kínai navigátorral a 

fedélzetén. 

– Legalább nem lesz ismeretlen a Csendes- óceán. 

Úgy néztek rá, leesett az álluk. Micsoda? Hát mégis Magellán 

dicsőségére vágyik az admirális? 

– Esztelenség volna ugyanazon az úton visszamenni. Egyenesen a 

karjukba szaladnánk. Gyarmatalapításra meg kevesen vagyunk. 

– De hát a Földet megkerülni. Borzasztó nagy út! – Cutill kapitány a 

legénység nevében szólt. – Úgy véljük, jobb volna talán, ha követnénk 

Frobisher kapitány példáját. Hátha megtaláljuk az északi átjárót. Így jutottak 

el nagy merészen egészen az északi szélesség 48. fokáig. De ott nyár 

közepén szokatlan hideg köszöntötte őket. A sűrű ködben ide-oda 

kóvályogtak, és rosszkedvűen tapasztalták, hogy Észak- Amerika partja 

nemhogy keletre vonulna az átjárót mutatva, hanem éppenséggel nyugat felé 

hajlik. 

– Admirális... 

– Hohó, ti nem fértek a bőrötökbe. 

– Vezessen kegyelmed, amerre akar... de hát szerettük volna megtudni, 

mi lehet otthon. 

Mi lehet otthon? 

Még mindig nem vághattak neki a Csendes- óceánnak sem. Az 

Aranyszarvas palánkjai csúnyán meghasadoztak. Duggatni kellett, egy 

bókonyt meg kicserélni, így aztán egy elhagyott, spanyolok által még soha 



nem látott helyen partra húzták. Favárat is építettek ott, a kincsek meg a 

maguk védelmére, ámbár a közeli jámbor indiánok vallásos tisztelettel 

járultak eléjük. A barátkozás simán ment – hej, könnyű dolguk volt a 

spanyoloknak, a ragya verné ki a képüket –, Drake- et még királlyá is 

megválasztották. Ő pedig ünnepélyesen birtokba vette a földet Anglia 

királynőjének nevében, és New Albionnak nevezte el. 

Aztán vízre tolták ismét a hajót. Visszarakták gyomrába a mérhetetlen 

kincseket. Felszedték horgonyait, kibontották vitorláit, megfeszítették 

köteleit. Az admirális rájuk kacsintott, és visszafelé mutatott. Panama, Peru 

és Chile irányába. 

– Megmutattuk nekik az öklünket – mondta. 

A legénység vállára kapta, és harsogó vivátozásba fogott... 

Az Aranyszarvas jó hátszéllel futva, nekivágott a Csendes- óceánnak. 

Végtelen, hatalmas víztükör. S rajta egy parányi pont. 

– Fred – suttogták az alkonyi sötétben –, meséld el Lilian Hervey 

történetét. 

 

 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET 

 

 

BETTY 

 

A gyengék élete csupa véletlen. Nincsen senki, aki gondjukat viselné. 

Senki, senki. 

Bettyt a legjámborabb seafordi halászhoz vetette sorsa. Ámbár a 

legszegényebbhez is. Nathaniel Baker gazda beteges, korán öregedő ember 

volt. Nemegyszer az asszonyát küldte a vízre, amiért aztán váltig piszkálták 

a halászbokorban társai, mert régi hit szerint elmegy a szerencse, ha asszony 

kerül a bárkába. És hiába volt Bakerné asszony izmos, ügyes, minden 

férfimunkára kész teremtés, csupa gonoszkodásból megrövidítették a 

részüket nemegyszer. Ők azonban sohasem békétlenkedtek, mert istenfélő, 

jámbor emberek voltak mindketten. 

Betty látástól vakulásig dolgozott náluk. Pedig nem is kérték rá. Most 

látszott csak, a kóbor élet, a rácsodálkozó gyermekkor mennyi mindenre 

megtanította. Egyedül hozta rendbe a kicsi halászkunyhó szélcibálta tetejét, 

beültette nem virággal, hanem babbal és borsóval – a parányi kertet, mosott, 

beteget ápolt, és megtanulta még azt is, hogyan kell az elszakadt hálókat 

megjavítani. 



– Most már ezt is tudom – mosolygott, és megsimogatta a kisfiú fejét. 

– Vénségünkre kisfiúval lepett meg az isten. Pedig mindig leánykát 

szerettünk volna – mondta az asszony, és úgy nézett rá, mintha az édes lánya 

volna. 

Betty szerette volna meghálálni a szeretetet, amelyből még oly kevés 

jutott neki. Nem tudta, hogyan is köszönje meg, hogy fedél van a feje felett, 

hogy meleg étel párolog a tányérján, hogy kerítés és négy fal védi a világtól. 

Ó, igen, ez a négy fal volt legerősebb menedéke. Ha olykor elgondolkozott a 

sorsán, és felrémlett benne a régi rémületek minden iszonya, remegve 

behúzódott a szoba legtávolabbi sarkába, és úgy szűkölt, riadozott, mint a 

megvert kutya. 

Szíve mélyén kisgyermek maradt, pedig hát immár nagylánnyá lett 

végképp. Igazi nagylánnyá, noha termetre kicsiny és törékeny maradt, de 

alakja kitelt, nőiessé formálódott. Minden mozdulatában, röpke mosolyában 

volt valami furcsa, szomorkás, megértő szeretet, amit csak ritka asszonyban 

találnak meg a szerelmes férfiak. 

A seafordi legények megálltak Nathaniel Baker kerítésénél, és vidáman 

hívogatták Bettyt 

– Hahó, Betty! Gyere velünk a tengerre! Bizisten szívesebben látnánk, 

mint a mesterné asszonyt. 

Betty úgy nevetett, a könnye is kicsordult. Hiszen ott állt mellette maga 

Bakerné, és fakanállal fenyegette a fiúkat. 

– Menjetek, ti istentelenek! Össze is törne a csónakotok. Mert mind csak 

Bettyt lesnétek. 

Az már igaz. Volt is miért megbámulni Bettyt. A nagykezű, vastaglábú 

sussexi lányok között olyan volt ő, mint egy hercegkisasszony. Már a hangja 

színe is egészen más volt. Hogyha a többiek hangoskodtak, ő halkan 

szólhatott – mégis reá figyeltek. Hogyha a lányok egymás közt vihorásztak, 

az ő kedves, lágy nevetése sosem bántotta a fület. Vasárnap Bakerékkel a 

templomba vonult – ezek voltak mindössze pihenőórái. A gyertyaöntő 

annak idején templomok udvarán sokat dolgozott, de félesztendő is elmúlt, 

míg egy- egy imára betért valamelyikbe. Betty most sem érzett soha áhítatot. 

A templomban mindig szomorú lett. S ha zsoltárt énekeltek, hiába zengett 

együtt az ő hangja is a többiekével – a gondolatai messze kalandoztak. 

Folyvást azon töprengett, miféle nagy bűn is lehet, amiért Roger Crawleyt 

elrabolta tőle az isten. Jaj, még emlékezett a napra, amikor Johnny – a 

mezítlábas, kedves Johnny – megjött a szomorú hírrel. Roger Plymouthba 

ment, hogy hajóra szálljon. 



Akkor úgy omlott össze a lelkében minden gyermeteg ábránd, mint régen 

a swaffhami fekete malom. Kabult zűrzavar lett úrrá benne, akinek annyi 

riadozásban volt része amúgy is. Nem tudott megszabadulni a gondolattól, 

hogyha Roger elmegy, őt visszaadják ismét a csavargók kezére. S ha nem 

adják, hát azok elragadják. Wanderplesse asszony meg nem védelmezheti. 

Mintha élt volna az apja, és kézen fogva húzná, gyere, vár a kocsi meg a 

kis ló, megyünk Plymouthba, kedveském. Úgy szökött meg éjszaka – szinte 

önkívületben. 

... Mire idáig eljutott gondolataiban, vége lett a zsoltárnak, és az ő 

szemében két könnycsepp csillogott. Roger elment. Visszatér- e valaha? 

Éjszakánként sem hagyták nyugton e gondolatok. Lassanként vitába 

szállt istennel és a sorssal, napokig, hetekig arra riadt, hogy munkája közben 

is hangosan beszél milyen jó, hogy senki sem hallotta. 

Olykor furcsa, síró kis szepegések szakadtak föl a melléből. Istenem – 

suttogta maga elé –, mondd, miért nem láthatom többé sohasem? Mert 

hiába, hogy jó emberek házába kerültem, úgy félek még mindig. Valami 

nagy bajtól félek én. A királynő majd reám talál és elvisz innen! 

Megcsúfolnak, meg is vernek! Eljutnak majd ide a csavargók. 

Miért nem tér vissza Roger? Ha ő van énmellettem, nem félek senkitől. 

Egy napon éppen a tüzet élesztette. Hallotta, hogy a kis Miké a kert 

végében hangosan kurjongat. Anyja pedig, aki a ház előtt hálót foltozgatott, 

lassú szóval felelget neki. A tűz fénye vakította Bettyt, arcán érezte melegét 

– és egyszerre csak felébredt benne a régi vándorélet keserű- édes 

emlékezése. Az olvadó viasz, a sercegő tűz és a hidegek. 

Mit is akar ő Rogertől? Mit is képzel, ostoba kis féreg, kegyelemből élő 

koldusivadék.  Roger úrfinak illatos ruhájú, finom kisasszonykák kellenek, 

nem az effajta, szakadt kötényű cselédke, akinek hajából csak úgy árad a hal 

szaga. 

Hangosan felzokogott, csendesen jajongva ingatta a fejét. Ó. Roger, 

drága Roger, gyere vissza, s kapj fel a karodba ismét, mint régen, ott a 

kocsma udvarán! És suttogd a fülembe: megvédelek. Mert hirtelen, mintha 

vasmarokkal szorították volna össze a kezét, úgy megrémült. A kertből a kis 

Miké éles visítása hangzott: 

– Jajaj, véres a kezem! 

Kiejtette kezéből a vasat, rohant a gyerekhez. Már ott siránkozott 

mögötte Bakerné is, az ő szeméből pedig új rémülettől hullott a könny, úgy 

sírt, zokogott, ahogy még sohasem. A fiúcska pedig mutatta a tenyerét, 

amely valami bogyó levétől vérpiros lett. 

– Nem is véres, nem is véres, hihihi! – nevetett. 



– Ó, te rossz fiú. Becsaptál bennünket! 

A háztól nem messze patakocska folyt a tenger felé. Betty fogta a vödröt, 

és vízért sietett. 

– Ó, te rossz fiú – suttogta magában szomorú mosollyal, de nem a kis 

Mike- nak, nem neki. – Ha isten úgy akarja, bizony itt találkoznék veled az 

úton. 

Már napok óta, ha vízért ment, mindig ezzel kínozta magát. 

Nem szörnyedt el a bűntől, hogy istent megkísérti. Nem mondta senki, 

hogy bűn az efféle gondolat. Mit is tegyen, ha minden mozdulatában, 

minden percében Roger Crawley után vágyakozik. 

Nincs bűn e vágyakozásban, hidd el, istenem, de hát csak ő az, aki mellett 

megnyugodnék, ismét olyan vidám volnék, mint édesapám mellett voltam... 

Azt mondta magában: a fordulónál találkozik vele. De nem járt senki az 

úton. 

Akkor arra gondolt, a pataknál fogja várni. De a pataknál senki sem várta. 

Olyan néptelen volt az egész környék, a férfiak mind a vízen voltak. Csak 

két lánnyal találkozott. 

– Betty! – kiabált az egyik lány. – Igaz, hogy boszorkány vagy?! 

A másik vihogott, és szája elé kapta a kezét. 

– Úgy ám, azt mondta Sámuel gazda, hogyha most is gyenge lesz a fogás, 

elmegy a paphoz. Mert csakis te zavarod el a halakat. Azt se tudják, honnan 

jöttél... 

Betty mosolygott. Megszokta már, hogy ezzel ijesztgetik. Ha meg teli 

hálóval jönnek haza a halászok, azt is ő okozta. 

(Hogyha isten akarná, Roger idejönne.) 

Tele merítette a vedret, és sietett vissza. De nem a rövidebb úton ment, a 

kerülőt választotta. (Ha isten akarná, az országúton az a lovas ott Roger 

Crawley lenne.) 

És az országúton Betty megsejtette, mi ez a rettentő izgatottság már 

napok óta benne? A vidám kék ég, a magasban lebegő madarak, a júniusi jó 

meleg napsugár régi vándorlások emlékét idézi. Akárcsak a lobogó tűz. ott 

Bakerek házában. 

Letette a vödröt, letörölte homlokáról a verítéket, és sokáig nézte az utat. 

Lovas közeledett az úton. Most eltakarta egy terebélyes hársfa, aztán 

megint előbukkant, most már egészen közel. 

Nem nyikorog szekér, nem dong a régi üst. Csak a nap süt olyan erővel, 

csak a mezei jó szagok lebegnek úgy a lágy levegőben. 

Aztán egy éles sikoly! 

– Roger! 



A lovas felkapja fejét, és értetlenül néz rá. De ő, mintha eszét vesztette 

volna, nem tud szólni mást, csak ennyit: Roger! Roger! – és elkapja a nyereg 

szélét, elkapja a lovas  kezét, és csókolja, csókolja, arcához szorítja. Reszket 

egész testében, patakzik szeméből a könny, és remegő, jajgató szájából 

egyre sír ez a szó: 

– Roger! 

A lovas pedig nézi egy darabig, aztán csodálkozva mondja: – - 

– Nocsak. Hát tényleg te vagy az. Betty? Hogy kerülsz te ide? 

A gyengék élete csupa véletlen. Nincsen senki, aki gondjukat viselné. 

Senki, senki. 

Roger megveregette a lova nyakát, búcsút intett és elindult. 

Betty meg ott sietett mellette a porban, fogta a kengyelt. 

Beszélt. 

– Ó, de jó is, hogy eljött. Tudtam, hogy eljön. Úgy kértem az istent, 

bárcsak eljönne... pedig, váltig mondták, sose tér vissza többé, mert csúnya, 

viharos idők jártak errefelé. Mondta Nathaniel gazda is, hogy istenkísértés a 

tengerre szállni. Drága úrfi, milyen jó is, hogy gondolt rám. talán... jaj, de jó, 

hogy a királynő nem poroszlókat küldött értem. Hanem Roger úrfit. 

Visszatért a messzi utazásból. Drága, kedves Roger úrfi! Milyen boldog is 

vagyok. Pedig sokat sírtam ám. Másfél esztendeje minden éjjel sírtam. De 

hát az a jó, hogy visszaadta az isten. Most már, ugye, nincsen semmi baj. 

Megvédelmez engem. A királynő ismét védelmébe vesz. Persze... 

csakhogy... jaj, ne siessen úgy! 

Roger vállát vonogatva fogta vissza lovát. Napszítta, kemény, szép arcán 

nem látszott sem öröm, sem harag. Inkább fáradt volt és dühös is önmagára, 

amiért eltévesztette az utat, és megint a tengerpartra vergődött. Legalább fél 

napot késik. Pedig minden perc drága. 

Portsmouthból viszi a hírt a királynőnek: Drake flottájából csak egyetlen 

hajónak sikerült hazavergődnie. 

– Hogy kerültél ide? – kérdezte hirtelen. – Megunt volna őfelsége... és 

Wanderplesse asszony elzavart magától? 

– Jaj, nem, dehogy zavart el. Szeretett ő engem, a szemem kisülne a 

szégyentől, ha most eléje kerülnék. Bevallom. Megszöktem ám. Hogy 

kegyelmed hajóra szállt. Jaj, istenem, ne haragudjék érte, ugye nem 

haragszik! De úgy gondoltam én, hogy... hogy látnom kell még egyszer. Hát 

megszöktem, de csak idáig jutottam. Bizony. 

Mentek az úton. Roger Crawley nemes úrfi a lován ülve. És Betty csak a 

porban, utána. 



Hallgattak. Innen már nem lehetett látni a tengert, az út néptelen, kopár 

dombok között kanyargott. 

– Azt mondod, megszöktél? 

– Meg. És mindig attól féltem, a királynő utánam küldi majd, a testőreit. 

Jaj, de jó is, hogy Roger úrfit küldte utánam. Most már szívesen megyek 

vissza Wanderplesse asszonyhoz. Hiszen jó helyem volt ott. Nagyon jó 

helyem... 

Később még megkérdezte: 

– Nem haragszik, ugye, hogy ennyi bajt okoztam? Roger Crawley nem 

felelt. Gondolataiba roskadva gubbasztott a lován, s Betty, aki mellette 

szaladt az úton, nem tudott leolvasni semmit az arcáról. Csak nézte a nemes 

úrfit, aki megférfiasodott, ó, igen, egészen komoly ember lett, és mégis 

megmaradt olyannak, amilyen volt. Hiába villog szigorúan a szeme, hiába 

szorítja össze keményen az ajkát, hiába veti fel olykor dacosan a fejét – 

ugyan miféle gondolatokkal viaskodik ilyenkor? – homlokába hulló fürtjei, 

és a tétova mozdulat, amellyel azokat elsimítja, a régi fiatal legénykét 

idézik. 

Mentek az úton és hallgattak. 

Betty megérezte, hogy Crawley most az ő sorsán töpreng. 

Valóban úgy volt, ámbár mégsem úgy, ahogyan Betty képzelte. A 

cropthorni nemes úrfi azon töprengett, vajon miféle képpel fogadják majd 

Londonban Winter kapitányt? Mert való igaz, hogy megmentett egy hajót, 

hazahozta az Elisabethet, és hozott vele némi aranyat is, mivel hazafelé 

útjukban két kisebb spanyol bárka került az útjukba – de hát vajon nem 

fogják- e mégis törvény elé idézni? 

Vajon jól tette- e, hogy kikönyörögte Wintertől – ő vihesse a hírt 

Portsmouthból Londonba? 

Betty megszökött Wanderplesse asszonytól. 

A királynő annak idején azt mondta neki: hozza helyre a hibát... 

Doughty már halott. 

Hogyha Winter kapitányt nem fogadnák szívesen, őt akkor sem 

zavarhatják el az udvartól, hiszen... Megállította a lovát, és leszólt Bettyhez: 

– Ülj fel, ide hátul. 

A kicsiny halászfalu és a falu szélén a teli vizesvödör végleg eltűnt a 

szemük elől. 

– Drága úrfi, ugye sok országot bejárt... mennyi mindent tud majd 

mesélni... – mondta Betty hosszú, zavart csönd után. Roger pedig elnevette 

magát. Visszaemlékezett a „Hableány"- ban önmagának tett ígéretére. Hogy 



meghallgatja majd Drake kapitány meséit. Hol van már Drake kapitány! S 

ugyan miféle meséi lehetnének? 

– Fred meséld el Lilian Hervey históriáját. 

– Mindig csak halogatod. Hogy a patkányok rágnák le a füledet! Már egy 

hete úszunk a tengeren. És hallgatsz, mint a sír. 

– Ti is beszélhetnétek. 

– De Lilian Hervey- ről beszélj. 

– Az ám. Hogy egyen a penész titeket utána. Hosszú az út a 

Csendes-óceánon keresztül. Magellán annak idején három hónapig 

vergődött át rajta. Igaz- e, admirális? 

– Úgy bizony. Hanem azért mesélj nekik valamit. 

Fred Brewer szájába vett egy marék dohányt, és rágni kezdte. 

– Hát, ha éppen a szép Lilianről akartok hallani, elmondhatom nektek, 

csudaszép asszony volt, olyan rózsás bőre volt, meg olyan kék szeme, hogy 

aki belenézett, azt hitte, valami mesebeli tó tükrébe tekintett. Hanem hát, 

ejnye, hol is kezdem, ott kell kezdenem... na végre, az én kedves gazdám 

elvonult a térképeivel... egyszóval akkor történt mindez, amikor még 

Francis Drake admirális csak egyszerű hajóskapitány volt. Méghozzá nem 

akármilyen hajón, hanem egy rozoga, pici teknőn, amely Judit névre 

hallgatott, és mindössze ötventonnás volt. No, jó, ne röhögjetek. De hát nem 

szereti az öreg, ha erről beszélek... pedig szívesebben mesélek erről, mint 

arról a szép Lilianről. 

Megállj, Johnny, utánam te következel. Haha, kíváncsi " vagyok, hány 

kislány fejét csavartad el, mielőtt kalózkodásra adtad volna magadat. Na, jó, 

jó, folytatom. Egyszóval Drake volt a Judit kapitánya, jómagam pedig a 

kormányos matróza, és volt rajtunk kívül még tizenöt cornwalli legény, 

bizonyisten közülük csupán én vagyok életben, isten nyugosztalja 

valamennyit. 

John Hawkins volt a flotta vezére, és a Jésus nevű háromárbocos hajó 

kapitánya. 

Tíz esztendővel ezelőtt, 1567 októberében indultunk útnak. John 

Hawkins, aki valamiféle atyafiságban áll az admirálissal, meg akarta tömni a 

hajókat jónéhány szerecsennel, gondolván, jó vásárt csapnak majd odaát a 

Nyugat- Indiákon. 

Ej, Antonio, mit hápogsz és hadonászol, azt hiszed, nem tudom, mit 

akarsz mondani. Hogy az admirális akkor már megjárta Rio de la Hachât, és 

megfogadta, hogy soha többé négerekkel nem kereskedik. Hát így is volt 

persze, veszekedtek is eleget John Hawkinsszal, hanem az csak kötötte 



az ebet a karóhoz, egészen addig, amíg a Zöld- foknál fejbe nem lőtték egy 

mérgezett nyíllal, csoda, hogy bele nem halt. 

No, akkor befogta a száját, de csak addig, amíg egy bennszülött király 

(már amilyen király, bizisten, úgy ahogy vagyunk, ebben a szakadt 

gúnyában is pápák lehetnénk közöttük) rá nem beszélte Hawkinst, hogy 

segítsen néki. A szomszéd király faluját akarta megrohanni, amiben 

készségesen segítettünk is nekik, abban a reményben, hogy a foglyokat a 

harc után ingyen megkaphatjuk. 

A néger király azonban nem állta a szavát, a győzelmes harc után 

reggelre meglépett mind a hatszáz foglyával, s nekünk csak azok maradtak, 

akiket mi zsákmányoltunk. 

Jó Drake kapitány a markába nevetett, azt mondta Hawkinsnak, majd ő 

megmutatja, mit kell a spanyolokkal tenni. Kereskedni velük, rabszolgát 

kínálni, alkudozni? – egy fészkes fenét. Megjárta ő Rio de la Hachában. No, 

jó, áthajóztunk az óceánon eléggé paprikás hangulatban, mivelhogy John 

Hawkins váltig a mi Drake- ünk szemére hányta, hogy emberré tette, mert 

minden letét és biztosíték, előzetes hozzájárulás nélkül bevette a 

vállalkozásba. Drake pedig szívta a fogát – még ma is szisszen, ha rá gondol 

–, mert valóban semmije sem volt, egészen lentről kezdte, de hát ő is elég 

makacs fajta, nem engedett. 

A Judit nem vitt tehát rabszolgát, mégis megszedtük magunkat. Úgy 

történt a dolog, hogy megérkezvén a szigetekhez, Hawkins árusítani kezdte 

a négereket, majd egyre beljebb haladtunk, mígnem elérkeztünk Rio de la 

Hacha közelébe. Kikötöttünk Curaçao partján. 

Nahát, akkor kezdődött a tánc. Mert hogy Francis Drake nem ismeri ám a 

tréfát, isten csodája, hogy Doughty esetében olyan sokáig hallgatott. 

Rob, te vén méregkeverő, adj már ide egy kancsócska bort. Rossz a 

gyomrom, meg fáj a fejem, kiszáradtam egészen. 

(Höhö, öreg trombitaszopogató, majd ha Lilian Hervey történetébe kezdesz, 

adok egy nagy kancsó bort, addig nem!) 

A nyű essen belétek, egyszóval a mi kapitányunk megérezte Rio de la 

Hacha szagát, és azt mondta: 

– Gyerünk. Visszaadom nekik a pofont. 

Nekünk sem kellett több, uzsgyi, rohantunk a Judittal, és velünk tartott az 

Angyal is. Egy harminckét tonnás vacak. A hachabeli gyöngyhalászok 

eszüket vesztve eveztek a partra, amikor megláttak bennünket. Mi pedig 

megálltunk szépen az erődítés előtt, és megtöltöttünk minden ágyút. 

– Nézzétek, fiúk – mondta Drake kapitány –, amott a mólónál prédikáltak 

el tőlem huszonöt négert... 



Akkor azt hittük, elkobozták tőle. Később kiderült, hogy valóban 

elprédikálták a kezéből. Mindegy. A hachabeli kormányzó eszes fickó 

lehetett, rögtön látta, mire készülünk, annál is inkább, mert a távolban 

feltűnt Hawkins hétszáztonnás Jésus nevű hajója. 

Fogta magát, három ágyúval azonmód reánk lövetett, ő kezdte, mondtuk, 

és olyan fergeteges tüzet zúdítottunk az erődre, csak úgy mennydörgőtt az 

öböl. Belőttünk a kormányzó házába is, a résen egy gyerek besétálhatott 

volna. 

Partra. Ez volt a parancs. Nem is teketóriáztunk sokat. Hiába futott elő 

háromszáz vasba csomagolt spanyol, úgy lődöztük őket, mint a nyulakat, 

mit tudták azok, mi a kalózháború. Mire felálltak szép rendben, mire 

felhúzták íjaikat és felporozták puskáikat, addig szépecskén partra szálltunk, 

aztán neki a városnak, mint a fenevadak. Futottak előlünk a vasasok, 

lőhettük volna a feneküket, ha akarjuk, de nem pazaroltuk a nyílvesszőket 

ilyen marhaságra. 

Az ám, mert alighogy a városba betörtünk, a spanyolok még a házak fala 

mellől próbáltak visszalőni. Volt halottunk, mert ha rosszul is lőttek, akit 

eltaláltak, hát az bizony meghalt. 

(Mit röhögtök, hát nem úgy van? Folyton zajongtok. Mondom, majd 

mondom a szép Lilian históriáját, de hát ez előbbre való.) 

Akárhogy is volt, kizavartuk a spanyolokat Rio de la Hachából. A 

kapitánynak még arra is jutott ideje, hogy egész éjszaka keresse azt a 

bizonyos pápista szerzetest, aki úgy elbánt vele. Nem találta, ehelyett 

felkerestük a kolostort. S mivel mi voltunk az urak a városban, Hawkins a 

piactéren fáklyákat gyújtatott, és eladta minden rabszolgáját az erdőből 

visszasettenkedő spanyol ültetvényeseknek. Azok se bánták, hogy a 

kormányzót megszalajtottuk, ámbár kárt azért csináltunk. 

Közben belopóztunk a kolostorba, de csak mi ketten, Francis Drake meg 

jómagam, végigsiettünk a kongó folyosókon. Sehol senki. No hiszen, itt 

jobban féltek tőlünk, mint a pokolbeli ördögtől, elillantak a jámbor páterek. 

– Jámborok, még azt mondod – dörrent rám Drake kapitány, mert éppen a 

prior cellájában szaglásztunk körül. S találtunk is az ágy végében egy pántos 

ládát, gondoltuk, megnézzük már, mi van benne? Hátha nem imádságos 

könyv. 

Volt abban arany, ezüst temérdek, de még több igazgyöngy, mivel Hacha 

kikötője előtt igazgyöngyhalászat folyik. Drake kapitány nagyot nevetett, 

no, most visszaveszem tőlük, amit elraboltak, azzal nekiláttunk, hogy 

megtömjük a zsebünket, gyönggyel különösen. 



Mire Hawkins elkótyavetyélte a négereket, mi is előkerültünk és 

röhögtünk magunkban, mert Drake elhatározta, nem szól a dologról, hanem 

mihelyt hazatértünk, kifizeti minden tartozását a rokonnak, és a maga 

szakállára kezd kalózkodni. 

Persze, ha ezt Fletcher tiszteletes úr hallaná, azt mondaná, ocsmány kis 

tolvajkodás volt ez, semmi más. És beszélne arról is az istenadta, hogy 

Peruban és Chilében sem cselekedtünk istennek tetsző dolgot, mert hát 

mások kincseit raboltuk el. De nem tudom, mit szólna a jó lélek, ha egy 

napon megjelenne Fülöp király minden spanyoljával, keskeny szájú 

inkvizítoraival, és meggyújtaná alatta a széket. 

Haj, haj, bizony úgy van az, hogy kicsiny tolvajlásokon múlik sokszor a 

nagy urak politikája. Ámbár, tudja isten, visszafelé is így van ez... 

Nagyot sóhajtott most Fred Brewer, beleköpte bagóját a tengerbe, és 

felnézett az égre. Mint hűs puha párnák, dagadtak a szélben az Aranyszarvas 

nagy fehér vitorlái. Hej, azok a párnák, de jó is volna rajtuk heverészni. 

– Aztán, hogy tovább mondjam – kezdte újra –, elmesélem még, hogyan 

küzdöttünk meg San Juan de Ulloánál egy sereg spanyol karavellával... 

De ahányan csak körülötte hevertek a vitorlák árnyékában, vagy süttették 

hasukat a forró, csendes- óceáni nappal, mind egyszerre kiáltottak rá. 

– Liliant meséld, te gézengúz. 

Mert talán a forró napsugár tette, talán a hosszú utazást, a számtalan 

kalandot unták már valóban – egyszerre csak forró sóvárgás ébredt e 

marcona szívekben, hogy csillogó, vidám asszonyszemekbe nézhessenek. S 

mert érzelmes lélek ám a férfié, még hogyha kalózban lakik is, önkéntelenül 

is összegombolták mellükön az inget, hátrasimították csapzott hajukat, mert 

elképzelték, hogy hirtelen megjelenik köztük a sugárzóan szép, nagyszerű 

asszony, Lilian Hervey. 

S mindegyikük elképzelte olyannak, amilyennek legszívesebben látta 

volna. 

S úgy megpezsdült a vérük, mintha kis kamaszok volnának, akik 

hangoskodnak, majd zavartan hebegnek, hogyha szépasszony szól 

hozzájuk.. 

– Liliant meséld – suttogták rekedten.  Akkor Francis Drake admirális 

lépett közéjük, leheveredett a fedélzetre, könyökét megtámasztotta egy 

kötélcsomón, és így szólt: 

– Ne kívánjátok, hogy Fred elmesélje Lilian történetét. Csak szeretné 

elmesélni, de mindig elakad a hangja, mert nehéz ám arról szólni, ha 

megcsúfolják az embert. 

Csalódottan néztek az admirálisra. Az meg visszamosolygott. 



– Mit lógatjátok az orrotokat? – mondta. – Ha Fred nem is, hát én 

elmesélem majd a szép Lilian történetét. De hát ahhoz valóban tudni kell, mi 

történt San Juan de Ulloánál. Úgy látom, mindegy tinéktek, Lilian vagy más, 

hát úgy vélem, menjünk sorba, ki miféle szerelmes históriát tud, de annyit 

mondok, semmi ocsmánykodás ne legyen, mert van abból úgyis elég a 

világban. 

– Hurrá, jó lesz admirális!... – kiabálták összevissza, – De hát ki kezdje? 

Drake töprengett egy kis ideig. 

– Kezdje talán Rob Leeds, aki kemény, jó katona, mégis jól forgatja a 

fakanalat is. Ugyan miféle szépasszonytól tanulta a főzés tudományát? 

Nagyot nevettek. Rob Leeds pedig egy- egy kupa bort osztott 

mindenkinek, hadd legyen még jobb a hangulat. Közben mérgesen 

dörmögött. Dörmögő, morgó, békétlen ember volt mindig. 

– Miért éppen én..., hogy én kezdjem? Úgy mondod, admirális, mint 

hogyha te nem tudnál főzni, vagy akárki itten. Nem nagy tudomány a főzés, 

nem is asszonymunka. Nagy urak, királyok házában mindig szakács főzi az 

étket, nem pedig, szakácsnő. Ha meg nem tetszene, fogadhatnál te is 

főzőasszonyt a hajódra, csak hát az nem az ételt, hanem bennünket főzne 

meg... 

Megéljenezték Rob Leedset is, és nagy vidáman nógatták, mesélje már a 

történetét. Az pedig, belekezdett, és mesélt egészen addig, amíg le nem 

bukott orruk előtt a nap. 

Akkor azt mondta, másokon a sor, de inkább elaludtak már akinek őrségre 

nem kellett állnia. 

Másnap folytatták, és harmadnapon is. Így mesélgettek egymásnak egész 

út alatt, amíg át nem hajóztak a hatalmas Csendes- óceánon. 

S mintha félnének, egyre halogatták Lilian történetét. Majd elmeséli az 

admirális, hogyha San Juan de Ulloára keríti a szót. 

 

 

HUSZONHARMADIK FEJEZET 
 

 

A POKOL TORNÁCÁN 

 

Roger ott állt ismét a Temze partján. 

A folyó és a város különös, őszi képet mutatott. Nehéz, sűrű köd 

gomolygott a Tower körül, és megrekedt a kicsiny utcákban. Nyirkos, 



nyálkás volt minden, az egész város egyetlen nagy halpiaccá változott, a 

házak falán kerek foltokat rajzolt a nedvesség, fénylettek a tetők. 

A Híd és rajta a házak, meg a templom is, mintha betakaróztak volna a 

köd puha dunnáiba. 1579 augusztusa volt. Korán jött az ősz. 

– Fázom – borzongott Betty. 

Ott állt Roger mellett. Egy lépéssel mögötte. Nézte ő is a vizet, London 

házait. Aztán feltekintett az égre, és észrevette, hogy valahol az opálos fényű 

ködök felett kisütött a nap. 

– Fázom – ismételte. – Menjünk... talán vissza a „Hableány"- ba. 

Roger vállat vont. Nézte a Temzét, rajta a nagy hajókat. De most nem 

kívánkozott már tengerre szállni, mint azon az emlékezetes napon, amikor 

először hallott Francis Drake- ről itt a rakparton. Most utálkozott, hogyha 

árbocokat és vitorlát látott. És káromkodott a foga között. 

Amott, a Híd alatt, a javító dokkoknál áll egy háromárbocos, 

nyolcvantonnás hajó. Az Elisabeth. S kapitánya, John Winter éppen most 

veri a mellét az Admiralitáson, vagy talán a Kereskedő Kalandorok céhében. 

Nem kisebb hőstettet hajtott végre, mint hogy megmentett Angliának egy 

hajót Drake elpusztult flottájából. 

Roger akkor ért Londonba, amikor a királynő gyaloghintóját a Tower 

alatti rakpartra vitték. Ott találkozott Erzsébet – egész csődület szemeláttára 

– John Winterrel. S Roger láthatta, hallhatta, mit mond a rókaképű kapitány. 

– Felség, Isten hazavezérelt épségben. S mondhatom, különös 

kegyelmének köszönhetjük, hogy hazajutottunk. Nehéz volt, nagyon nehéz. 

– Elpusztultak? A többiek? – kérdezte a királynő, de a szempillája se 

rezdült. 

– Egy iszonyú viharban láttam utoljára Drake hajóját. Ott hánykolódott a 

Magellán- szoros szirtjei között. 

Roger akkor nyelt egyet, és azt gondolta: jó, hogy hallom ezt, legalább 

tudja meg majd az igazságot őfelsége. Hiszen túljutottunk már a szoroson, 

amikor Drake kapitány hajóját utoljára láttuk. Hiszen Winternek, az ifjabbik 

Doughtynak (ámbár most már csak ő az egyetlen Doughty), valamint John 

Cook kormányosnak elhatározására hagyták ott Drake- et. Megszöktek. 

Inkább vállalták ismét a Magellán- szoros ezer veszedelmét, csak hogy 

mielőbb hazatérjenek. 

Üldözi a balszerencse. Elkésett a londoni híradással. És ennek nem is 

Betty az oka, jóllehet okkal vagy ok nélkül, egyre csak a leánnyal 

perlekedik. Meg kell hagyni, jó iramban siettek London felé, csakhogy 

Grinsteadben leverte lábáról, a láz, három napig félrebeszélt. A hideg rázta, 



olyan gyenge volt, a szempilláját sem tudta felemelni. Bizony, szerencse, 

hogy Betty mellette maradt. 

Mert ahol elkapta a betegség, ocsmány fogadó volt az, ott talán 

kiforgatták volna mindenéből. Az ám, egyszer arra eszmélt, hogy Betty 

különös, bátor hangon szidja a fogadóst, majd meg valaki felnyalábolja és 

viszi. 

Csak később tudta meg: Betty észrevette, hogy meg akarják lopni őket, 

felfogadott hát egy embert betegszállításra, és tüstént átköltöztek egy másik 

kocsmába. Ott heverte ki a baját. Betty itatta mindenféle teákkal. A pénzével 

is ő gazdálkodott – mintha egészen kicserélték volna ezt a leányt. 

– Roger, drága, még feküdnie kell. Nem engedem, hogy felkeljen. 

S bejött a fogadósné, egy hirtelen beszédű asszonyság és megjegyezte: 

– Isten kegyelme, uram, hogy ilyen talpraesett, csinos asszonykája van. 

Meglátja, felvirágzik majd a háza tája, hogyha hazatérnek. 

Ahogy a fogadósné kiment a szobájukból, Betty csendesen elsírta magát. 

Tudja isten, miért sírt, ő nem állhatja a síró nőket, és az előbbi megjegyzés 

amúgy is arcába kergette a vért. Talpraesett asszonyka? Betty? Na, még mit 

nem. És rászólt, hogy tisztítsa ki a csizmáját, mindjárt indulnak. 

Szédelegve ült fel a lovára, siettek Londonba, de hát későn érkeztek, 

Winter kapitány hajója akkor már odaért. 

Azt mondják, a Tower előtti fogadtatás után a királynő másfél órás titkos 

megbeszélésre hívta Wintert. Miről beszéltek, miről nem, senki sem tudta 

meg, John Winter azonban olyan harapós kedvében van azóta, hogy senki 

sem mer a közelébe menni. 

– Mi szél hozta ide az urat? – mordult rá Rogerre, amikor az felkereste 

cheapside- i lakásán. – Semmi dolgom az úrral. 

– Már megbocsásson, kapitány – Rogernek elszorult a torka a hang 

hallatára –, az elszámolás miatt jöttem. 

– Micsoda? 

– Ott voltam a hajón, részt vettem becsülettel minden munkában! És 

amikor azt a karavellát elcsíptük... 

Winter akkorát csapott az asztalra, hogy felborult rajta a boroskancsó. 

– Fogd be a szád, pimasz kölyke! És ki ne nyisd, mert megbánod! Be sem 

vagy jegyezve az Elisabeth hajókönyvébe! A Pelikánra tartoztál, menj 

Drake- hez elszámolni! 

- Menj utána a víz alá, hahaha! – Megragadta Roger zekéjét és megrázta. – 

Miért nem maradtál a hajón, amíg Londonba érünk? 

– Kegyelmed parancsolta, hogy lovon siessek Londonba az érkezés 

hírével. 



– Parancsoltam? Te nyávogtál, ebadta kölyke, hogy küldjelek. Meguntad 

már a hajóséletet. 

– Londonba siettem. 

– Az ám, színét se látták uraságodnak. 

– Útközben megbetegedtem. Lábra sem tudtam állni. 

– Mondd az öregapádnak. Meglógtál, és még követelőzöl. A pénznek 

befütyültek, barátom, és most pusztulj a szemem elől, amíg jókedvemben 

vagyok. 

És amikor Roger rémülten, egész testében remegve a dühtől és a 

megalázottságtól, kifordult az ajtón, még utána kiáltotta: 

– Azt hitte az úrfi, hogy beleszagol a hajóséletbe, aztán máris tele lesz a 

zsebe arannyal. Majd mit mondok... Nyavalyás udvaroncok. 

Ez az utolsó szó Roger szívébe markolt. Hiszen éppen az nem akart lenni. 

Udvaronc. És mit tanácsolt Hatton kancellár is? Hogy hajóra szálljon. Még 

aznap Sir Cristopher Hattonhoz sietett, ámbár nem csodálkozott volna, ha be 

sem engedik. De Hatton új titkára – pontosan olyan fátyolos hangú, sima 

mosolyú alak, mint. Doughty volt azonnal beengedte urához. 

– Isten hozott, fiam – nyújtotta kezét Sir Cristopher, és megnyerő 

szívélyességgel mosolygott. – No, lám, megférfiasodtál. Jót tett a tengeri 

levegő. De hagyjuk ezt, sokkal fontosabb beszélnivalóm van veled. 

Roger szeme felcsillant e szóra, mert úgy érezte, hogy íme, mégiscsak 

fontos személyiséggé lehet. És hálát adott az égnek, amiért Doughty feje 

porba hullott ott a San Julián- öbölben, legalább nincs, aki gyámkodjék 

fölötte! 

– Készséggel szolgálatára leszek, Sir – rebegte. 

Két éve nem látta a kancellárt. Erzsébet kegyence sokat öregedett. Néha 

elfelejtkezett magáról, eltűnt arcáról a szívélyes mosoly. Laposan pislogott, 

és a fülét piszkálta. 

Hallgattak egy ideig. Roger nem tudta, illik- e neki kezdenie a szót? Mert 

akkor John Winter aljasságával kezdte volna... 

– Mesélj, fiam, hogyan is pusztult el Drake kapitány flottája... 

Roger elkezdte, el is mondta szép sorjában, mert mindenre emlékezett, 

ami az egész hajóút alatt történt. Ha kérik, akár  napokra felosztva el tudta 

volna mondani, mi történt a hajóút alatt. A végén pedig reménykedve 

hozzátette: 

– Ez az igazság, Sir. És szeretném ezt őfelsége előtt is elismételni, 

amiben kegyelmes segítségét bátorkodom... 



– Ohó, fiam, persze, persze. Csakhogy őfelsége nem venné jó néven, ha 

én nem teljesíteném a kötelességemet. Az én dolgom, hogy tájékoztassam 

őt, s ha szükség lesz rád, persze hívatunk. 

– Köszönöm, uram – suttogta alázatosan. 

A lelke mélyén azonban eltört hirtelen- egy mécses, és megrázta őt a 

hangtalan zokogás. Mint eldobott kő, zuhant a mélybe, magányosan és 

reménytelenül. Apja intelmei jutottak eszébe, de hirtelen semmi, semmi 

értelmüket meg nem bírta fejteni. Csak egy jó tanács van? Apja éppen azt az 

egyet nem mondotta el. 

– És mondd csak, fiam – hallotta Hatton szavait –, mi az igazság Thomas 

Doughty uram kivégzése körül? Te ott voltál, mindent láttál... 

Úgy válaszolt, hogy oda sem figyelt. S hallotta ismét: 

– Köszönöm, fiam. Persze, most már, hogy Drake admirális elpusztult, 

felesleges volna őfelségét még ezzel az üggyel is zaklatni. Ha úgy vesszük, 

mindegy, ki volt a bűnös. Drake- e vagy Doughty? Mindenesetre Doughty 

öccse él, és elégtételt követel majd. Drake pedig halott és nem védekezhet... 

– Uram – Rogerből síró remegéssel törtek fel a szavak. – Kegyelmed 

egyszer azt ígérte, hogy pártfogolja ügyemet. Most már megjártam a tengert 

is... 

A kancellár felállt, és bosszúsan legyintett. A szavába vágott: 

–... csakhogy az udvar pénzügyi gondokkal küzd. Csökkenteni kell majd 

a költségeket. Ne is gondolj, fiam, a belső szolgálatra. Képtelenség. De hát 

mit akarsz? Hazatértél a kirándulásról, megkopasztottál egypár spanyol 

gályát. Tele van a zsebed pénzzel... 

Tele van pénzzel? Átkozott élet. Hajósnak – udvaronc. Udvaroncnak – 

hajós. Sehol sincs helye a nap alatt. Ez forrt benne, ahogy átvágott 

Londonon. Megállt a könyvkereskedők során, megbámulta a nagy 

fóliánsokat, meg az Amszterdamban nyomott parányi könyveket, bibliákat 

és színdarabokat, és ahogy nézelődött, egyszerre csak megnyugodott, mert 

apja jutott eszébe. Hát hiszen, ha minden kötél szakad, hazamegy 

Cropthornba... A saját szemétdombján még császár lehet. 

Belecsapott a levegőbe, de akárhogy is vigasztalta magát, mire a 

„Hableány"- ba tért – ott bérelt ismét egy szobát, ám hiába hitte, hogy 

ismerősként fogadják, senki sem tudta már, kicsoda, micsoda – mégsem volt 

vidám a képe. Betty észrevette, riadtan lekuporodott melléje, és hűséges, 

beszédes tekintettel nézte sokáig. 

Az asztalon már ott volt vacsorája. Sózott hal, kenyér meg egy kancsó 

bor. Roger a borral kezdte, és egy hajtásra kiitta. Csakhamar könnyfátyolos, 

zavaros lett a szeme, a bor előbb még felnagyította tépelődéseiben a valóság 



csalódásait, majd álmodozó, megbékélő hangulatba ringatta, végül harcias, 

reményt keltő tettekre biztatta. Igen, nem hagyja magát, bepanaszolja az 

Admiralitáson John Winter kapitányt, pert indít ellene. Ebben talán csak 

támogatja Hatton kancellár. Ha nem, az se baj. Túljár a vén kegyenc eszén 

is. 

A királynő elé kerül, ha addig él is.  

– Roger, kedves Roger – hallotta Betty hangját. 

– Holnap elmegyünk Wanderplesse asszonyhoz. 

– Jaj, Roger, azt ígérte, drága Roger, hogy oda csak akkor megyünk, ha 

már minden kötél szakad... – Betty kétségbeesetten ingatta a fejét. 

– Úgy ám, minden kötél szakad. Leszakadtak a horgonyok, eldurrantak a 

vitorlák, az isten verje meg. Elmegyünk hát Wanderplesse asszonyhoz, 

szépen köszönsz neki. Kezet is csókolsz és azt mondod... mit is mondj...? 

Betty átkarolta Roger térdét, úgy könyörgött: 

– Drága Roger, nem akarok oda menni. Úgy szégyellem magam, hogy 

elszöktem tőlük. Miért nem megyünk egyenesen a királynőhöz? Ő jó volt 

hozzám, kegyesen fogadott... olyan jó, is volt ott lenni, drága Roger... 

Elhallgatott a leány egy percre, a másik tekintetét fürkészte. Ó, miért is 

olyan különös, dermedt a nézése Rogernek, miért biggyeszti száját, és 

valami belső szóra miért ingatja a fejét olyan furcsa, félig igenlő, félig 

tagadó formában. 

– Bántották most, ugye, kedves Roger. Ó, megéreztem, ahogy hazatért, 

hogy valami nincs rendben. De hát ne bánkódjék, miattam, ne bánkódjék, én 

nem félek semmitől, ha kell, gyalog bejárom egész Angliát... csak ne 

küldjön el magától, drága Roger, ne küldjön vissza Wanderplesse 

asszonyhoz. Kegyelmednek a nagy Erzsébet királynő parancsolta ám meg, 

hogy vigyázzon rám. 

A fiú gúnyosan mosolygott. 

– Hát persze – dünnyögte maga elé. 

– Jó asszony Mrs. Wanderplesse, nem is fog bántani, de hát a szégyen. 

Jaj, istenkém, a szégyen. Mit is mondjak? S hogyha otthagy, egy napon majd 

megint a csavargók kezére adnak. 

– Disznó Jim meg a bandája régen az akasztófán szárad. 

– Mit lehet azt tudni. Vagy megint világgá kergetnek, mint szökött 

munkást, megkorbácsolnak. Jaj, végem lesz, megölnek, drága Roger, ne 

engedjen. 

Olyan esdeklőn nézett a fiúra, hogy az megszánta, és gyengéden 

megsimogatta a haját. Lágyan omló, szép rozsdavörös haját. 



– Betty – mondta. Most először szólította nevén, amióta Seaford mellett 

találkozott vele. 

Bettyből e röpke mozdulatra váratlanul kitört egész kis életének minden 

felcsukló könnye- zokogása. Nagy, sötét szempillái nedvesen csillogtak, 

csupa csillogó könny volt az arca is, ahogy felnézett Rogerre és mondta: 

– Roger, drága szerelmem, ne küldj el magadtól, édes egyetlenem. Úgy 

vártalak, olyan egyedül voltam, mindig csak reád vártam egész életemben. 

És ha féltem, attól féltem talán, hogy nem találkozom sohasem veled. "Úgy 

féltem én, mindig csak féltem, de te nem tudod, mi az a félelem, mert erős 

vagy és bátor. Merész, mint az oroszlán, és erős, mint a sasok. Roger édes, 

lásd, nem szégyellem, hogy szeretlek téged, és mindig csak rólad 

álmodoztam. Arról álmodoztam, hogy ismét két erős karodba emelsz, mint 

régen itt, igen itt ám, a „Hableány" udvarán, ahogy a földről fölemeltél, 

magadhoz emeltél Roger, drága szerelmem – suttogta most már –, leszek a 

cseléded, utolsó rabszolgád, csak ne küldj el, és emelj magadhoz, kedves, 

két karodba szoríts, úgy, mint akkor régen... lásd, ha melletted vagyok, 

visszatér az erőm, és, nem remegek többé, nem félek semmitől, nézd, nézd, 

drága, mosolygok, nevetek reád, légy te is vidám hát, hiszen szeretlek 

téged... 

Nem folytathatta, Roger átkarolta, és megcsókolta hosszan, olyan 

szerelmes, vad erővel, hogy Bettynek elakadt a hangja, megijedt szegény. 

Roger pedig ölelte, csókolta, de szíve mélyén kajánul mosolygott, mert 

valahol messze, a déli tengerben már a halak rágják a takácslegény tetemét, 

és neki nem kell e szép, szerelmes cselédért is megverekednie. 

Valahol messze a Csendes- óceán végtelen tükrén magányos hajó úszott. 

– Én olyan leányról mesélek nektek, aki mást szeret, nem engem. De én 

őt szeretem, és szeretni fogom, amíg csak élek. Nem is tudom, mit meséljek 

róla. 

– Kit szeret, ha nem téged? 

– Roger Crawleyt szereti, akit ti is jól ismertek. 

– A cimborád volt. 

– Ahogy cimborája lehet nemes úrfi, egy takácslegénynek. 

– Mesélj hát előbb róla. 

És Johnny elmondott mindent. Lassan és egyszerűen, ahogy a hajó úszott 

a csodálatos éjszakában. A különös estét, amikor Disznó Jimet üldözték, 

elmondta az iratok dolgát, a két shillinget, és elmondta azt is, hogyan szökött 

meg Ruisdael mestertől, és rohant Plymouthba csak azért, mert féltette 

Bettyt. 

– Mesélj hát Bettyről – kérlelték. 



Nem lehet a szerelmet hazudni, aki szeret, jaj, megérzi azt. 

Csókok és csókok. 

Azt mondják, a szerelem ráncokat vés minden arcra. De az öröm ráncai 

olyanok, mint a vízre írt ének. A csalódásé, mint a kőbevésett átok.  

Roger nem értette, miért zokog Betty olyan keservesen. 

– Ne butáskodj – mondta. Kedvetlenül megsimogatta az arcát. 

Betty nem törölte le a könnyeit. Hagyta, hadd ömöljön szeméből 

szakadatlan árban. Bár mosná el a csalódás keserű emlékét, bár oldaná fel 

szívében a fagyos dermedést. Mi az ő vétke, hogy mindent elveszítsen? 

Hogy az első csók öröme ürömmé váljék? 

Megtörtén és félénken ült ott – mint hogyha egyedül volna. Égett az ajka, 

tüzelt az arca, a feje vállára csuklott, haja homlokába hullott – százszorta 

szebb, megejtően szép volt. A hangja is csöndes, távoli harangok 

visszhangzó zenéje: 

– Szeressél, kedves, szeressél nagyon. Tudom, hogy szeretsz, tudtam is 

mindig, de szégyelled még most is, vagy azt hiszed talán, hogy terhedre 

leszek. – ölébe ejtette kezét, és lassan ingatta szép fejét, mint a sirató 

asszonyok. – Igen, azt hiszed, hogy terhedre leszek, azért nem tudsz örülni 

nekem. Pedig tudom én, hogy te gazdag és nagy úr vagy, én meg csak 

rongyos koldusivadék. Szeressél mégis, szeressél nagyon. És örülj is nekem, 

ne csak elfogadj. Mert más vagy te, mint a többiét, más vagy ám, tudom jól. 

Oly melegen tudsz nézni, ha meg rám mosolyogsz, összevonod a 

szemöldöködet is, te drága kópé, és a szájad, ó, az szigorú, férfiszáj, de ott a 

szögletében, látom, mosolygás van. Add a kezed, megcsókolom. Mondd, 

ugye féltek a kardodtól, drága, hős vitéz... – De érezte, hogy áltatás minden, 

önmagát vigasztalja, önmagát biztatja csupán. És kibuggyant belőle ismét a 

sírás: – Ne küldj el magadtól... úgy félek, tőled is... 

 – Mindig csak ezt mondod – suttogta Roger, és megcsókolta ismét. 

Ráborult, mint héja a galambra. 

Később azt mondta mégis: 

– Holnap elmegyünk Wanderplesse asszonyhoz. 

Betty nem felelt. 

Roger pedig nem magyarázta meg neki – mert büszke volt, és szégyellte 

Hattonnál esett kudarcát –, hogy Wanderplesse asszonnyal akar üzenni 

őfelségének... Megpróbálja majd úgy színezni a dolgot.  Ejnye, mit is 

mondjon Betty? 

– Mondd azt, hogy..., hogy Johnny elcsalt. Vagy akár azt, hogy elrabolt. 

Érted. És kérd, hogy a királynővel beszélhess. 



Johnny. Szegény fiú. Roger azt mondja, Johnny is hajóra szállt, és 

elpusztult Drake admirálissal együtt. Ha ő el nem szökik, Johnny talán vele 

maradt volna. Azt mondta: „ha bárki bánt, csak üzenj értem." 

– Egyszóval azt mondod a királynő őfelségének – hallotta Roger izgatott 

hangját –, hogy megmentőd, Roger Crawley nemes, igen fontos ügyben 

szeretne hódolni királynője előtt. 

Hát ide csúszott. Egy koldusleányka lesz a pártfogója. 

De mégsem. Mert másnap a mosodát zárva találták. Csak Péter apó, a 

katlanok fűtője jött elő az udvar mélyéből, és öreg szemével vaksin bámult 

rájuk. 

– Mrs. Dinghen Wanderplesse? Isten nyugosztalja, meghalt még kora 

tavasszal. Kövér, erős asszony volt az, egyszer csak sóhajtott, elesett és vége 

volt. A mosoda, hát azt szélnek engedték, a királynő egy néhány derekabb 

lányt magával visz... 

– Visz? Hova? – Roger elhűlt a rémülettől. 

– Hát nem is tudja, uraságod? Őfelsége elutazik Londonból. Nagy, nagy 

körutazást tesz. Elmegy az északi grófságokba: Essexbe, Suffolkba, Norf 

ólkba... tudjisten hova még. Hanem azt a kis vihorászó Jessie- t 

megtalálhatja ám, ha akarja, innen a harmadik utcában. Mosodája van neki 

is, nagy divat lett a gallér... – az öreg köhécselve felnevetett. – Hanem tudja- 

e, fura világot élünk. Megkergültek az emberek vagy mi. Egymás után 

nyitják a boltokat, a műhelyeket, meg a gyárakat is. Mindenből pénzt 

csinálnak. Valaki most kitalálta, hogy a rongyot, amiből a papirost csinálják, 

házról házra járva gyűjtsék össze. Hát nem engedélyt kértek erre is a 

királynőtől? Ej, bolond világ. 

Aztán meg... haha, ilyet sem hallottam még, van valahol Harrow on the 

Hillben egy titokzatos ember, aki engedélyt árusít. Tudja, mire? Koldulásra. 

Roger nem bírta tovább hallgatni. Wanderplesse asszony volt az utolsó 

szalmaszál. Most már tudta, hogy csak a hazatérés marad. Szinte kituszkolta 

Bettyt a házból. 

Aztán meg gondolataiba merülve előre rohant, nagy, öles léptekkel rótta 

a várost. Hagyta, hogy a lány fusson utána. 

S megálltak a Temze partján, a hirtelen jött koraőszi ködben. És nézték a 

vizet. Rogernek, ha a hajókra esett a tekintete, a gyomra kavargott. Hogy 

még egyszer hajóra szálljon? Nem, soha. 

Pedig most már csak ez lett volna az egyedüli megoldás. 

A Szent Pál székesegyház előtt egy cropthorni paraszttal találkozott. 

Roger megtorpant, a homlokára csapott, hát persze, egyre csak tépelődik, 

ahelyett, hogy apjának üzenne, 



– Annak ugyan hiába. Magához hívta még a télen a jóisten – a cropthorni 

atyafi megfontoltan ejtette a szót. – Egyre várta, hogy a fia megsegítse. Nem 

maradt utána más, csak egy sánta ló. Na, isten megáldja... 

Különös őszi képet mutatott a folyó meg a város. Sűrű köd gomolygott a 

Tower körül, és megrekedt a szűk sikátorokban. Nyirkos lett minden, 

nedvesen csillogtak a tetők. 

– Fázom – borzongott Betty –, menjünk talán vissza a „Hableány"- ba. 

Roger káromkodott. Újra végigsuhant az agyán mindaz, ami eddig történt 

vele. Átkozott élet. 

– Menj hát, mit nyafogsz – mordult hátra. – Mi a fenének jöttél ide? 

Batty összehúzta mellén a kendőt, és nem ment. Csak állt, hallgatott és 

mosolygott. Nem az öröm mosolygása volt az. 

Nem volt már lovuk sem. Roger rég eladta. Elmehetne ugyan Cropthornba, 

azért a sánta lóért. 

– Na, mire vársz? 

A vízen gyümölccsel megrakott csónak siklik lefelé. A kormányosa 

vidáman integet. Nem neki, nem is másnak. Csak a nagyvilágba, az egész 

városnak. 

– Itt most mindenből pénzt csinálnak. – így mondta az öreg. És akármit 

mondott is Hatton kancellár valamikor, Londonban kolbászból van a kerítés. 

Éppen csak Roger Crawley, világot járt nemes ifjúnak üres a zsebe. 

– Még mindig itt vagy? 

Betty köhög. Talán a köd, ami fojtogatja. Roger tovább siet. A Híd felé 

veszi útját. 

– Minek jössz utánam? Mindig a sarkamban vagy. 

– Ne küldj el magadtól.  

Olyan a Híd közelről, mint egy utca. Aki a házak bolthajtása alá lép, már 

nem látja a folyót. Házak alatt, boltok között megy át a másik partra. 

A köd olyan csendessé tesz mindent. Felfogja a hangot, mint a friss hó. 

Csendes a város. Korán sötétedik ekkora ködben. Úgy tűnik, mintha eltűnt 

volna a nap az égről. Talán az egész világra sötétség borul. 

Ám, ha itt sötét van, másutt, napsütés ragyog. És vidám delfinek hátán 

sziporkázik a permet... 

–... Mesélj hát Bettyről, miért hallgatsz róla? 

– Mit is mondjak? Nem tudok mesélni. 

– Hogy is szeretted meg? Meséld el, Johnny! 

– Kinevettek. 

– Aki nevetni mer, a vízbe lógatjuk. 



Szeptember vége felé járt már. Az Aranyszarvasra néhány napi szélcsend 

köszöntött. 

– Nincs mit mondanom Bettyről. Nem tudok beszélni. 

Amikor az admirális elzavarta a banyát, és magunkra maradtunk a 

„Hableány" udvarán, akkor még csak azt láttam, hogy szegény, meggyötört 

gyermek, amilyen én magam is voltam nemegyszer. S higgyétek el, meg se 

néztem, bevittem, gyöngéden letettem a kocsma termében, és siettem a 

füvesasszonyért. S ahogy végigfutottam a Friday Streeten és lihegve, 

rohanva a város szélére igyekeztem, hirtelen jóleső melegség futotta körül a 

szívemet. Valaki hozzám tartozik, valakinek gondját viselhetem. 

Gyámolíthatok valakit én, akit szeretettel sosem gyámolítottak. 

Hát mégis mosolyogtok. Ha nagyon ártatlan históriának tartjátok, nem is 

mondom tovább. Pedig ne higgyétek ám, hogy süldő kölyök, szemérmes 

fajankó vagyok. London nem kolostor. 

– Hajaj, bizony nem az – bólintott Antonio. – Hej, volt Londonban egy 

csudaszép babám... de folytasd, no. 

– Miként bánkódtam, hogyan tépelődtem, amiért Roger elvitte magával a 

királynő elé, erről beszéltem már. De arról még soha, hogyan is siettem, 

mint kicsiny gyerkőc, izgatottan és kipirult arccal, csak hogy láthassam őt 

Mrs. Wanderplesse kapujában. 

Hirtelen elcsuklott a hangja. 

Sokáig hallgatott, és csak magában mondotta tovább, amire már nem 

talált hangos szavakat. 

... Láttatok már hajnali fényekben szirmát bontogató, rózsát? Ilyen volt 

Betty. S láttatok- e már őszi dombokat, ahol rózsaszínre fest bokrot és 

falombot a termékeny hervadás? Ilyen volt haja színe, mely homlokába 

hullott, és válláig leomlott. És két nagy sötét szeme, mint két fekete 

gyémánt. Valami különös, bágyadt szomorúság bujkált a szemében, amely 

megmaradt mindig riadtan nyitottnak, ha vidám pajkossággal hunyorgott is 

néha. Olykor elakadt a szavam, csak bámultam őt, mintha csodát látnék, ő 

meg csodálkozva, de szelíd megértéssel mosolygott reám. 

Ámbár mégsem értett meg igazán, vagy nem is tudott, hiszen gyermek ő 

még, ártatlan, kicsi gyermek. Micsoda széles boldogság ragadott el, 

valahányszor a hangját hallhattam, pedig véresre rágtam az ajkamat közben, 

mert egyre csak Rogert akarta látni, hallani, csak őt tekintette 

megmentőjének, jaj, micsoda kínjaim voltak... 

Feküdtetek- e már virágzó hanga közt, tavaszi verőfényben, elhagyott 

dombtetőn? Néztétek- e közben a magas ég végtelen kékjét? Lebeg a lélek 

ilyenkor, könnyű lebegéssel, s valahol megszólal egy andalító, halk zeneszó. 



Engedelmes, lágy melódiák követik a szíved dobogását. Ilyen volt Betty 

hangja, ilyennek hallottam én. 

Idáig jutott gondolataiban, amikor kitört belőle a szó: 

– Mindig csak Rogerről faggatózott. Rogerről, aki hazudott neki és 

nekem. Aki az admirális életére tört!  

–... úgy bizony. És aki az átkozott Doughtynál járta ki a legrosszabb 

iskolát. 

– Nem tudok róla többet mondani. Beszéljek a szájáról, a mosolyáról, 

hamvas bőrének halvány színéről? Törékeny termet, könnyű léptek, kicsiny 

a keze. Úgy fojtogatja valami a torkom. Pedig örülhetnék, mert Roger már 

halott. Elpusztult a nagy viharban. 

– Ne vessetek meg érte... azt szeretném, bárcsak élne Roger Crawley és 

bárcsak vigyázna, Bettyre. Azt sem bánnám, ha övé volna szerelme, ha 

Betty él és boldog... 

Johnny elhallgatott. Fátyolos szemmel nézte a tengert. S mindannyian, 

akik körülötte voltak, megértőén hümmögtek. Egy kicsit csalódottak voltak, 

nem ilyen történetre vágytak. Nem is történet ez. Rob Leedsé bezzeg dévaj, 

borsos történet volt, akárcsak Antonio számtalan kalandja. 

Szomorú história ez. Nézték a láthatárt. Maholnap elérik a szigeteket. 

– Gyerek vagy te, Johnny. Nagyra nőtt gyerek – suttogta valamelyikük. 

Csak Betty éljen és boldog legyen. 

Az őszi London oly vigasztalan. Sárba tipródnak a lehullott levelek, és a 

ködös ég alatt sárga füstöt okád a sokezernyi kémény. 

Roger a „Hableány" ivótermében ült, és sóvár, alázatos tekintettel 

bámulta Georges Peele- t, a híres udvaroncot, aki vidám asztaltársaság 

közepette új drámájáról beszélt. Persze, előbb őfelsége előtt kerül az 

bemutatásra, de van egy másik, félkézzel összecsapott kis játék, amit 

Burbage uram színházában láthat a londoni nép... 

Azt kell még ma meghallgatnia, és titkon leírnia Rogernek. A nyomdász, 

Richárd Jones, mester megbízta, mert kinyomatni és árusítani kívánja a 

színdarabot – persze úgy, hogy szerzője ne is tudjon róla. 

Georges Peele a királynő kegyeltje. Ki tudja, nem volna- e jobb elárulni 

neki a nyomdász szándékát? Jones mester azonban rögtön fizeti a bérét, s ki 

tudja, Georges Peele szívesen fogadja- e? 

Volt egy nap, amikor Roger azt hitte, hogy a Temzébe ugrik. John Winter 

könyörült meg rajta, pár aranyat dobott neki. 

– Roger. 

– Menj a szemem elől. Semmi közöm hozzád. 

– Azt mondtad, menjek el Harrow on the Hulbe. 



– A koldusengedélyért? Képes volnál. Buta vagy. Miért nem mész el 

Jessie- hez a mosodába? Vagy árulj virágot. 

Betty hallgatott. 

A keserűség konokká tette. Már erőt merített abból, ha nem követte 

Roger tanácsait. 

Most egy suhanc lépett hozzájuk. Nyegle, ám kopott ruhájú diákféle. 

Köszönés nélkül letelepedett az asztalukhoz, és beleivott Roger kancsójába. 

– Ha akarod – fordult Rogerhez –, este elviszlek John Burbage- hez. Jó 

barátom. 

– Ott leszek amúgy is – legyintett a cropthorni ifjú. – Egy rabló-kiadást 

készítek elő. 

– Ejha, szépen bevágódtál. Tudsz gyorsírni? 

– Hogyne – bólintott Roger. Aztán Bettyre nézett. Mire vársz? 

A leány félszegen megvonta a vállát. 

– Az engedélyért... ugye... pénzt kérnek majd. . ,  és... 

– Nahát, ez már sok. Tűnj el a szemem elől! 

Az őszi London oly vigasztalan. Betty kilépett a „Hableány" kapuján, és 

lassú léptekkel elindult. Végigment a Bread Street házai alatt, majd kifordult 

egy térre. Megcsodálta a székesegyház fázós galambjait, és egy percre 

felvillant benne, jó is volna betérni egy imára, hátha megkönnyebbülne a 

szíve. 

De hát miért is imádkozzék, hogyha haragszik őrá az isten. 

Kikerülte a tócsákat, mégis csupa sár lett a posztópapucsa. Csak sejtette, 

hogy jó irányba megy, a Bedfordba vezető országútra kellett térnie, de hát 

még messze volt attól. Nagyúri kastélyok kapuja előtt sietett el, de azok a 

kastélyok hidegen bezárták most ablakszemeiket. Szárazon zörgött falaikon 

a borostyán levele. 

Mire a város szélére ért, már úgy didergett, hogy futnia kellett. Futott az 

országúton, amely egészen néptelen volt, és kopár földek között kanyargott. 

Távolabb kis tanyák gubbasztottak az őszi hidegben, egy nyúl szaladt át a 

szántásokon. 

Betty nem sírt. Már nem tudott sírni. 

Mindent elrontok – gondolta magában, mert eszébe jutott, hogy jó volna 

visszatérni a tengerpartra. De hát mit is mondana Nathaniel Baker 

gazdának? 

És a vizesvödör talán még mindig ott áll a falu végén. 

Kislány volt mégis, mert e gondolatra elnevette magát. S azontúl 

vidáman ment tovább, egészen vidáman szökkent az úton. Találkozott egy 

öreg anyókával, attól megkérdezte, merre van az a ház. 



– Ó, te... hát beléd mi ütött? Ki látott már ilyen szép leánykát koldulni? 

Udvarló való néked, gazdag, nemes uraság. De ha mégis... Nézd, ott az a 

ház. 

Betty továbbment. Az országutat egy kőfal kísérte. Milyen ismerős ez a 

kőfal. Benyitott egy kapun. Végigment a gazos, sáros kerten. Vacogott a 

foga, és legszívesebben visszafordult volna. 

Repedt falak, kitört ablakok, szörnyű szemét és bűz. A ház sarkában 

egész halom rongy. Az ajtón nincs kopogtató, nyikorog amúgy is. Kilincs 

sincs rajta, úgy kell betaszítani. A hallban összemaszatolt szobrok, sánta 

bútorok. A kandallóban pislákol a tűz. 

– Tudtam, hogy egyszer idetolod a képed – hallatszott egy mély, rekedt 

hang. 

Disznó Jim ült a kandalló előtt, és beteg lábát egy széken nyugtatta. 

 

 

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET 

 

EGY HÍRES RÉGI KALAND 

 

– Hát elmesélem mégis, a San Juan de Ulloánál történt kalandot. Mert 

látom, hogy az admirálisnak nem fűlik a foga hozzá. Mondom, megtömtük a 

zsebünket arannyal a hachabeli kolostorban, és még azon a hajnalon vitorlát 

bontottunk. Úszkáltunk szépen a spanyol partok előtt, mígnem ránk tört a 

hurrikán. Úgy hánykolódtunk a tengeren, tengeri betegek lettünk 

mindahányan, hanem azért maradt még erőnk, hogy megrohanjunk egy 

hajót, amelynek mind a száz utasát foglyul ejtettük. Spanyol kereskedők 

voltak. Hawkins azt remélte, váltságdíjat kap majd értük. 

Az ám, de a vihar bekergetett San Juan tie Ulloa kikötőjébe, ahol jó 

fogást csinálhattunk volna, mert ott horgonyzott a híres ezüstflotta tucatnyi 

gályája. Hadihajókra vártak, azt hitték, mi vagyunk a kísérő hajók, ej, de jó 

hecc lett volna a dologból, ha nem dühöngött volna a vihar, így hát 

meglapultunk szépen a kis szigetnél, mely az öblöt elzárja, és Hawkins nagy 

tisztelettel még követet is küldött a kormányzóhoz, meg a mexikói 

alkirályhoz, biztosítván őket békés szándékáról. 

– De üzenje meg nekik kegyelmed azt is, hogy a kezünkben van az egész 

kikötő. Ha akarjuk, elsüllyesztjük, ha akarjuk, elraboljuk a fegyvertelen 

evezős gályákat, minden arany rakományukkal együtt. Nem is beszélve a 

száz spanyolról, így beszélt Drake kapitány, a Judit parancsnoka, de 

Hawkins csettintgetett, és kékeres orrát húzogatta. 



– A királynő parancsa, hogy háború ne legyen. 

– Csak minket egyen meg a penész, mi? 

Ezen hát megint összevesztek. Hawkins meg Drake kapitány. A gazdag meg 

a szegény rokon. De hát mégiscsak Hawkins volt a parancsnok, az ő szavát 

kellett követni. 

S úgy látszott, neki lesz igaza. 

Az öböl előtt megjelent a spanyol kísérő flotta. Tizenhárom sokágyús 

karavella. A zászlóshajón pedig ott pöffeszkedett az új mexikói alkirály, név 

szerint Don Martino Enriquez. Hej, megijedtünk, vakartuk a fejünket, 

számítgattuk, hány lövést tudunk leadni, mielőtt a víz fenekére küldenének 

bennünket. Csak Drake nem ijedt meg, azt mondta, a vihar miatt nem lesz 

nagy hangjuk a spanyoloknak. Hawkins tehát a közelgő flottához is követet 

küldött, biztosítékot kért, hogy a spanyol flotta nem támadja majd meg, ha 

beengedi a kikötőbe. És lám, lám, Don Enriquez meg is ígért mindent, 

hiszen ugyancsak tépte vitorláit az északi szél. 

Csakhogy a kikötő kicsiny volt ám ennyi teknő számára. Úgy 

zsúfolódtunk a vízen meg a szigetecske partjánál, mint malacok az anyjuk 

hasánál. S valóban olyanok voltunk, mint az oktalan állatok, legalábbis 

Drake kapitány egyre ezt dörmögte a foga között. De hát nem szólhattunk 

semmit, Hawkins örült, hogy, minden rendjén megy. 

– Hallgass ide, Francis – mondta Drake- nek. – A Jesusnak eltört a 

kormánylapátja, és léket is kapott. Nem nagyon szájaskodhatunk. Másrészt 

Don Enriquez is örül, hogy nem a nyílt tengeren kell lennie. 

Drake meg morgott egyre, mint a bolhás kutya. Nagyon a bögyében 

voltak a kincses gályák. 

– Don Enriquez derék, nagy hírű nemes lovag. Szavahihető ember. 

– De van esze hozzá, hogy üssön egyet az angolokon; meglásd. 

Akárhogy is volt, a magunkfajta egyszerű hajós azt csinálja, amit a 

kapitányok mondanak nekik. S mivelhogy Don Enriquez alkirály és 

Hawkins uram jól megfértek egymással, mert tíz- tíz túszt is cseréltek, meg 

vendégül is látták egymást kölcsönösen, hát mi is jó képet vágtunk, és 

vidáman eltereferéltünk a páncélmellényes spanyol katonákkal, meg a gyors 

beszédű, hadonászó hajósnéppel. 

Egyszóval nagy buzgalommal dolgoztunk, minden hajónak volt valami 

kisebb- nagyobb haváriája, a legnagyobb bajok a Jesuson voltak. Majd 

egész legénysége partra szállt, naphosszat ott fűrészeltek, kalapáltak. Ámbár 

a spanyolok sem különben, ők még az ágyúk egy részét is partra vitték, no 

meg a katonáikat, akik leheveredtek a pálmák alá, és kajánul nézték, hogy 

izzadnak a munkában a mieink. 



Elmúlt egy nap, elmúlt kettő. Akkor aztán vettem a bátorságot, 

odaléptem Drake kapitányhoz. 

– Hallod- e, kapitány, valami nem tetszik nekem. 

– Csakhogy felébredtél – felelte. – Már azt hittem, kifújta az eszedet a 

szél. 

Valóban nagyon erős szél fújt, a tengeren szörnyű vihar tombolt, de a 

partig már csak a hurrikán széle jutott el. Attól is megvédett bennünket a kis 

sziget. 

- Odanézz,, az ágyúkat partra vitték, de mind felénk néz. Hawkinsnak 

már megmondtam, nem tetszik nekem, hogy spanyol katonák vigyázzák az 

ácsok munkáját. 

– Két karavellát pedig a bárkáink oldalához vontattak – mondtam. – Nem 

lesz ennek jó vége. 

Később tudtam meg, hogy Drake mindenre számított, sőt jól számított. 

Már a kikötésnél olyan helyet szemelt ki a Judit számára, ahonnan könnyen 

kereket oldhatunk. S ez a horgonyzóhely éppen egy spanyol kincses gálya 

szomszédságában volt. 

– Ha a tengernagyi hajót is mögénk húzzák – Drake kapitány vállamra 

tette a kezét –, akkor nincs mit gondolkoznunk. 

Hát mögénk vontatták, és nagy fennen még az ágyúnyílásokat is 

felcsapták. 

Azt hittem, Drake tüzet nyit. Dehogy. „Az Hawkins dolga" – súgta, mikor a 

fekete felhők alatt korán beállt az éji sötétség. Mégsincs min 

gondolkoznunk. Gyerünk át a gályára. 

No hiszen, elkapott a félsz, azt hittem, lépni sem tudok, úgy remegett a 

lábam. 

Már megbocsásson a szóért, admirális, de, akkor azt hittem, elment a 

jobbik esze. Mert akármennyire is a helyzet urainak látszottunk, a vihar 

bennünket is az öbölben rekesztett, ahová pedig beengedtük a túlerőt... De 

hát a parancs, parancs, éjféltájban öten szépecskén áteveztünk a kis 

csónakon a gályához. A tatja felől mentünk, mivelhogy valami okból 

minden evezője a vízen állt, a rabszolgák pedig, ott gubbasztottak sorban a 

padokon. De való igaz, a spanyolok túlságosan el voltak foglalva az angol 

flotta elleni tervükkel, mert a gályán alig néhány őr lézengett, hogy a 

rabokra felvigyázzon. 

Nekünk több se kellett, nem sokat beszéltünk, akárcsak a Tűzokádó 

esetében, hanem egymás után fejbevertük őket. Igaz, majdnem baj lett a 

dologból, mert ketten összefogtak, hátukat az árbocnak feszítették, és 

szabályos viaskodás kezdődött, amelyben egyik cimboránkat levágták. 



Végül mégiscsak mi győztünk, s csak azt sajnáltuk, hogy halott pajtásunk 

már nem szedhet az aranyból. Mert volt ám ott mit szedni, nektek ugyan 

hiába mondom, csak fanyalogtok, mert az Aranyszarvas dugig van tömve 

arannyal, ezüsttel, már látni sem bírjátok. Akkor azonban éhkoppon voltunk 

a gazdámmal együtt, jólesett hallani a csengő aranyak zenéjét, így hát 

gyorsan zsebbe, zsákba valamennyit. Bizony akkor még csak így 

tolvajkodtunk, de hát gyakorlat teszi a mestert... s a spanyolok itt tanulták 

meg igazán Drake kapitány nevét. 

Mert alighogy visszalopóztunk a Juditra, jön Hawkins embere, és jelenti, 

a spanyolok újabb karavellát vontattak az esetleges szökés útjába. Ha ez így 

megy, maholnap egészen elzárják a kijáratot... Drake azt tanácsolta, vágjunk 

ki a tengerre, Hawkins azonban visszaüzent, hogy megvárja a hajnalt, és 

tisztázza a dolgot Don Enriquezzel. 

– Ostobaság – legyintett a kapitányunk. – Fiúk. Legyen mindenki talpon, 

ketten a horgonynál legyenek, szekercével a kezükben. Ha kell, hát ne sokat 

teketóriázzanak, vágják el a horgonykötelet. – Majd végigjárta a Judit 

fedélzetét, fojtott hangon parancsokat osztogatott. Minden ágyút 

megtöltöttünk, a vitorlákat pedig, kifeszítettük, de még nem fordítottuk 

szélbe őket. Egyszóval egyetlen szóra kiugorhattunk a falkából... így telt el 

az éjszaka hátralevő része, nem kis izgalomban, mert egyre azt vártuk, 

mikor fedezik fel a kincses gályán tett látogatásunkat. 

Egyetlen hang nem hallatszott, ha csak annak, a kis csónaknak zaja nem, 

amely a Jesusról partra vitte Hawkins emberét. A csónak partot ért, s láttuk 

még azt is, hogy néhány alak siet a fogadására. 

Egyszerre csak borzasztó sikoly verte fel a kikötői csöndet. 

Aztán sok száz torokból a bőszült ordítás. 

Vérvörös robajjal egymás után dörrentek az éjszakában a spanyol ágyúk. 

A partról is, a karavellákról is megkezdődött a tüzelés. És már egyetlen nagy 

kavarodás volt San Juan de Ulloa kikötője. A Jésus parton éjszakázó 

embereit megrohanták a spanyol katonák, és akikkel minap még szíves szót 

váltottak, azokat egyre- másra leöldösték. Az angol hajókon eszeveszett 

sípolás, kiabálás támadt, Hawkins riadót fúvatott, de már későn. A mellette 

álló spanyol vitorlásról megcsáklyázták a hajóját, kardok pengése, 

sebesültek kiáltozása hallatszott. 

A Judit horgonykötelét elcsaptuk, a vad szél belekapott vitorláinkba, és a 

következő pillanatban már az öböl közepén forgolódtunk. Úgy ám, mert 

tudhatjátok ti is, milyen merész hajós a mi admirálisunk. Odalent a tűzföldi 

öblökben megmutatta nemegyszer. Hát San Juan de Ulloában úgy 

tekeregtünk a spanyol karavellák körül, mint a szerelmes kandúr szíve 



hölgye körül. S belenyávogtunk mi is az általános zenebonába. A 

nyávogásunk ágyúlövés volt, s nem is akármilyen. 

Talán szerencsénk volt, hogy minden spanyol hajó főképpen a Jesussal, 

Hawkins vezérhajójával foglalkozott. Láttuk, micsoda dulakodás folyik 

odaát, s láttuk, hogy a derék rokon hogy menti ládáit és bőrét egy csónakba, 

amely veszett lövöldözés közben átevez a távolabbra sodródott Minionra. 

Két kisebb bárkánk akkor már korlátig a vízbe merült, és halott 

honfitársaink százával feküdtek a parton s lebegtek rettentő rémek gyanánt a 

víz szélén. 

De hát beszéljünk a pápista árulókról is. 

Egyszóval egészen a Jésus mellé furakodtunk, már csak azért is, hogy 

fedezzük Hawkins menekülését. Megszólaltak ágyúink, s mivel kikötőben 

voltunk, ahol manőverezésre sok tér ugyan nem nyílt, nem az árbocokat, 

hanem az ágyúsort vettük célba. Derék, jó tüzéreink voltak, isten 

nyugosztalja őket, úgy odapörköltek a legjobban szájaskodó spanyol 

hajónak, hogy az egy kisebb robbanás után gyorsan süllyedni kezdett. 

– Hurrá – üvöltöttünk, és hagytuk sorsára első áldozatunkat, hogy 

megkeressük a másikat. 

Valahogy úgy került a sor – magam sem tudom már, hogyan is folyt le az 

a reggel, mert se láttunk, se hallottunk, csak kapkodtuk a fejünket, s a 

nyílvesszők pattanásában, az ágyúgolyók süvítésében egészen, 

megtébolyodtunk –, hogy a tizenhárom nagy spanyol hadihajó közül négyet 

elsüllyesztett a Judit. Katonákkal megrakott karavellák voltak ezek, jóval 

később megtudtuk, hogy ötszáz spanyol lelte  ott halálát. S mivel a 

kikötőben süllyedő hajó különösen lehangoló és ijesztő látvány, lassanként 

elhallgatott a tüzelés, a végén már csak a mi ágyúink szóltak, no meg a 

Minion kis mozsarai pufogtak. 

A vízen pedig átsüvített a kiáltás: – Drake, Drake! 

Az előző napokon megismerték már a spanyolok a Judit parancsnokát, 

most aztán végképp nem felejtették el sohasem. Hajónkat Hawkins váltig 

arra biztatta, hogy álljon a Minion mellé, de hát még csak, az kellett volna. A 

spanyolok orra előtt. Mi tagadás, volt halottunk, a fedélzet tele volt élő és 

holt törmelékkel, a végén azonban mégiscsak kifutottunk San Juan de Ulloa 

öbléből, a spanyolok meg nyalogathatták a sebeiket, mint a veszett kutya, ha 

az orrára vernek. 

Hát így volt ez az emlékezetes kaland, a  Miniontól  elszakadtunk, s mert 

veszett vihar tombolt továbbra is a Mexikói- öbölben, mi meg féltünk, hogy 

a hurrikán közepébe kerülünk, hazafelé vettük az utunkat. Mit nem mondok, 

odahaza még nagyobb vihar támadt, mert John Hawkins, aki sokféle 



nyomorúság és hányódtatás után érkezett csak Plymouthba, megvádolta 

rokonát, hogy az a Judittal cserbenhagyta volna őt. Hát ez nem így volt, ti 

már tudjátok. Drake kapitány azonban értett a szóból, nem kért egy pennyt 

sem a rabszolgavásár hasznából, ellenben nem adott egy fityinget sem a 

bezsebelt aranyakból. Elosztottuk azt szépen magunk között. 

A két család azóta is jóban van, a tanulság pedig az, hogy mindenki 

lopjon a saját zsebére... 

Fred elhallgatott, vidám tekintettel nézett körül, azt hitte, jóízű nevetés 

lesz a jutalma. Csakhogy a fiúk tüntetőén elhúzták a szájukat, ásítoztak, 

vakaróztak, s ha az admirális nem ül közöttük, bizony még legyintenek is. 

– Hej, ti gézengúzok, Lilian Hervey történetére vártok! Fred tekintete 

Johnnyra esett. A fiú a korlátra könyökölve elmerülten nézte a vizet. 

– Téged mi lelt, fiú? 

Félszeg, zavart mosollyal f ordult meg a takácslegény. 

– Semmi... csak azon törtem a fejem... 

– Micsodán? – kérdezte Francis Drake is. 

– Ezelőtt két esztendővel  még nem hittem, hogy gömbölyű a Föld. Most 

meg körülhajózzuk. Hát iszonyú nagy dinnye... mégis azt mondják sokszor: 

milyen kicsi a világ! – Kis szünet után hozzátette. – Azok mondják, akik 

nagyon régen nem látták egymást... és mégis találkoznak. 

A Csendes- óceán. 

– Immár hatvannyolcadik napja futott hullámain a roskadásig megrakott 

Aranyszarvas. Hatvannyolc napig csak a tengert és a kék eget látták maguk 

körül. Csodálatos idő járta. Eső, köd és némi szélvihar csak kétszer került az 

útjukba, de hát az Aranyszarvasnak, amelyet megtáncoltatott már nem is egy 

tűzföldi orkán, semmiség volt az ilyen vihar. A tenger magányában ismét 

körülvették őket a víz csodálatos lakói. Éjszakánként olykor tucatjával estek 

a fedélzetre a kecses repülőhalak, amelyeket Rob Leeds másnap sült 

burgonyával tálalt fel nekik. Cápák egész falkaja kóválygott körülöttük, 

lőttek is rájuk, meg csalétekkel fogták, de csak azért, hogy a fedélzetre 

húzva agyonverjék a tengerek csapkodó, rettenetes fenevadjait. 

– Mégiscsak az a három cápa volt az igazi! – s ilyenkor Cutill 

kapitánynak el kellett mesélnie (ki tudja, hányadszőr), miképpen is ugrott be 

Doughty az admirális csapdájába. 

– Egyetlen miatyánkkal szelet támasztott – Cutill sehogy sem tudott ebbe 

belenyugodni. 

Széles, nagy hullámok hintáztatták az Aranyszarvast. Néha úgy tűnt, 

mintha percekig zuhannának egy- egy hullámhegyről a mélybe. 



Nem gyomorfelforgató bucskázás volt ez, hanem valóban ünnepélyes, 

nagy ringatózás. 

Egy napon óriásbálnák kékesszürke háta tűnt fel előttük. Drake rögtön 

szélbe állt, nem akart véletlenül sem rájuk futni. Messziről úgy látszott, 

mintha az irdatlan nagy testek egy magasságban, szigetként állnának a 

tenger vizében, és csak a hullámok emelkednek, vagy süllyednek 

körülöttük. 

Hirtelen forrni, bugyborékolni kezdett az óceán, ahol a bálnák úsztak. 

Aztán megpördültek az iszonyatos testek, roppant uszonyok és farkúszók 

csaptak a levegőbe, majd eltűntek a mélyben, hogy pár pillanattal később 

újra kicsapódjanak a hullámokból. Már csak egyetlen bálna küzdött a 

láthatatlan ellenséggel, a többi eltűnt a mélyben, de ez az egyetlen aztán 

kemény legénynek látszott. Most mintha lerázta volna támadóit, hatalmas 

lendülettel úszott körbe- körbe, többször is villámgyorsan változtatva 

irányát. Aztán folytatódott a küzdelem, a monstrum egy pillanatra egész 

terjedelmében ki vágódott a vízből, megpördült a levegőben, és hanyatt- 

vágódva zuhant megint vissza. De még így sem tudta lerázni azt a két cápát, 

amely uszonyaiba kapaszkodva függött rajta. Hasán roppant sebek 

tátongtak, és körös- körül vérvörös volt a víz... 

Hirtelen éhes cápák százai tűntek fel a vízben. 

– Jönnek a zsákmányra! Kartáccsal közéjük! – kiáltotta az admirális. 

Máskor a hajósok hű kísérője, egy- egy albatrosz tűnt fel, és sokáig ott 

lebegett a vitorlák felett. Mintha felhő ereszkedett volna alá a derült kék 

égből, hogy vezesse a kis hajót, mint a zsidókat isten Kánaán felé. 

Hatvannyolc napja voltak már tengeren. 

Nem éheztek, és nem szomjaztak. Nem ették meg a patkányokat és az 

árbocok köré tekert bőröket sem – miként fél évszázaddal előbb Magellán 

hajósai tették. Francis Drake alaposan felkészült a hosszú útra. Csodaszép 

utazás lett volna ez, hogyha nem sóvárogtak volna zöld lombokat és 

embereket látni. 

Ezért hát nekiláttak, mindenféle mesével, történettel andalították 

türelmetlen lelkűket. Mígnem a hatvannyolcadik napon felkiáltott az 

árbocálláson kuporgó őrszem: 

– Föld! 

Lett erre öröm, vivátozás, alig fértek a bőrükbe, mert már sok csodálatos 

történetet hallottak a Csendes- óceán paradicsomi szigeteiről, ahol virágok 

között szebbnél szebb lányok csalogatják a megfáradt hajósokat. 

A távolban nagy körben fehéren habzott a víz. Korallzátony. 

S mögötte sárga fövenyes partszegéllyel a buja lombú, sötétzöld sziget. 



A fogadtatás nem volt olyan, amilyennek elképzelték. Drake váltig 

nevette is őket. Mert a bennszülöttek gyámcsónakos kis hajóikon 

odasiklottak melléjük, kézzel, lábbal, nagy zajjal cserére biztatták őket, 

hanem amikor gyöngyöt vagy tükröt dobtak le nekik, eszük ágában sem volt 

csirkét, kókuszt vagy mást adni helyette. Elszeleltek nyomban. 

– A latrok – mérgelődött Drake, és elnevezte a feltünedező apró 

szigeteket Tolvajok szigetének. 

Kék ég alatt, kék víz felett az Aranyszarvas lassan siklott tova. 

Csakhamar barátságosabb és finomabb népek közé érkeztek, mint a 

feketefogú, bételrágó tolvajok. Ternáte és Tidore szigeteinél vetettek 

horgonyt, ahol a bennszülött király különös örömmel fogadta őket. Azt 

remélte, valamiféle szerződést tud nyélbeütni az angol admirálissal, 

mivelhogy a portugálok igencsak zaklatták. De hát Drake meghányta-vetette 

magában a dolgot és arra jutott, hogyha királynője számára gyarmatokat 

akarna foglalni, inkább tenné azt Mexikóban és a Nyugat-Indiákon, 

mintsem a messzi Molukkákon, ahol ráadásul  a bennszülött sem olyan 

könnyen kezelhető, elvadult fajta, hanem királyai, hadseregei, sőt ágyúi is 

vannak. 

És micsoda díszes csónakok vették körül az Aranyszarvast! A 

bennszülött király kedvéért ki- ki felkapott egy zeneszerszámot, lantot, 

violát, trombitát, és szívhez szóló, lágy melódiákat kezdtek zengedezni. 

Az uralkodó úgy fellelkesült, hogy elküldte öccsét, hívná meg díszes 

fogadásra az admirálist. És Drake már hajlott is a szóra, noha Magellán 

emléke váltig óvatosságra intette – de Fred, Cutill és a többiek tanácsára 

mégsem ment el, hanem maga helyett éppen őket küldte. 

– Puszta hiúságból nem érdemes kockáztatnia az életét – dünnyögte 

Fletcher. 

Drake furcsán nézett rá. 

Hát megvolt a fogadtatás is, meg a nagyszerű cserebere is, aztán vitorlát 

feszítettek. Egy darabig magukkal vittek egy igen előkelő, selyemköntösű 

kínait, aki egy szomszédos szigetről látogatott a hajóra, mint mondotta, 

azért, hogy e nagyszerű utazásról meg az admirális sok érdekes 

elbeszélésről hírt vigyen majd hazájába. 

– Császárunk különös kegyelméből büntetésemet engedik el majd, 

hogyha a világ dolgairól csodálatos, érdekes, főként pedig, hasznos 

híradásokkal érkezem haza. 

– Boldog ország – felelte Drake –, ahol a tudásért kegyelem jár. Ámde mi 

történik, hogyha nem tetszik őfelségének, amit megtudott? 

A kínai csendesen mosolygott. Mintha mondaná: 



– Hiszen nem biztos az, hogy valaha is visszatérek. Nem voltak már 

olyan torzonborz kalózok, mint annak idején Peru és Chile partjainál. 

Csatázni, ragadozni jó volt arasznyi szakállal is, most azonban rájuk dörrent 

az admirális: 

– Vakarjátok le a képeteket! Olyanok vagytok, mint egy- egy sörényes 

fóka. 

– Igen, igen – mondogatták –, de hát mi értelme? Nem vagyunk mi 

udvaroncok. Kalózok volnánk. 

– Csakhogy a királynő kalózai... na egy- kettő. 

Ternáte uralkodóját már simára borotvált, spanyolszakállas urak 

fogadták, a fegyveresek páncélja frissen dörzsölve, akik meg 

zeneszerszámot ragadtak kezükbe, olyan tiszta, frissen kefélt ruhába voltak 

bújtatva, hogy akár a White Hall fogadótermében is megálltak volna a 

helyüket. 

Csodálatos szigetvilág kellős közepében jártak. Amerre csak a szem 

ellátott, szinte érinthető közelségben, meg nem szűnő egymásutánban 

bukkantak fel a láthatáron a trópusi szigetek. Az áttetsző kék víz hatalmas 

körben habos tajtékot vert körülöttük: a szivárvány minden színében 

pompázó korallszirteken törtek meg a hullámok. De bármennyire is 

csalogató szépséggel kínáltak magukat e korallpadok, az Aranyszarvas 

messzire elkerülte valamennyit. Még csónakok számára is veszélyes 

mutatvány egy- egy korallzátony alkotta lagúnába bejutni. Nemegyszer 

láttak bennszülött halászokat, akik ugyancsak megizzadtak, amíg a dagályt 

bevárva átszökkentek kis fatörzs- csónakjaikon a veszélyes helyen. Máshol 

meredeken szöktek ki a vízből a vulkánikus szigetek, a kopár sziklák tetején 

egy- egy pálma árválkodott, a jó isten tudja, hogy jutott oda, és hogy 

telepedett meg azon a kis talajon. 

A koráll szigetek is, a vulkánikus szigetek is buja, zöld növénytakaróval 

pihentették a szemet. Az azúrkék víz fölött nyúlánk kókuszpálmák sokasága 

hajladozott a szélben, alattuk őserdők ága- boga futott a parti fövényig. 

Máshol a pálmák közvetlenül a parton nőttek, a tengervíz kimosta 

gyökerüket is, némelyik már- már a hullámsírba fordult. 

Kikötöttek egy szigeten, amely lakatlannak látszott. Mindennapi 

kenyerük a kókusz, a táró, a mangó volt, és csak ki kellett nyújtaniuk a 

kezüket, máris számtalan hal akadt a hálójukba. A parton különös, óriás 

rákokat foghattak. 

Éjszakánként megijesztette őket a repülő kutyák szertelen röpülése. 

Miért szálltak partra? Mert Francis Drake észrevette, hogy az 

Aranyszarvas futása meglassult. A hajó fenekén vastag csomókban lógott a 



moszat; amikor partra vontatták és megdöntötték, napokig kalapálták róla a 

veszedelmes fúrókagylókat. Az Aranyszarvas javítgatásával töltöttek 

huszonhat napot, s jóllehet nehéz munkájuk volt, mert minden rakományt ki 

kellett a hajófenékből hordani, mert végigduggatták (tömítettek) minden 

palánkot, és megjavítottak minden hordót – úgy érezték magukat, mintha a 

paradicsomban volnának. A mélykék égen egyetlen felhő sem látszott, a 

sűrűben pompás virágok ontották fűszeres illatukat, éjszakánként az égbolt 

sziporkázó csillagaival és a mesés állatövi fénnyel versenyre keltek a 

lombok között felparázsló világító rovarok. 

Különös fények, boldogító illatok, ismeretlen ízek hazájában jártak, 

könnyű csónakokon mosolygó bennszülöttek látogatták meg őket, 

mindegyik mint egy- egy görög szobor és a szelíd mosolyú lányok 

vízitündérek gyanánt úszkáltak a lagúnákban. Ének és nevetés csendült a 

szekercék és kovácskalapácsok csattogásának ütemére. A huszonhatodik 

napon ismét vízen állt a szép hajó, jó tízlábnyira merült a vízbe, a fedélzetén 

búcsút intett a boldog szigetnek Francis Drake, a királynő kalóza és minden 

cimborája, derék útitársa. 

Nekivágtak a tengernek, a szigetek és korallpadok között megdöntötte a 

hajót az erős szél. 

1579. december 16-án meglátták a nagy Celebesz komor ősvadonnal 

benőtt partjait. Észak felé fordulva akarták megkerülni, de ellenszél tört 

rájuk, s ráadásul apró, vulkánikus sziklaszigetek egész seregébe kerültek, 

veszélyes zátonyok között kellett manőverezni – sehogy sem tudtak északra 

vergődni. Délre fordultak tehát, hogy hatalmas kerülővel úgy jussanak 

eredeti útirányukra, de így sem szabadultak meg minden veszélytől. 

– Zátony! 

– Kormány jobbra! 

Oly lassan haladtak előre, mint a csiga. A karácsonyt Fletcher lelkész 

istentisztelettel ünnepelte meg, az újévet egy másik istentisztelet jelentette, 

több volt a munkájuk és a gondjuk, semhogy vigasságra gondolhattak volna. 

Drake admirális megint csak a térképeket szidta, azt mondta, itt az ideje, 

hogy olyan hajók induljanak a tengerekre, amelyek – csillagászokkal és 

térképészekkel a fedélzetükön – egyes- egyedül a már ismert szigetek és 

tengeri útvonalak pontos feltérképezésével foglalkoznának. 

Néha meztelen, olajos bőrű bennszülötteket láttak az óriási sziget 

partjainál. Fülcimpájukban nehéz fémkarikák csüngtek, és minden 

öltözékük, fegyverzetük volt. A nehéz pallos széles övön. 



Láttak egy- két települést a partokon, bizonyára valamelyik celebeszi 

előkelőség, kiskirály fővárosát, de nem volt sem kedvük, sem módjuk arra, 

hogy kikössenek. 

Az égbolt még mindig ragyogó tiszta volt, de a szél egyre erősödött. A 

nehéz zátonyokkal fenyegető vízen bevontak majd minden vitorlát, és egyre 

azt lesték, mikor kanyarodik a part nyugat felé. 

Végre meglátták az utolsó meredek szirtet, mögötte élesen megszakadt a 

sziget partja, és nyugat felé végeláthatatlan, széles átjáró tárult a szemük elé. 

– Nyílt víz!  – ordította le az őrszem a magasból. 

– Hurrá! 

– Sehol egy zátony!... 

– És milyen nyugodt a víz – jegyezte meg Francis Drake, aki a hajó 

orrába sietett. 

Feltűnően nyugodt volt a tenger, noha erős, vad szél fújt kelet felől, 

mintha csak le akarná fújni a napot az égről. A nap menekült előle, hatalmas, 

izzó- vörös korongja hirtelen lebukott a láthatáron. 

– Vitorlákat – hangzott a parancs. Most, hogy szabad volt előttük az út, 

kifeszítettek minden vitorlát, nem akarták, hogy valamely ellenkező 

szélroham visszazavarja őket Celebesz keleti partvidékére. 

– Jó lesz sietni – bólintott Drake admirális, és keletre mutatott. 

Keleten, amerre a szigetek sokasága tarkította a tengert, hatalmas, 

szakadatlan csíkban sötétlila felhőréteg borította az egész szemhatárt. 

A szél változatlan erővel fújt. 

Máskor a messzi partokról is idehallatszott a vadállatok zenebonája. 

Most néma csend vette körül a hajót. És nem repültek felettük madarak sem. 

Elpihentek az éjszakával együtt. A kalózok egyre csak hátrafelé pislogtak, 

káromkodtak, és a fejüket vakarták. 

Vihar készül. 

Egyelőre feszes vitorlákkal, akadálytalanul rohant előre az Aranyszarvas. 

Drake hümmögött, a szakállába kapott nemegyszer, és fejét ingatva figyelte 

a messzeség sötétjében villogó, apró villámokat. 

– Őrség! – kiáltotta. – Az orrba ketten álljanak. És bevonni a vitorlákat. 

Ki tudja, mi történhet? 

 

 

 

 

 

 



 

 

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET 
 

A FÉL PÁR PAPUCS 

 

Az Aranyszarvas bevont vitorlákkal futott a szél elől. 

Körülötte felborzolt, végtelen víztömeg. Celebesz partjai messze 

elmaradtak jobb kéz felől. Balra, a messzeségben egy kicsiny sziget látszott. 

– Az orrvitorlát is... – hümmögött Cutill. 

– Még nem – intette Drake. – Majd ha a tájfun utolér. Furcsa, hogy nincs 

nagy hullámzás. Csak a víz színe borzolódik... 

Kihajolt a korláton, a tengert figyelte. Pillantását követték a többiek is, 

mert valami megmagyarázhatatlan aggodalom szorította össze a szívüket. A 

vihar hűvös szele süvített már fölöttük, mégis csupa fojtó reszketés volt a 

levegő és a tenger. 

Ez a reszketés egyszerre csak úrrá lett a lelkükön is, minduntalan 

felkapták a fejüket, hol az árbocok csúcsát, hol meg a magasban előrohanó 

felhőket kémlelték, amelyek szurokfekete éjjellé varázsolták a máskor 

ragyogó trópusi égboltot. 

S akkor valamelyiküknek eszébe jutott a Gran Capitan del Sur. 

– Vajon hol lelte halálát? Így mondták: halálát. A magára hagyott, 

bolyongó hajó nem süllyed el. Meghal, mintha élőlény, isten teremtménye 

volna. 

S mintha csak a meghalt hajó üzenne a túlvilágról, az Aranyszarvast 

váratlanul erős rázkódás érte. A rettentő lökés egy szempillantás alatt 

megállította a sebesen futó vitorlást. Akik a fedélzeten voltak, tehetetlenül 

zuhantak végig a pallókon, a főárboc előtt álló ivóvizes hordó felborult, és 

döngve gurult végig a főfedélzeten, miközben drága tartalma a tenger 

martaléka lett. Az előhajó korlátjánál három ájult ember hevert. Maga Cutill 

mester a parancsnoki emelvény lépcsőjéről zuhant le, és most vérző 

homlokát fogva, tápászkodott fel. 

– Zátony! – szinte egyszerre tört fel a kiáltás mindenkiből. 

A vihar küszöbén, jóformán a nyílt tengeren, váratlanul korallzátonyra 

futottak. Az Aranyszarvas mélyéből ijesztő recsegés-ropogás hallatszott, 

érezték, hogy már nem úsznak többé barátságos, lágy hullámokon, hanem 

szilárd és  baljós talajon állnak, mégis imbolyognak, mert az egész hajótest, 

mint a tűre szúrt légy, előre- hátra billegett a szél nyomására valamely éles 

víz alatti szirten. 



– A szivattyúkhoz! – kiáltotta az admirális, és feltápászkodott Cutill 

kapitánnyal meg Moon mesterrel együtt rohant a mélybe megnézni, vajon 

mekkora a baj? 

A fáklya sustorgó, csobogó fekete vízen csillant. A tenger már egy lábnyi 

magasságban elöntötte a hajó mélyét. 

– Szivattyúúú! – kiáltott fel Drake. – A mindenségit a lusta fejeteknek! 

Hej, de tudott dühöngeni, csupa méreg, vad harag volt e percekben, csak 

úgy dőlt a szájából a káromkodás, amelyért Angliában börtön járt volna. 

Még az ájultak is talpra ugrottak, rohant mindenki a dolga után, nem volt 

senki, aki tétlenül nézte volna a pusztulást. A spanyol partoknál 

zsákmányolt két szivattyúval együtt négy szivattyúja volt a hajónak, 

elegendő arra, hogy egy ideig versenyre keljen a léken beözönlő vízzel. 

– Amíg ketté nem roppan ez a teknő – sziszegte Fred. Rángatták a 

szivattyúk karját, mint az őrültek, csurgott róluk a víz, közben egyre azon 

imádkoztak, jaj, csak bírja ez a hajó, ez a kincsekkel roskadásig megrakott 

hajó a rettentő terhelést. Mert ha egy hullámra vagy apályra kifut alóluk a 

víz, abban a pillanatban megroppan a gerinc, szétomlanak a vastag 

bókonyok, odalesz minden. 

Minden kincs, amelyért annyit küszködtek, annyit viaskodtak. 

– Gyerünk, fiúk! – Drake maga ugrott a szivattyúhoz. Jó ideig ott 

dolgozott a legényeivel, azok meg úgy néztek rá, mint egy istenre, mert nem 

pihent és nem lankadt egy percre sem másfél óra hosszáig egyfolytában, s 

akkor is csak azért hagyta ott őket, hogy Moon mesterrel isniét a hajó 

mélyébe menjen. 

– Nincs baj, fel a fejjel! – kiáltotta, amikor visszatért, és még mosolygott 

is. Egyik pillanatban dühöngött, a másikban mosolygott, mint ahogy a 

többiek is tették. Egyik percben imádkoztak, a másikban káromkodtak, 

közben fejük felett süvöltőit a szél, és koromsötét volt az éjszaka, nem látták 

már egymás arcát sem, rekedten kiáltoztak, név szerint szólongatták 

egymást, egyetlen rohanás, dühöngés, izgatott kiáltozás volt a hajó. 

Még egy perc és kettéroppan. 

Minden pillanatban várták a véget, egyetlen szempillantás alatt a tenger 

fenekére jutnának akkor. Csak még kitartson! Csak a szélvihar szűnne! Most 

vették csak észre, hogy oldalról kapják a szelet, az Aranyszarvas megpördült 

a tengelye körül, amikor a zátonyra futott, és most már nem előre- hátra, 

hanem oldalozva billegett, miközben újabb és újabb palánkok szakadtak be 

odalent, hiába tömte el Moon mester a régi lékeket. 

– Átkozott korall. Ezernyi tüske – morgott Fred, de máris hallatszott 

Drake új parancsa, és az öreg hajós ugrott, mintha puskából lőtték volna ki. 



– Csónakba! 

Ugyan kik? Húsz ember fér mindössze az Aranyszarvas egyetlen 

megmaradt csónakjába, a fergeteges szélben amúgy sem volna biztonságos 

nekivágni a víznek, amikor a legközelebbi part is mérföldekre van tőlük. 

Miféle mentés ez, ha csak húsz ember menekül meg, a többi itt reked? S ha 

visszatér a csónak? Vajon itt találja-e még az Aranyszarvast, és a partra tett 

húsz embert vajon nyugton hagyják- e a bennszülöttek? 

Egy pillanatra megálltak a kezek... 

– Csónakba! A mérőónnal. 

Hát, hiszen ki gondolta komolyan, hogy Drake cserbenhagyja őket? 

Ő maga ugrott a csónakba, és ötödmagával körbeevezett az Aranyszarvas 

körül, mert horgonyt akart vetni, ne legyen hajója kiszolgáltatva a szél és a 

hullámok kénye- kedvének. 

Kidobták a súlyt, a zsineg letekeredett a tárcsáról – de nem ért feneket. 

Egyetlen, meredek korallszirt emelkedett itt a tenger színéig, talán csak 

azért, hogy az Aranyszarvas rátelepedjék. 

Drake komoran az ajkát harapdálta. 

– Nincs segítség. – Körülnézett a viharos, fekete éjszakába vesző 

tengeren. Oly egyedül és magányosan szenvedett itt az Aranyszarvas, mint a 

megsebzett vad, ha végső tusáját vívja a végtelen mezőn, és nincs ereje már, 

hogy az erdő bozótját felkeresse, de van ereje még, hogy megnyújtsa kínjait. 

A villámok már ott cikáztak körülöttük, és az orkánszerű szél vad záport 

zúdított a nyakukba. Zuhogott az eső, zenéltek a kötelek, kiáltoztak az 

emberek, és e kiáltást túlharsogta az admirális erős hangja: 

– Hé, fiúk – lépett a fedélzetre –, készüljetek el a legrosszabbra. Megette 

a fene az egészet. Horgonyt vetni nem lehet, a hajónk bármikor 

szétroppanhat. 

Arcát nem is látták, csak a hangját hallották, erős hangját, amelyben még 

most sem volt nyoma rettegésnek... 

– Csak a dagály vagy egy jótékony hullám emelhet le erről az átkozott 

zátonyról! Ha addig szét nem esik a hajónk. Nincs más hátra, várnunk kell 

türelemmel! Ne felejtsétek, hogy együtt voltunk eddig jóban, rosszban és 

hogyha szerencsésen hazavergődünk, hát tejben- vajban fürödhettek. Mert 

ha utolsó rongy gazdátok volnék, és lecsípnék a részetekből, akkor is 

maradna annyi mindenkinek, hogy úri módon élhet, amíg el nem issza. 

Elakadt a szava. 

Kékeslila villám hasította át a levegőt, majd veszett csattanással bevágott 

valahol Celebesz hegyei közé. 



– Az istállóját, ha már így állunk, hát egyet ne felejtsetek: nagy marha az, 

aki elveszti a fejét, és elébe megy a halálnak. Amíg a szívetek dobog, és 

vizet nem nyeltek, van remény a szabadulásra. Addig pedig, őrizzétek a 

hajót, mert ha már életben maradunk, legyen tele a zsebünk is... 

– Hurrá! – kiáltották, már akik kiáltani tudtak, mert kegyetlenül vacogtak 

a hirtelen támadt hidegben. Elszoktak ettől régen, Francis Fletcher 

tiszteletéé úr pedig égre emelte kezét, és így fohászkodott: 

– Könyörögjünk, fiaim, a legfőbb égi bíróhoz, hogy bocsássa meg csúnya 

vétkeinket, és szabadítson meg a haláltól. .. 

– Úgy van – reccsent Drake hangja –, ki- ki fohászkodjék áhítattal 

istenhez, úgy illik az ilyenkor. Hanem azért a szivattyúk le ne álljanak, mert 

szétcsapok köztetek! 

– Gyerünk, fiúk! – kurjantott Antonio. – Hogy az a limai Madonna... 

Erre – mit tehettek volna mást? – nagyot nevettek. Így telt el az éjszaka. 

A szélvihar nem lankadt, de nem is fokozódott. Valahol a Csendes-óceán 

távoli tájain tájfun dühönghetett, ide már csak valóban a szele jutott. Mire – 

eljött a hajnal, mégis arcukra fagyott a mosoly, mert kegyetlenül 

elcsigázódtak, és nem volt semmi reményük, hogy valaha lekerüljenek erről 

az istenverte szikláról. Már egészen kivilágosodott, amikor a szél kissé 

alábbhagyott. Az Aranyszarvas ijesztően megdőlt, újabb reccsenések 

hallatszottak a víz alatti részből. 

Akkor már tudták, hogy itt a vég. 

Csak a dagály segíthet. 

S nem vártak többé parancsszóra, az admirális egyetlen szemvillanásából 

megértették, mi a teendő. Egymás után rohantak a hajó mélyébe. 

Zsákszámra hajigálták vízbe a burgonyát, a hússal teli hordókat, a 

tizennyolc ágyúból hatot minden lőszerével együtt. 

– Legyen ez áldozat, hogy isten megbocsássa nagyravágyásunkat! – 

rebegte Fletcher. Segített ő is. Hangosan toccsant a vízen, majd elmerült a 

mélyben a sok tonnányi fűszer, amit a szigeteken cseréltek. Antonio újabb 

nehéz lövedékekkel jelent meg a feljárónál, Johnny egy teli káposztáshordót 

taszigált fölfelé a létrán két másik ember segítségével... itt az alkalom, jön a 

dagály. 

Csak ezt el ne szalasszák. 

A dühös igyekezet lázas önkívületbe kergette őket, már nem nézték, mire 

van szükség, mire nincs, a horgonyok súlyos tartalékkötelét emelték át a 

korláton és dobták a vízbe. Isten vele. Az admirális pedig a csónakból 

biztatta őket, mert onnan figyelte, emelkedik-e a hajótest? 



– Gyerünk, fiúk! Két ágyút, a másik oldalról, gyorsan, gyorsan, csak 

gyorsan! 

Majd fedélzetre kapaszkodott ismét, őt is elragadta a hév, összekapta 

holmiját, kihordatta a nagy parancsnoki szobából a nehéz tölgyfaasztalt és a 

nagy hurcolkodás hevében, kezében egy fél papuccsal vezényelt: 

– Emeljétek! 

Az a fél papucs olyan nevetséges volt a nagy admirális kezében, hogy az 

oldaluk nyilallt a röhögéstől, az asztalt elejtették, és csak bámulták vidám és 

tettrekész, örökké bizakodó vezérüket. 

– Haha, az a fél papucs! 

Aztán torkukon akadt a szó, mert az admirális mosolygó, felhevült képe 

hirtelen elsötétült, mint a viharos éjszaka. És a dühtől vérbe borult a szeme, 

egész lila lett az arca, ahogy rekedten- felordított.  

– Mi történik ott? 

Mint a villám, lezökkent a főfedélzetre, öles ugrásokkal rohant a hajó 

orrába, és közben fuldokolva, mérgében szinte sírva harsogta: 

– Megállj, vissza! Barmok! 

A hajó orrán ekkor fordult a vízbe a harmadik – arannyal teli láda! 

– Ti átkozottak! Ezt ne! Ki volt az a...? 

– Én voltam! – kiáltotta szokatlanul erős hangon a jámbor Fletcher 

lelkész. – Én parancsoltam meg a legényeknek, dobják vízbe a kincseket is. 

Mert megelégelte a mennyei úr, hogy telhetetlen kapzsi vággyal annyi 

drágaságot összeharácsoltunk, hogy e hitvány aranyakért embert is öltünk. 

Francis Drake, ez a rettentő megpróbáltatás bűneid miatt ért utol minket. 

Mert megölted legjobb barátodat, mert dicsőséget és kincset hajszoltál, mert 

százszor is mondtad, hogy már elég... és sosem volt elég! 

Francis Drake kezében a fél papuccsal némán és villámló szemmel 

hallgatta. Aztán – a fél papuccsal hadonászva – bömbölte válaszát.. 

– Francis Fletcher, köszönd a sorsnak, hogy isten felszentelt papja vagy, 

mert különben úgy vágnálak vízbe, hogy egyet se mukkannál! Mit képzelsz, 

pápisták módjára elbánhatsz velünk? Hé, idehallgass, most én beszélek! Mi 

két hosszú esztendeig nem a bibliát forgattuk ám, a mindenségit, hanem 

kötelet húztunk, kormányt tartottunk, fedélzetet mostunk, éheztünk és 

fáztunk! S ráadásul vagdalkoztunk... Úgy ám! Te merészelsz ítélkezni? Hát 

kit küldött ki őfelsége spanyolokat tépni, aranyat hozni? Téged vagy 

engem? Idehallgass, Francis Fletcher, kitaszítlak én téged isten egyházából, 

ki én, és menten az ördögnek és minden gonosz angyalának adom a lelkedet, 

ha még egyet mukkanni mersz! A kincsek megmaradnak, mert Francis 

Drake- et csak egyszer beszélte tele egy pap, és Fred barátunk példáját sem 



akarjuk követni, akitől egy ájtatos perszóna kicsapta minden aranyát – 

hirtelen megváltozott hangon fordult a többiekhez. – Mert tudjátok meg, 

fiúk, röviden szólva ez volna Fred históriája Lilian Herveyvel, aki szép volt, 

mint a malasztos beszéd, és álnok is, mint ez a pap itt. Hej, te Fletcher, 

Fletcher, mit csináljak veled? Felakasszalak? 

Fred, aki a nehéz asztal egyik lábát tartotta, halkan megjegyezte: 

– Nincs semmi baj! Ha az öreg már így beszél, akkor nincs semmi baj. 

– A tiszteletes még felemelte kezét: – Francis, megver téged az isten az 

ilyen beszédért! 

– Meg ám, most figyelj! 

– A szél elállt, a dagály megemelte a hajót, és az Aranyszarvas recsegő 

palánkokkal, veszedelmesen megdőlve, ámde mégis simán – lecsúszott a 

zátonyról. 

Moon mester, a hajdani hajóács akkorát kiáltott örömében, hogy 

köhögésbe, fult a hangja. És nagyot ordítottak örömükben valahányan 

voltak. Még Fletcher is egy hangos „Deo gratias"- t kiáltott, amivel ugyan 

nem tudta már visszaimádkozni a vízbe ejtett három ládát. 

Sebaj. 

Drake búcsúzóul vízbe hajította fél papucsát – a másik felét úgysem 

találta – és léket tömni küldte minden hozzáértő emberét. 

No, hát túljutottunk a zátonyon, megvan a hajó, megvan az életük, és 

megmaradt a kincs! 

– Látjátok, jó volt, hogy partra szálltunk Jáva szigetén, ott legalább 

kitatarozhattuk a hajónkat, az előkelő rádzsák meg odavoltak a 

gyönyörűségtől, mert a fülükbe muzsikáltatok, és odavoltak a tisztelettől is, 

amiért vendégül láttuk őket, és a puskákkal meg ágyúkkal tűzijátékot 

rendeztünk az orruk előtt. S Francis Fletcher, kegyelmed sem panaszkodhat, 

igazán nem bántottunk senkit, jó kis fiúk voltunk, jóllehet, annak örültünk 

igazán, hogy bennünket nem bántanak. És még jól is jártunk, mert megint 

tele a hajó fűszerrel, élelemmel, még ezüstöt is szereztünk, annyi ott az 

ezüst, mint máshol a szemét. 

Annak örömére tehát, hogy megint a szabad tengert járjuk, és Afrika 

legdélibb csücskéig, a Jóreménység- fokáig talán vihar nélkül megússzuk a 

dolgot, elmesélem röviden, hogyan és miképpen történt az a cartagénai 

kaland. 

Aztán elmesélem majd a panamai kirándulást is, de igazán csak a 

szórakozás okából, mert ti, akik most körülöttem vagytok, majdnem 

valamennyien részesei voltatok. Jókedvvel voltunk mindig, pedig de sok jó 

cimborát elvesztettünk, magunk is- hányszor sebet – kaptunk, izzadtunk, 



törődtünk. Persze, akik kívül állnak, csak a sikert irigylik, bezzeg, akik 

benne vannak, csak a küzdelmet érzik. 

No de elkezdem. Egyszóval alig hogy San Juan de Ulloából szerencsésen 

hazavergődtünk, máris új kalandokon törtem a fejem. Ej, hogyha Hawkins 

nincs, nem hagytam volna ott azokat a kincses gályákat. Fogtam magam 

tehát, és saját hajómon elindultam, hogy körülnézzek és, hogy alkalmas 

rejtekre leljek a spanyol panamai partokon. 

Megtörtént, mint a kettő – híred, te vén zsivány, akkor nem voltál velem, 

Lilian Herveynek tetted a szépet, és hordtad ölébe mindazt a gyöngyöt, 

drágaságot, ami Rio de la Hachában és San Juan de Ulloában részedül jutott. 

Ha otthon vagyok, hát megráztalak volna, mint Krisztus a vargát: ne légy 

olyan bolond, ősz fejeddel, vénember létedre belehabarodsz egy fiatal 

leányba. 

Tudom, tíz évvel ezelőtt még nem voltál ilyen öreg, ámbár még most sem 

vagy az. Fiatalabb voltál, meg aztán a szerelmes ember olyan, mint a 

halálraítélt: könnyen elveszti a fejét. Te is elvesztetted a fejed, majd 

megvesztél az örömtől, hogy egy plymouthi gabonakereskedő lánya 

elfogadja egy szegény hajós kisded ajándékait. 

Csakhogy azok az ajándékok aranyserlegek, igazgyöngy nyakláncok 

voltak, és többet értek, mint amennyit a vén Hervey uram a gabonáival egész 

évben összeharácsolt. Szó ami szó, ajándékaidnak hogy végére jutottál, egy 

szép napon kosarat kaptál, mert Lilian Hervey kisasszony amilyen szép volt, 

olyan szeszélyes is. Ámbár fura, hogy éppen most kapta el a 

szeszélyeskedés, és fura, hogy a nyakláncaidat soha nem viselte, serlegeidet 

soha nem láttad viszont a nagy asztalon, ellenben a vén Hervey új hajót vett, 

lányát pedig gyorsan férjhez adta egy cornwalli nemes lovaghoz, a nevét bíz 

elfelejtettem. 

– Sir Nicholas Mumford volt a neve, hogy az a... 

– Limai Madonna. Átkok céljaira kitűnő! Mégse nevessétek ki Fred 

cimboránkat, fiúk, mert a csavargó, hontalan, közrendű hajóssal sokszor 

megesik, hogy elfelejti: odahaza is vannak kalózok. 

Ámde térjünk a tárgyra, a panamai kalandra. Akkoriban már jó ideje ott 

csavarogtam a legényeimmel Panama partjainál, és egyre- másra fogdostam 

össze a spanyol gályákat, karavellákat, vitorlás- evezős fregattokat. 

Megrohantuk, sőt el is foglaltuk Nombre de Dios városát, iszonyú ricsajt 

csapva a dobokkal és kürtökkel, és még nagyobb félelmet keltve az ijedős 

spanyolokban. Jóllehet, ez a városfoglalás nem járt semmi haszonnal, sőt 

halottunk is volt, jómagam is megsebesültem, annyit mégis elértünk, hogy 

egyszeriben Drake kalózaitól rettegett egész Spanyol-Amerika. Minket 



azonban ez annál jobban lelkesített, oda- odafricskáztunk az orruk alá, mert 

ha baj volt, hát rögtön eltűnhetünk biztos kikötőnkben. Könnyű vitorlás- 

evezős csónakjaim voltak a hajókon kívül, emlékeztek rá, amikor 

Plymouthból elindultunk, rögtön vízre engedtünk hasonlókat, de aztán nem 

volt rájuk szükség... 

Egy ízben suttyomban, hajnalhasadtával, két csónakkal megrohantuk 

Cartagena kikötőjét. Erre már igazán nem számítottak a pápisták, nagy 

nyugalommal a parton vigadoztak, csak egy borissza hajóst fogtunk el, az 

aztán gyorsan elmondta, melyik nagy hajót érdemes megmásznunk. Meg is 

rohantuk a legnagyobbat. Haha, még most is nevetek, mert rájöttünk, hogy 

teli van katonával meg evezős rabszolgával. Hát rájuk zártunk minden ajtót, 

és mire a nap felkelt, már kötélvégen húztuk magunk után a spanyol gályát. 

Méghozzá Cartagena kikötőjének szemeláttára. 

Hej, hogy zörgött az a hajó. Ordított, dörömbölt benne a foglyul ejtett 

spanyol csapat. Olyan volt az egész, mint a skatulya, amelybe 

svábbogarakat zártak. 

Bizony, jó hogy mondod, Fred, akkor már túl voltunk a nagy járványon, 

amely ama biztos, de egészségtelen kikötőben érte utol az embereimet. 

Alaposan megfogyatkozott a számunk – két jó testvéremet is ott temettem el 

–, hanem azért mégsem hagyott nyugton a gondolat, hogy meglessem és 

meg is kopasszam a panamai földszoroson át közlekedő kincses 

karavánokat. 

Tudtam, mert a barátságos bennszülöttek elmesélték, hogy a száraz 

időszak beköszöntével Panama városából hosszú öszvérkaravánok 

indulnak, hogy átkeljenek a hegyeken a földszoros atlanti- óceáni oldalára. 

Tizennyolc emberemmel, no meg a bennszülöttekkel nekivágtam tehát a 

szárazföldnek.  

És velünk volt Robert Pile is, a vén iszákos. 

Na jó, hát mentünk, mendegéltünk, előttünk a végtelen út, amely 

egyelőre buja, nedves, párás őserdő fái között kanyargott, majd egyre 

magasabbra tört, és előbb dombok, majd hegyek között vezetett tova. 

Szorgalmasan baktattunk vezetőink nyomában, mindig készen arra, hogy 

eltűnjünk a bokrok és fák között. De nem találkoztunk senkivel. 

Tudj isten, hány napja koptattuk lábunkat – fura módon a vízen jobban 

megjegyzem a napok múlását –, amikor feljutottunk utunk legmagasabb 

pontjára, és egy nagy kanyarodó után a fenyvesek sűrűjéből szinte egyik 

napról a másikra bokros, enyhén ereszkedő síkság tárult a szemünk elé. 

De még eltakarta a teljes kilátást néhány fa és kisebb- nagyobb 

dombocska, ezért a derék Pedro, cimaroon vezetőm így szólt: 



– Szenyor ingléz... jönni... Pedro mutat nagy víz. .: Nagy lelkendezéssel 

magával húzott, és egy óriási, minden társánál magasabbra szökő 

fenyőfához vezetett. 

A fa törzsén kapaszkodók vezettek a magasba, egy kicsiny 

deszkaépítményhez. 

Megindultam hát Pedro nyomában. Fele útról letekintettem elcsigázott 

tizennyolc emberemre, és egy pillanatig elfogott a kétség: ugyan mihez 

kezdek én ezekkel a fáradt, rongyos, tántorgó vitézekkel, akiket most még 

csak a magaslat friss levegője tart lábon, de mihelyt leereszkednek majd a 

forró síkságra... összeesnek, mint az üres tömlő. No, lám csak, az egyik 

máris leheveredett, az ám, Róbert Pile az. Átkozott iszákos, honnan 

szopogatja a pálinkát, sosem lehet tudni, kis flaskát rejteget a köpenyege 

alatt meg a zekéje ujjában. 

– Hej, kapitány! – ordított fel hozzám rémülten. – Eldől a fa! 

– Eldől a te tökfejed – kiáltottam vissza. 

Felértünk a kilátóra. Északon és keleten, végig a Karib tengerig vad 

hegyek és trópusi őserdő haragos zöldje borította a szárazföldet, de mintha 

csak e hegygerinc választó fala lett volna két világnak, délre és délkeletre 

csak egy darabig tartott a fenyők zöldje, utána már cserjék, bokrok szétszórt 

csoportjai következtek. A dombok még eltakarták a magas szavannafüvet, a 

síkság nagy kaktuszait és mimózabokrait, ellenben a láthatáron vakító 

csillogással szemembe tükrözte vissza a nap sugarait a – Déli-tenger. A 

Csendes- óceán. 

Talán csak Balboa lehetett oly lelkes és izgatott, mint én voltam akkor. 

Ha ő megesküdött, hogy királya hatalmát kiterjeszti arra a tengerre is, 

úgy én megfogadtam, hogy hazám erejét megmutatom a Déli- tenger 

spanyol urainak. 

(- Vivátt- kiáltotta az Aranyszarvas legénysége. – Meg is mutattuk, de 

mennyire!) 

Emlékeztek rá? Egymás után mindenki felkapaszkodott arra a fára, és 

mindenki lelkendezett, éppen csak Róbert Pile nem mászott fel, örült, hogy 

megáll a lábán. – Máskor talán lehordtam volna a sárga földig, akkor 

azonban olyan jó kedvünk volt, hogy megbocsátottuk a részegségét. 

Az egyik bennszülött előre szaladt (oly könnyedén és gyorsan futnak 

ezek a cimaroonok, mint az erdei őzek), besurrant Panama városába, és 

kitudakolta mikor indul egy karaván. 

Hát megtudtuk, hogy két csoport öszvér is indul. Egyik ezüsttel meg 

nádcukorral, szalszaparijjával, sajttal megrakodva, a másik pedig, a városon 

kívül csatlakozik hozzá. Az aranyat meg a limai kincstárnokot viszi. 



Nosza, nekünk sem kellett több, lehasaltunk a magas fűben az út mindkét 

oldalán, és nagy csendben, mozdulatlanul vártuk a karaván szapora 

kolompszavát. Kemény parancsba adtam, hogy senki se mozduljon, még 

akkor sem, ha az erdőből valamely utas érkezne Panama irányába. S 

mivelhogy nyakunkon volt az éjszaka, meghagytam, hogy mindenki vegye 

le az ingét és húzza a mellvért fölé. 

 Hogyha a sötétben dulakodásra kerül sor, nehogy egymást vagdossuk, mint 

a répát. 

– Ne zörögjetek, fene a jó dolgotokat! – mert egyikünk ügyetlenül földre 

ejtette a vértet, másik a sisakját. Fáradtak voltak bizony. Jólesett 

heverészniük a magas fűben. 

– Kapitány, kapitány – hallottam váratlanul Robert Pile hangját. – Valami 

patkány vagy mifene rágja az ingem ujját. 

Olyan a részeges ember, mint a nyűgös gyermek. Átküldtem hozzá a 

bennszülött Pedrót, akivel aztán nagy sugdosásba fogott. Mint később 

kiderült, nem találta Pile sehol sem az egyik flaskáját, mert elgurult az, 

amikor átöltözött. 

A csillagok és az újhold keskeny sarlója alig világította meg a néptelen 

utat. Füleltünk. Jönnek- e már az öszvérek? 

Valahol messze, egy lapos hátú domb mögött már felhangzott a halk 

kolompolás. 

S egyszerre csak az ellenkező irányból, a hegyek felől szapora 

patkócsattogás hangzott. Magányos lovas lesz, ezt bizony elengedjük, mert 

ha zajt csapunk vele, elszalasztjuk a nagyobbik zsákmányt. Ültünk tehát 

mozdulatlanul a fűben, pislogni sem mertünk, orrunkat se szívtuk, csak hát a 

röhögés meg a köhögés csiklandozta a torkunkat, ahogy már ez lenni 

szokott. 

Haha, még jó, hogy sötét volt, mert ha látjuk egymást fintorogni, biztosan 

kitör a nevetés. A lovas pedig közeledett, csak már vinné el itt előttünk az 

ördög. 

Hát, ahogy felbukkant egy bozótos mögül, abban a minutumban 

felbukkant Robert Pile fehér inge is a magas fűben. Milyen hasfájása volt 

megint, azóta sem tudom, mert Pedro rögtön maga mellé rántotta. 

Hej, de szidtam Pile Krisztusát, de csak magamban, mert abban 

reménykedtem, a spanyol lovas talán nem látott meg semmit. Mint ahogy 

nem is láthatott, mert lám csak, az öszvérek kolompszava nem nem űlt el, sőt 

erősödött. Szép nyugodtan jöttek a málhás állatok, s nekem már előre 

dagadozott a szívem a gyönyörűségtől. Az egész karavánt, úgy, ahogy van, 

elhajtjuk szépen a rejtett öbölig. 



Még mi magunk is nyeregbe ülhetünk. 

Csönd. Pisszenés sem hallatszik. Aki végigtekint a füves pusztán, nem 

hinné, hogy tizennyolc bátor angol kalóz rejtőzik a fűben. S legalább 

ugyanannyi bennszülött. 

Az állatok patáinak halk, sustorgó kopogása egyre közeledett. És 

álmosan, mint lélekharang, szólt elöl a kolomp. 

Idegtépő várakozás volt az. 

Ismeritek az érzést, nem tudni, vajon melyik lesz a legalkalmasabb 

pillanat. Hogy el ne hamarkodjuk, vagy el ne késsük a támadást. Most 

feltűnt az első öszvér, aztán a második, majd feltűnt a kanyarban, majd 

elősorakozott mind a huszonöt állat. Minden ötödik mellett egy kísérő 

Egy- kettő- három! – belefújtam a sípba. 

Bőszült ordítással vetettük magunkat a hajtókra. Egyetlen szempillantás 

alatt lerángattuk őket a nyeregből. Nem is védekeztek, úgy megrémültek a 

váratlan támadástól. Aztán nekiestünk az állatoknak, átkutattuk a málnákat, 

hogy ne valamennyit, hanem csak az arannyal megrakottakat hajtsuk el. 

Bontogattuk a zsákokat, ládákat, kosarakat. Ez nádcukor, ez 

szalszaparijja, ez itt meg dohány, amott sajt, aztán megint nádcukor... és 

arany sehol! 

(- Bizony, úgy volt, admirális! Mint a bolondok, hánytuk szét a málhákat, 

de arany sehol!) 

S látom ám, hogy a hajcsárok vezetője rágja a bajusza végét, eszi a fene, a 

nagy elfojtott nevetéstől. 

Hát be sem fejezem, ti tudjátok, ti meg úgyis kitaláljátok. Az a magányos 

lovas egy spanyol hidalgo volt. Észrevette az átkozott Pile- nak a 

mozdulatát, és azonmód meg vitte a hírt az öszvérkaravánnak. A limai 

kormányzó meg eszes fickó volt, hogy megbizonyosodjék a dologról, előre 

küldte az élelemmel megrakott állatokat, s azokat mi nagy hősiesen meg is 

rohantuk. 

Huh, ha rágondolok, most is fejembe szalad a vér. Ne csodálkozzatok, 

hogy első dühömben két jókora pofont adtam Róbert Pile- nak, ami már 

kijárt neki amúgy is régóta. Aztán mi mást tehettünk volna, öszvérhátra 

kaptunk, és sietve visszafelé indultunk. Az út felén volt Venta Cruz, egy kis 

település, hát nem megállít előtte egy szakasz spanyol kopjás, hogy így, úgy, 

mifélék vagyunk? No, nekünk sem kellett több, szétvertük a bandát, és 

ahogy voltunk, dühös fáradtan be a városba. Szétrúgtuk a raktárakat, és amit 

elmulasztottunk az öszvérkaravánnal, most alaposan helyrehoztuk. De mire 

a titkos öbölbe visszatértünk, már csak vánszorogtunk, olyanok voltunk, 

mint akiket agyonvertek. 



Azt, az aranyakat szállító öszvérkaravánt később mégis elfogtuk. 

Máskülönben is alaposan megszedtük magunkat, eljutott a híre Fülöp 

királyig, nagy botrány támadt, nemhiába vonakodott őfelsége erre a föld 

körüli útra elküldeni engem. 

Hanem azért a hosszú talpalásból csupán a Déli- tenger megpillantása 

maradt meg szép emlék gyanánt, a többi istentelen kutyakomédia volt, 

álmomban ne jöjjön elő... Az a Roger Pile? 

Hát arról meg hallani sem akarok! 

– Akkor miért beszélt róla, admirális? – Az Aranyszarvas fedélzetén 

vidáman csengett Johnny hangja. 

– Lilian Herveyről még alig hallottunk valamit – tette hozzá Antonio. 

Francis Drake megsimogatta szakállát. Felnézett az Indiai- tenger egére, 

amelyen pufók fehér felhők álltak mozdulatlanul. 

– Azért beszéltem róla – kezdte lassú szóval –, mert derék, jó kedvünkben 

vagyunk. Mert nagy gyönyörűség visszaemlékezni a kudarcokra, hogyha 

megvan helyettük az elégtétel. 

– És Lilian Hervey? 

– Hát nézzetek rám – szólt közbe Fred Brewer. – Hát megvan az 

elégtétel? Nincs. Magányos agglegény vagyok, és az is maradok. Nem a 

magamfajta kalóznak való a szerelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSZONHATODIK FEJEZET 

 

 

A KANDALLÓ TÜZE 

 

Háromszor szökött meg, háromszor, bizony. S mindháromszor visszatért 

megint. Mert nem maradt más helye ezen a világon, mint egy málladozó ház 

Harrow on the Hillben. 

Később már mosolygott rémült sikolyán, amellyel kiszaladt a házból. 

Átszaladt az ázott udvaron. Megcsúszott a lába, elesett, fejét beleverte egy 



talicska szélébe. Ott maradt ájultan a földön, csupa sár volt a lába, a ruhája, 

az arca is. Disznó Jim pedig csak nézte, a nyitott ajtón keresztül figyelte, és 

felmordult néha erős bivaly hangján. 

A koldusok vezére, csavargók királya olyan tehetetlen volt, mint egy 

karonülő gyermek. Csak két hete, hogy Percy hadnagy felcsert küldött hozzá 

öt markos legénnyel meg két üveg erős pálinkával. A két üveg pálinkát 

felhajtotta gyorsan, el is kábult tőle, azt sem tudta, hol van. Akkor aztán 

megragadták, leteperték, lekötözték egy lócára, a felcser pedig nekiállt, és 

térde alatt lefűrészelte a szétroncsolt lábát. Gyorsan és ügyesen csinálta a 

dolgát az a felcser, sok tábort megjárt, Hollandiában és Írországban is ott 

volt, a végén mégis odazökkent melléje, és így szólt: 

– Hallod- e, cimbora, így bömbölni nem hallottam senkit! Pedig nekem 

elhiheted, mészárszéket nyithatnék a kezekből, lábakból, annyit levágtam 

életemben. 

Aztán magára hagyták, a rongyszedő koldusok hoztak neki enni. Egy 

vénasszony ápolta, amennyire tudta, akkor is arra az asszonyra várt, amikor 

Betty elájult az udvaron. 

– Hozd be – mordult a vénségre. 

Később egy kézlegyintéssel kizavarta a szobából. Bámulta a tüzet, a 

pillája sem rebbent. Betty magához tért, egy mély karosszékben kuporgott, 

onnan nézte sokáig Jimet, s mozdulni sem mert így ültek sokáig. 

Aztán Betty észrevette, hogy elhamvadóban a tűz. A kandallóhoz sietett, 

és néhány hasábot dobott a régire. És mert estére járt az idő, az asztalon 

összekotort valami ennivalófélét – sajtot, fokhagymát meg egy tányérba 

fagyos zabkását – és odatolta óvatosan Disznó Jim elé. 

– Jut neked is – morgott Jim, és helyet mutatott maga mellett egy széken. 

– Ülj le. 

Majd itt... megférek itt... – suttogta Betty, és visszabújt az öblös, nagy 

karosszékbe. 

A csavargó úgy tett, mintha nem is hallaná. Evett, és nézte a lobogó 

lángokat. Nem tekintett a lányra. Néha arcához kapott, és ritka szakállát 

tépdeste karmos ujjaival, talán megérezte, hogy Betty elgondolkozva 

figyeli. 

A lány valóban őt figyelte már hosszú ideje. Félelme egycsapásra elmúlt, 

amióta felismerte, hogy a hajdan félelmetes óriás most székéhez láncolt 

nyomorék. Már arra is volt gondja, hogy óvatos szemmel körülnézegessen, 

és megbámulja a penészvirágos falakat, a díszesen faragott, de már széteső 

lépcsőt, amely a felső szobákba vezet, azt a szépen csiszolt, hatalmas 

velencei tükröt, amely csodálatosképpen sértetlenül csillogott a 



faggyúmécses fényében, és végül a zsákkal letakart szalmát a sarokban, ami 

biztosan Disznó Jim alvóhelyéül szolgált. 

Odakint ismét rákezdett az eső. Kitartó bőséggel zuhogott, és a fák utolsó 

levelét is leverte. A csavargó hirtelen megszólalt. 

– Eljön az időm – suttogta rekedt hangján. Betty értetlenül, riadtan 

bámult rá. 

– Mit bámulsz, te... béka? Az enyém ez a ház, na! A királynő adta. 

– A királynő – Bettynek hirtelen Roger jutott az eszébe. Vajon keresi- e 

őt, amiért oly sokáig elmarad? 

– A királynő hát! Hahaha... Nagy marhák az urak.  Szótlanul telt el az 

egész éjszaka. Később bejött a vénasszony is, motyogva ténfergett egy 

darabig, fát dobott a tűzre, aztán lefeküdt a sarokba, a szalmára. 

Betty nem mozdult, egy időre elnyomta az álom. 

Amikor felriadt, látta, hogy Disznó Jim is alszik, mellére csuklott nagy, 

bozontos feje. A ház mélyéből, az elhagyott szobákból halk zizzenések, 

reccsenések hallatszottak. Hirtelen éles csattanás visszhangzott, valahol 

valami leesett, talán egy patkány motoz a sötétben. 

Aztán csönd volt, nagyon sokáig. Csak a tűz ropogott, egyhangúan. 

Éjfélre járhatott már, amikor a csavargó felhorkant. Álmos, véreres 

szemmel nézett körül, és megakadt a tekintete Bettyn. 

– Itt vagy még? – dünnyögte. – Meguntak a fiatalurak, mi? 

Bólogatott, talán válaszra várt. 

– A nemes úr... meg, a szolgája. De hősködtek, de nagyra voltak. Tejben- 

vajban fürösztöttek, igaz- e? A királynő elé vitt az a nemes úrfi? He? Lóról 

könnyű dirigálni! Mit hallgatsz, mint akiből kiszállt a szusz! – mérgesen 

felkapott egy darab száraz kenyeret és hozzávágta. 

– Mit mondjak? – suttogta Betty. 

– A királynő elé vittek? Haha! Nagy dolog! A fenébe is, az a mezítlábas 

kölyök kemény fickó volt. Meg se kottyant neki, hogy a szájába tömtem a 

parazsat. 

– Johnny...? 

– Szerencséje volt... különben kiszedtem volna belőle, hova rejtettek... – 

legyintett. – Minek is? Idetaláltál magadtól. 

Elaludt ismét. Álmában fogát csikorgatta, és jajgatott is. A lába fájhatott, 

mert önkéntelenül odakapott néha. Aztán elcsendesedett, és most már 

hajnalig semmi sem zavarta Bettyt, hogy nyitott szemmel bámulja a 

kandalló tüzet, és közben arról álmodozzék, hogy Roger a csavargók 

tanyáján jár, és hiába kínozza Disznó Jim, nem árulja el semmiképpen az ő 

rejtekhelyét. 



Johnny meghalt – azt mondta Roger. 

Reggelre elállt az eső és hűvös szél szikkasztotta a sáros utakat. Betty 

felkelt, fázósan összehúzta mellén a kendőt, és az ablakhoz lépett. Az udvar 

végében félig összedőlt istálló állt, mögötte pedig, fallal körülvett nagy kert 

következett. A kertben meg fel lehetett ismerni a hajdani virágágyak közölt 

vezető keskeny ösvényeket, de már régóta mindent gaz borított, és a gazból 

is kiütötte fejét az elszáradt, zörgő ászát lila virága. 

Drága Roger – suttogta még gondolatban is. – Ugye vársz? Ugye, hozzád 

siessek? – De még gondolatban is oly bizonytalan volt ez a kérdés. 

Nagyot sóhajtott, és az ajtóhoz lépett. Nem nézett vissza, hirtelen kitárta, 

élesen csikorgott a rozoga tákolmány. 

– Hé, te... – milyen furcsa, milyen csöndes volt Disznó Jim szava. 

Megállt, visszanézett. Ahogy visszanézett, nyakán érezte a hideg szél 

borzongató csókját. 

–... a rongyosoknak mondd meg, tegyék le a holmit... Jövő héten jöjjenek, 

most egy pennyt sem kapnak. Mit állsz ott, mint a kőszent? Hideg van, a 

fene enné meg. 

Sose történt még – Disznó Jim fázott. A foga vacogott. Betty pedig 

becsukta kívülről az ajtót, mert látta, hogy nagy zsákkal a hátán öregasszony 

lépked a kapu felől. Elébe sietett, mondta az üzenetet, az öregasszony meg 

csak sírva fakadt, óbégatni kezdett. Egész héten koplalt, gyűjtötte a rongyot, 

most már nem bírja tovább... hát még jövő hétig. Itt hal meg inkább a ház 

küszöbén, de addig el nem megy, ameddig neki ki nem fizetik a rongy árát... 

Betty csak hallgatta, néha bólintott, néha ellenkezett. Próbálta nyugtatni a 

szegény szerencsétlent, de akkor kilépett a házból a vén banya, Disznó Jim 

ápolója: 

– Dobd a sarokba a rongyot! – rikácsolta. – Ne óbégass! Folyjon ki a 

szemed, te hálátlan szipirtyó. Kitől kaptad az engedélyt, ha nem Jim úrtól? 

Még jár a szája, még erősködik. Adnál hálát az úristennek, hogy Jim úr 

jóságából nem akasztanak fel a legelső fára... 

Betty nemegyszer hallott már csúnya veszekedést, most mégis 

bemenekült a házba. Csak később döbbent rá ő maga is, hogy elfuthatott 

volna London felé is, vissza Rogerhez. Mégis inkább a házba ment – s ott 

maradt ezentúl Disznó Jimmel. 

Rendbe tette a szobát, vizet hordott, kisöpörte a ház elejét, és amikor 

megjött a papirmalomból Spilmann úr szekere, segített felrakni a rengeteg 

rongyot. 

Holnap visszamegyek Londonba – mondta magának minden este. 

Mégiscsak maradt. 



Ó, persze, hiszen rengeteg dolgot adott a Harrow on the Hill- i ház. A 

konyha és a kamra ocsmány állapotban, egér és patkány viaskodott benne, ki 

tudja, hány esztendős liszteszsákok álltak a falnál, csupa rohadt, bűzös 

penész volt valamennyi. Kidobták a vizes dézsát is, mert szétesett, a 

tűzhelyen patkányok vertek tanyát, úgy kellett agyonütni valamennyit. 

– Mr. Ben Sewteré volt ez a ház, isten nyugosztalja dünnyögte a 

vénasszony, aki máskülönben szót sem váltott vele soha. – Pap volt, vagy 

varázsló. Isten tudja. Magányos vénember, kemény, dühös fajta. Egyszer 

aztán eltűnt, úgy mondták, valahol a partoknál utolérték és lenyakazták. 

– Miért? 

– Meg akarta ölni a királynőt. 

Betty talált egy bőrrel bevont, nagy karosszéket az emeleti szobában. Azt 

lehozták, és a vénasszony átültette oda „Jim urat''. 

Disznó Jim sokat hallgatott. Nézte a tüzet és hallgatott. 

Mintha máris öreg ember volna. Pedig izmaiban, rettentő karjaiban még ott 

reszketett az ifjúság. Elvágyott nemegyszer ebből a dohszagú, sötét 

hodályból, és sunyi, apró disznószemével nemegyszer kibámult az ablakon. 

Idelátszott a domb, amelyen valaha a csürhével megállt, és a répát 

megzabálták. 

– Te... – mondta egy napon Bettynek. – A kert végébe ne menj. 

Megértetted? 

Betty bólintott, nem mert, Jimtől kérdezni semmit. 

– Ha egyszer Lucas ide találna... ne engedjétek be. 

Odakint már fagyos ködök úsztak a tarlók felett, és hajnalonként a dér 

fehér rügyeket bontott a fák fekete kérgén. 

Roger vár. Roger visszavár. „Menj a szemem elől, semmi közöm hozzád" 

– belemartak Betty lelkébe e szavak, és tépték, mint a farkasok. 

„Miért nem mégy el Jessie- hez?" 

Már azon volt, hogy elindul, és felkeresi Jessie- t, a vihorászi Jessie- t, 

akinek mosodája van Londonban, de aztán mégiscsak maradt. Megjött John 

Spilmann úr szekere, és veszekedés, kiáltozás volt ismét az egész ház. Úgy 

irtózott Betty minden idegentől, mert az idegenek mindig pénzt és mindig 

veszekedést jelentettek. Valami különös izgalom lett úrrá Disznó Jimen, a 

vénasszonyon és lassanként ámbár csak félelem formájában – Bettyn is, 

hogyha a pénzről esett szó. A rongyszedő koldusok – akiknek engedélyét 

Disznó Jim szerezte meg, soknak ingyen, csak rongyszedés fejében – 

hetenként beállítottak megtömött batyuikkal, és mély alázattal, vagy éppen 

nagy szájat nyitva kérték a pénzüket. Disznó Jim mindegyikkel egyformán 

bánt el. 



– Jövő héten... majd a jövő héten! – ordított ki. – Pusztuljatok innen, 

ronda csürhe. 

Ha végképpen megszorult, beteg lába alól előkotort egy kis ládát és 

felnyitotta. Meg volt az tömve rengeteg aprópénzzel, csupa félpennys volt 

abban. 

Kiszámolt az asztalra néhány pénzdarabot, és odaintette Bettyt. 

– Vágd a pofájukba – recsegte. S ha Betty rémülten megvonta a vállát, ő 

maga hajította ki a pénzt az ajtón a koldusnépnek. – Nem vagyok még hulla, 

nem fogtok megzabálni! 

Még el sem ült az egyik vihar, következett a másik. Bezörgött a kapun a 

papírmalom nagy szekere. És jött vele Jack, egy nagyon cingár kocsis. 

– Előbb a pénzt! – ordította Jim. 

– Vessz meg! – kiabált vissza Jack. – A gazdám azt üzeni, hogy majd első 

pénteken megkapod az árát. 

– Hogy böjtölhessek? Abból nem eszel. 

– Márpedig így van. Túl nagy a szád, ahelyett, hogy örülnél. Majd 

felírjuk. 

– Majd ha megvesztem, ronda tolvajok. Nem azért hagytam oda a fél 

lábam. 

Jack fejét ingatva nevetett, csak úgy rángatózott sovány teste. 

– Fél lábad? Haha! örülj, hogy nem a fejedet. Nincs pénz. 

– Nincs rongy! Pusztulj innen! – ordította Jim, és mérgében elfelejtkezett 

a nyomorékságáról. Fél lábon ugrálva rohant az ajtóhoz, és onnan harsogta: 

– Nincs rongy, ha fizetsz, akkor sincs! Mondd meg a gazdádnak, jobban 

tenné, ha engedélyt kérne őfelségétől. Tudom, hogy nincs engedélye. 

Őfelsége ékszerésze nagy úr, a fene enné meg! Aztán titokban papírt csinál! 

Ahogy ő vágta a koldusok képébe, most Jack úgy hajította eléje a 

rongyért járó összeget. Mégis megvolt hát a pénz – Betty sírásra görbülő 

szájjal nézte e jelenetet, és hirtelen apja jutott az eszébe, aki a swaffhami 

malom pusztulása után a pénzeszacskót bontogatta, Jack elment, 

Jim kötése bevérzett, nyögött egész délután az óriás, a körmét rágta 

fájdalmában. Mire meggyújtották a mécsest (mert megvárták mindig, amíg 

koromsötét lett) – megérkezett maga John Spilmann úr is, a királynő 

ékszerésze. Szép halkan azt mondta, gondja lesz még Jim úrra. Félfülű 

csavargó vele így nem beszélhet, neki így nem üzenhet. Ő a királynő kedvelt 

ékszerésze, munkáit az udvarban igen nagyra tartják... 

– Akkor meg minek gyűjti a rongyot, mi? 

– Azt te nem érted – vigyorgott az ékszerész. – Angliának nincs egy 

valamire való papírmalma. Óriási üzlet. 



– Csakhogy ahhoz a királynő engedélye kell... – morgott Jim, és laposan 

pislogott. 

– De jól tudod... 

– Tudom. És tudok még mást is. Azt hiszik az urak, hogy a magamfajta 

csak él, mint a barom. Annak vége már! Én sokat tudok, többet, mint 

kegyelmed. 

– Egyszer megjárod. 

– A fél lábammal kirúgom a fogát, aki pimaszkodni mer. Disznó Jim 

csúnyán káromkodott, övéből kést rántott elő és azzal hadonászott. 

Istenkedett, hogy van ereje még, akár egy század katonával elbánni, őt a 

királynő különös kegyébe fogadta, ezt a házat szolgálata fejében adta, aki 

vele szájaskodni mer, nem lehet más, csakis rohadt pápista, vagy éppen a 

skót királynő híve, hát úgy vigyázzon. 

Betty a falépcső aljában kuporgott, és remegve nézte, mit tesz majd az 

előkelő nagy úr. 

A vénasszony is ott volt, szalmaszálat rágcsált fogatlan ínyével, és 

behunyta szemét, mintha aludna. 

A királynő ékszerésze pedig felállt, finnyásán elhúzta az orrát, és egy teli 

erszényt dobott az asztalra. 

– Fogja be a száját kegyelmed – mondta. – És csináltasson fület viaszból, 

mert így sohasem lesz becsülete. 

Disznó Jim a fél füle csonkjához kapott, és sokáig nézett a távozó Mr. 

Spilmann után. Aztán vigyorgott, majd nagyot nevetett, harsogva, 

hahotázva felmarkolta a teli erszényt. 

– Eljön az időm – mondta ismét. Később elcsendesedett, és Bettyhez 

fordult. 

– Te béka... ülj ide mellém. 

– Jól megvagyok itt is – dadogta Betty, és egészen kicsire húzta össze 

magát a nagy karosszékben, amely meg- megreccsent az ő súlya alatt is. 

Holnap visszamegyek mondta magában erős elhatározással, és úgy aludt el 

ültében, hogy Roger szép arca lebegett a szeme előtt. 

Másnap reggel csakugyan megszökött. Kilépett a házból, mintha vízért 

menne, és nem fázott a téli hidegben. Szép kicsi ajkát összeharapta, 

körülnézett gyorsan, aztán lefutott a kapuig, és kiszaladt az országúira. 

Vissza se nézett, rohant London felé, a dombhajlatból ide látszott a nagy 

város. A hideg hajnali napfényben megcsillant a Westminster- apátság nagy 

üvegablaka. S körös- körül a földeken álltak a szélmalmok, mert nem fújt a 

szél. Hideg volt, nagyon hideg. Nem esett még semmi hó. 



Betty mégsem fázott. Egész úton csak szaladt. Mire a városba ért, már 

csak támolyogni tudott. A fáradtságtól és az éhségtől támolygott, és halkan 

nyöszörgőtt, mint a kivert kutya, mert nem volt bátorsága, hogy a 

„Hableány" ajtaján benyisson. Imádkozott magában, és számolt is, de 

semmi sem segített. Roger nem volt sehol, és nem volt a „Hableány" 

kocsmatermében se. 

– Roger Crawley... aki a színészekkel komázik? Kitelt a hitele, kitettük a 

szűrét. A Színháznál talán megtalálod. 

Ott találta meg, John Burbage úr fából épült nagy Színházának udvarán, 

ahol egy szúrós tekintetű hajóssal beszélgetett. 

– Elintézhetem... – mondta éppen –, Richárd mester, a nyomdász, igen jó 

barátom. 

– És mi legyen a könyv címe? 

– Amit mondtál. „John Cook tengerész igaz híradása a kegyetlen Francis 

Drake végzetes útjáról, és az Elisabeth nevű hajó szerencsés hazatéréséről." 

– Tollba mondom majd. Te megírhatod benne, hogyan vette el a kardodat 

Plymouthban. 

Roger egy pillanatra megzavarodott. 

– Visszaadta. Éppen, hogy visszaadta. Doughty lopta el, hát nem tudod? 

John Cook rossznéven vette az őszinteséget, összevonta a szemöldökét. 

Úgy látszott, hirtelen megbánta, amiért Rogert, a nemes ifjút beavatta 

terveibe. 

– Na, jó, még alszom egyet rá – mondta, és kezet nyújtott. 

Betty megállt az üres nézőtér sarkában, ott, ahol a színpad emelvénye 

volt. 

Roger észre sem vette, rosszkedvűen elment mellette. 

– Roger. 

A cropthorni ifjú visszanézett, olyan tekintettel nézett, hogyha szemmel 

megalázni, megölni, pokol tüzére lehet vetni, hát e tekintetben minden 

borzalom benne volt. 

Betty nem sírt. 

Hiszen tudta ő, hogy ez lesz a találkozás. 

John Cook, az Elisabeth kormányosa visszafordult a színház kapujában. 

– Azt mondtad, valami csavargó szerezte meg az iratokat... amit Drake el 

akart dugni. 

– Az ám, Disznó Jim – bólintott Roger. – Isten tudja; hol kószál az. Jobb 

lesz, ha nem is írsz róla. – Az úrfi kifeszítette a mellét, s felszegte a fejét. – 

Pedig hát volt vele egy kis kalamitásom. Zsarolni akarta szegény jó Doughty 

uramat. Egymagamban kellett a csirkefogók tanyájára mennem, a 



legnagyobb titokban, hm :  ha elgondolom. – Nagyot sóhajtott, és mereven 

nézte John Cookot. – Azzal fenyegetett Disznó Jim, hogy égő parázzsal tömi 

tele a képemet... 

– Ejha.:: London rémei a csavargók. Erről a Disznó Jimről balladát is 

hallottam már. Mondhatom, átkozott híre van. S te egyedül... 

Betty Rogert nézte szép, nagy szemével. Szelíd tekintetével szinte felitta 

szerelmesének minden mozdulatát. Mély tüzű, sötét szemét kereste, 

hullámos, sötét haját nézte, aztán ajkának szapora, büszke mozgását figyelte 

(miért, hogy a szája szögletében mindig van valami keserű, lebiggyedt 

vonás?) és ércesen zengő, határozott hangját próbálta magába fogadni, 

megőrizni szívének titkos rejtekében. 

Roger szó nélkül ment el mellette, mintha nem is volna a világon. S ő 

nem szólt utána, csak mosolygott csendesen, félrehajtott fejjel. 

Megborzongott, összehúzta magán a kendőt, és a vállát vonogatta. 

Ugye, szeretnél engem, szóba is állnál velem – mondta Rogernek, de csak 

magában –, ha most elárulnám, hol van Disznó Jim. Megállj, te rossz fiú, 

nem mondom el, tudom is én, hátha mégsem örülnél neki. Hiszen kiderülne, 

hogy nem te voltál a csavargóknál, hanem Johnny... 

A színház udvarán már nem volt senki. Betty egyedül ácsorgótt a szabad 

ég alatt. De jó is lenne végignézni egyszer valami szép, nagyon szép 

előadást, amiben szerelmes hercegkisasszonyokért kelnek vitézi párbajra 

páncélos, bátor lovagok. 

Hirtelen nem is értette, miért jött Londonba? Miért kellett immár 

másodszor elfutnia a Harrow on the Hill- i házból? Ó, a jóisten tudja, mit 

miért tesz. Ott van az ő helye, hogyha már Roger így eltaszítja magától. 

Ostoba, rongyos kis veréb. „Hogyha bárki bántana, üzenj csak nekem." 

De hát kinek üzenjen? 

Nagyon fázott, vacogott a foga, reszketett a teste, alig tudott lépni, a 

szeméből hideg könnyet csalt ki a szél. 

Ahogy visszafelé botladozott a sikátorokon, majd pedig a városon kívül, 

a fagyos országúton, egyre csak azt suttogta, ezt dadogta sírós reszketéssel: 

– Roger, drága Roger. 

Ment, a Harrow on the Hill- i házhoz. Vissza Disznó Jimhez. 

– Roger, ne küldj el... Roger. 

Esti sötétség ereszkedett a világra. A fekete égből fehér pihék libbentek 

elő. Megtapadtak Betty homlokán és haján. Befedték az utat és a földeket is. 

Egyszerre csak kivilágosodott minden. A hó világított kísértetiesen, halvány 

derengéssel. 



Jó volna lefeküdni, és elaludni mélyen. Álom közt hallgatni a szekér 

nyikorgását, az üst tompa kongását... aztán felébredni Wanderplesse 

asszony mosodájában, nagy, fehér csipkegallérok csodavilágában. 

„Hogyha bárki bántana, üzenj csak nekem..." 

Roger azt mondta, hogy Johnny meghalt. 

Johnnynak csúnya seb volt a száján. Disznó Jim égő parázzsal etette. 

De hát miért mondta Roger annak az idegen embernek, hogy ő... 

Betty észre sem vette, már ott állt a Harrow on the Hill- i ház előtt. Meg 

sem hallotta, hogy odabentről öblös nevetés, éles vihogás hallatszik. Csak 

ahogy az ajtót kinyitotta, akkor csapta meg arcát a bor szagával kevert 

savanyú meleg. 

Az asztalnál, Disznó Jim mellett egy katona ült Charles Percy hadnagy 

volt az –, és fapohárban rázta a kockát. 

– Átkozott csavargója – böfögte –, még utóbb lordmayorrá tesznek. Nagy 

a becsületed máris. Haha, úgy lóg rajtad a becsület, mint ökrön a zsák! 

Jim kivillantotta ritkás, barna fogát. Részegen vigyorgott. 

A szél bevágta Betty mögött az ajtót, a hideg bennrekedt, és körberohant 

a falak mellett, míg meg nem békéit a kandalló tüzével. A lány nesztelenül, 

lehajtott fejjel osont a sarokba vetett szalmához, és lekuporodott a fogatlan 

vénasszony mögé. Éppen akkor hajította oda kancsóját Jim. 

– Szedd a lábad, banya. 

A vénasszony kiment a konyhába, hogy új kancsó bort hozzon. Betty 

meg akadozó lélegzettel bámulta a két, kockázó részeget. A borissza 

börtönőr kidobta kockáit az asztalra. 

– Az ördögbe is. Nem játszom tovább. 

– Dobjunk még egyet- kettőt, hogy jól végződjék a nap. 

– Jól végződne, ha téged felhúznának. 

– Te is ott lógnál... 

– Mit meresztgeted a szemedet? Azt hiszed, nem tudom, hogy 

koldus-engedélyeket is árusítasz. Csak tudnám, kivel íratod... 

Jim széles mozdulattal hátbavágta Percyt, és habzsolva, dülöngélve 

nevettek együtt, hogy a nyáluk is csörgött. Jim hirtelen azt kezdte 

bizonygatni, hiába veszít Percy a kockán, azért mégis ő a nyertes, mert 

megveszi mindennek a sápját, maholnap elnyeri Jimtől ezt a házat is. 

– Pedig ezt őfelsége adta... az életemtől hamarább megválnék – és 

elmosolyodott a sunyi tekintet. 

A pöfeteg hadnagy odahajolt a csavargóhoz. 

– Mondanék valamit. 

– He? 



– Az alsó rakpartnál rabok dolgoznak. Kéne oda egy felügyelő. 

Jim nem szólt semmit, a szakállát vakargatta és ivott. 

– Becsületes ember kéne oda. A királyi flotta rakodik... arra, nagyon kell 

ügyelni. De a Tőzsde kereskedői is keresnek rakodókat. Akiket nem kell 

sem etetni, mint a rabszolgákat, sem fizetni, mint a munkásokat. Hanem 

csak egy embert kell... hm, megkérni... esetleg kettőt. 

Jim, mintha nem is figyelné a másik szavait, halkan, majd hangosan 

kurjongatva énekelni kezdett. Rettentő fazékhangján akkorákat 

kurjongatott, hogy a falon a tükör is megremegett. Később koccintásra 

emelte kancsóját. 

– Felesbe... – mondta. 

Percy hadnagy ültében támolyogva felemelte ujját. 

– Te disznó. Kétharmad, mint eddig. 

Betty mozdulatlanul kuporgott a helyén, moccanni sem mert, pedig rázta 

a hideg, mintha láza volna. A vénasszony kisomfordált a szobából, miután új 

kancsó borokat tett az asztalra, jó volna utána osonni, mert oly sokszor volt 

már találkozása garázda részegekkel, tudta szegény, hogy vihar előtti 

csendesség van most a szobán. Még egy perc, és dühös indulattal forog majd 

a szemük, ki tudja, milyen borzasztó gondolatok kavarognak borgőzös 

fejükben. 

Füstölt, alig pislákolt az asztali mécses lángja, már csak a kandallóban 

égő hasábfák világították meg a szobát. Nagy, ördögi árnyékok libegtek a 

málladozó falakon, ráhajoltak a lányra, és égő szemének villogó tükrében 

nézték magukat. Ráhajoltak, mintha tüstént felragadnák, hogy testetlen 

árnyékkezükkel, lázas álmok árnyékvárosán vonszolják végig, miként régen 

a csürhe vitte végig Londonon. Különös varázsa volt e szobának, a sötétnek, 

a vöröslő tűznek, az árnyékoknak is ott a falon. Meleg volt itt, otthon volt itt, 

jó lett volna mégis, ha valaki gyengéden megsimogatja a fejét, és 

vigasztalva mondaná: ne félj, ne félj. 

Lehunyta a szemét, és elképzelte azt a kezet, szinte érezte a haján, szinte 

hallotta a hangot. Hirtelen megnyugodott, az elképzelt gyengédség 

elálmosította, most nem bántotta az sem, hogy nem tudta eldönteni, vajon 

szülei keze simul a hajára, vagy Roger kezét érzi, talán éppen Disznó Jim áll 

itt mellette, aki parázzsal etette Johnnyt, a szegény takácslegényt. 

Elúsztak körülötte az apró motozások, a meg- megújuló beszéd. 

Rettentő ordításra riadt... 

– Pusztulj onnan! Hagyd! – ordított Disznó Jim. Ahogy felriadt, Charles 

Percy pöfeteg fejét látta maga fölött. Már nem volt ereje, hogy félrehúzódjék 

a hadnagy ragadozó ujjai elől, de a kiáltás, úgy látszik, visszariasztotta 



Percyt, csak Betty kendőjét ragadta meg, és az, kezében is maradt, ahogy a 

megvadulva ugrándozó Jim elől menekült. Mert az óriás, mint bömbölő 

bika, melynek lába törött valamely csapdában, iszonyú dühvel eredt Percy 

után, de az sem volt rest, nekitámadt a nyomoréknak, a nehéz ónkancsóval 

mellbevágta, de akkor már Jim ökle sújtott a fejére, majd tépni, cibálni 

kezdték egymást. A vinnyogó leány előtt két mesebeli szörnyeteg 

viaskodott... Ki tudja, min vesztek össze, a vihar, íme, kitört, és a hörgő, 

ziháló két test el nem eresztette egymást. Megnőtt a falon az árnyékuk, 

kígyózó karok futottak széjjel, csattanó, zuhanó ütések hallatszottak, majd a 

hadnagy fújtatása: 

– Megkapod, amit adtál... – s amit a börtönben rúgott rajta Jim, azt most 

visszarúgta, az óriásnak csonka lábába rúgott, az meg felnyögött, furcsa, 

éles hangon, s a következő percben mindketten a földre zuhantak, ott tépték- 

verték egymást, miközben Betty, kezét szája elé kapva, suttogta: 

– Megöli, megöli... 

Disznó Jim hanyatt fektében váratlanul maga elé húzta egészséges lábát, 

és a következő pillanatban Charles Percy hadnagy, egy rettentő rúgástól 

találva a szoba sarkába repült. Fejét beleverte az ablak sarkába, ernyedten 

összecsuklott, és úgy maradt. 

Hosszú percekig tartott a csend, akkor Jim feltápászkodott, és visszaült a 

tűz elé. 

– Hozz a lábamra... valami rongyott – sóhajtotta végül. – Ecetes ruhát. 

Betty felugrott, rohant a konyhába, és a vénasszonnyal együtt hozta 

tüstént az ecetes ruhát. Az óriás pedig különös mosollyal bámult a tűzbe, 

hagyta, hogy új borogatást tegyenek sebére, meg se mozdult, meg se szólalt, 

csak a szeme sarkából szivárgott a könny. 

Betty meg serényen sürgött- forgott, riadt igyekezettel serénykedett, 

magamagát is azzal áltatta, mintha nem történt volna semmi, mintha egész 

napja és ez az éjszaka rossz álom lett volna csupán. Rendet tett az asztalon, 

dobott a tűzre, lecsippentette a mécses kanócát, kiment a konyhába, 

disznósajtot, hagymát, zablepényt hozott be. 

És nem csapta le úgy az asztalra, ahogyan a vénasszony szokta, hanem 

elrendezte szépen, mintha csak tanulta volna, hogyan kell előkelő, nagy urak 

asztalát megteríteni. Eljátszott azzal, hogy rózsára vágta a hagymát, a sajtból 

pedig, hegyes szeletkéket vágott. Kicsit féloldalra hajtotta a fejét, 

gondolatainak parányi rezdülései váltakoztak vonásain, néha kapkodó, 

nehéz sóhaj szakadt fel a melléből, máskor körbe tekintett a szobán, de nem 

ezeket a falakat látta, gondolatban nem itt járt, talán csak a cipót szeletelő 

könnyű keze árulkodott arról, hogy jó volna dolgozni mindig – s valakiért. 



Észre sem vették, amikor Charles Percy hadnagy feltápászkodott, s mint 

aki holdkóros, kitámolygott az ajtón. 

Betty leült a rozoga zsámolyra, Disznó Jim mellé. Most először ült a 

közelébe. Aztán nézték a tüzet, és sokáig hallgattak. 

Hajnalra pedig, csupa fehér lett a világ, arasznyi vastag hó fedett 

mindent. 

A fele- fele egyezség mégis létrejött. Percy hadnagy száját csücsörítette, 

vállát vonogatta, úgy tett, mint aki elfelejtette egészen azt az éjszakát. Éppen 

csak a tarkóján éktelenkedett egy lila daganat, de azt eltakarta a haja meg a 

kalapja, hát le is tagadhatta. Az alsó kikötőben minden rendjén ment, az új, 

féllábú felügyelő úgy hajtotta az embereket, hogy azoknak megállásuk sem 

volt. Durva, kemény hangján egyre ordítozott. Volt munka elég, inuk 

szakadtáig hordták a nehéz bálákat, a kénes hordókat, a salétromos ládákat, 

Dániából ezerszámra érkezett az íj, háború lesz, de hogy hol és mikor, nem 

tudta azt itt a rakodásnál senki. 

Jim úr néha felsorakoztatta embereit – kényszermunkára ítélt rab volt 

valamennyi –, és az alkonyi sötétben átkopogott velük egy másik hajóhoz. 

Abba gyapjút raktak be vagy szövetet, velencei üveget hoztak, vagy 

angol táblaüveget vittek – mindegy volt. Nagy csendben haladt a munka, és 

nem szólt senki, mert nagy hatalmasság lett Jim úr, a pohos kereskedők csak 

őt keresték, tisztelettel beszéltek vele, mert Disznó Jim megfogadta 

Spilmann ékszerész tanácsát. Viaszból, fület csináltatott, már semmi sem 

emlékeztette a világot a bedfordi szégyenre. 

Ha szétütött a rabok között mankójával, ordítva menekültek előle. Ha 

kimondta a fekete rakodás árát, a kereskedők ajkukba haraptak, de szó 

nélkül fizettek. 

Betty mindebből nem látott semmit. A Harrow on the Hill- i ház olyan 

maradt, amilyen volt, tél közepére már néhány csirke kapirgált a szobában. 

A vénasszony nevelte őket. Betty is talált magának munkát, kihordta a 

sarokban megrohadt szalmát, megpróbálta a lépcsőt is összeácsolgatni, de 

az már nem ment. A végén létrát támasztott oda, úgy kapaszkodott fel a felső 

szobába, ahová Disznó Jim még sohasem jutott el. Talált ott egy ágyat, meg 

némi ágyneműt, de ijesztően recsegett a padló, nem mert fenn maradni. 

Hátha leszakad alatta, s összedől a ház is. Úgy éltek hát továbbra is, mint a 

csürhe az istálló falánál, hajdani javaknak koszos maradékain. Egész héten 

csendesség volt a házban, mert a vénasszony soha meg nem szólalt, csak 

egyszer mondta, csak úgy odavetve: 

– Keresett akkor. Ha még egyszer elmész, megfojt. Azt mondta. 



Szokatlanul fagyos volt a tél, rengeteg hó esett, és nehéz felhők takarták az 

eget. Mégis kisütött a nap, hirtelen sütött ki – Betty szívében. Egy reggelen 

dúdolni kezdett, amikor a havat söpörte éppen a ház előtt. A ropogó, fagyos 

hó a sherwoodi erdőt juttatta eszébe, a seprő pedig a seafordi napokat, a 

halászlegények tréfás szavát. Hideg, tiszta szaga volt a télnek, a tenger tiszta 

szelét érezte benne, és azt a boldog várakozást, ami végigkísérte egész 

gyermekkorán, és amely elragadta nemegyszer Seafordban is. 

Az volt a boldogság, az ám! Új városokra, falvakra várni a kocsi tetején. 

Az volt a boldogság. Rogerre várni... és, most is boldog, mert vár... valakire 

vár. ., 

Nincs is senki, akire várjon. 

El is felejtette, szombat volt éppen. Mostanában csak hét végén jött haza 

Jim úr, máskülönben ott aludt a raktáraknál. 

Olyan tréfás, bohókás boldogság vett erőt Bettyn, hogy hangosan 

kuncogott. Még ilyet! A rettenetes Disznó Jimre bízzák a raktárakat? És 

nincs soha hiány? Hű, még utóbb lordmayor lesz belőle, ahogy a hadnagy 

mondta. Jim úr kétkerekű, rozoga kordén utazott haza, szomorú csacsi húzta 

a kordét, s egyik sem volt kölcsönjószág, hanem mindkettő Disznó Jim saját 

tulajdona. Íme, most is itthon vannak már. 

Betty a kapuhoz szaladt, sarkig kitárta. A kordé bezörgött a ház elé. Jim 

úr lekászálódott róla, mogorván és hallgatagon bekopogott falábán a házba, 

s leült a kandallóhoz közel, de mégis úgy, hogy a nagy üvegablakon 

keresztül végignézhette, hogyan veszkődik Betty a csacsival. 

– Hő, te... gyere, csacsi... 

A hosszúfülű jószág a fejét lógatta, a füle meg-megrezzent, de nem 

mozdult. 

– Jó, jó, éhes vagy már... 

Betty örült hogy a szamárral bajlódhat, és nem kell a házba bemennie. 

Jim egy idő óta furcsa szokásoknak hódolt. Valahonnan egy borotvát 

szerzett, azzal órák hosszat vakargatta a képét. Szakáll nélkül látszott csak, 

hogy jóformán fiatal ember, szinte gyermeteg a képe, pöffeszkedő és 

kegyetlen gyermeké... Néró arca volt, és hozzá mimóza lélek. Mert egy idő 

óta ok nélkül is eleredt a könnye. Hajnalban sokszor imádkozva lelték. És, 

hogyha a vasárnap eljött, a templomba- járást el nem mulasztotta volna. 

Valami bűntudatos érzelgősség csengett ki minden szavából ha éppen nem 

volt a házban rongyszedő koldus. Mert azokkal továbbra is kemény hangon 

beszélt, ordítozott, ha fizetségüket kérték, és mankójával lökdöste ki őket az 

utcára. 



– Csürhe... pimasz csürhe... örüljetek, hogy éltek. Egy napon Percy 

hadnagy is kijött, két másik katonával 

– Betty csak annyit hallott, hogy egy rab belepusztult az ütlegekbe, amit 

Jim úr osztott ki neki. Végül hangos ivászatba torkollott a vizsgálat, éjjel 

pedig Disznó Jim buzgón imádkozott – talán maga sem tudta, hogy miért. 

Bettyhez jó volt, és mostanában már nem mondta neki, hogy: béka. 

A lány kifogta a szamarat, és az eresz alá húzta a kordét. De utána hiába 

hajkurászta az állatot, a kis hóbortos a frissen hullott hóban elcsatangolt, a 

hajdani virágágyak között lépdelt, és hangosan ordított. 

– Megállj, megállj! – nevetett Betty, és utána szaladt. A szaladásból 

pedig, kergetőzés lett, a végén hóval dobálta az oktalan jószágot, és közben 

nevetett, kacagott, a hidegben csiklandozó, simogató csengéssel röppent a 

hangja. És kipirult arcán csillogott a hó, a főkötője leesett, bronzbarna haja 

széthullott, kócos, vidám gyermekké lett, annak tudta magát bizony még 

mindig – csak a szeme csillogásából, ajkának lágy mosolyából sugárzott 

valami megejtő varázs. 

Megbotlott és elesett. Csupa kacagás volt, ahogy végigfeküdt a hó puha 

paplanán. A szempilláján, a haján, szép, kicsiny orra hegyén vidám 

hópelyhek sziporkáztak... 

A csacsi megállt, rábámult. 

– Ó, te buta szamár... ne szaladj! 

Nevetve, zihálva rontott be a házba, észre sem vette, meg sem érezte, 

hogy a hajdani csavargó különös, megenyhült tekintettel nézi, és mogorva, 

tuskó életében most először szelíd szavakra nyitja a száját: 

– Te... te... meghűlsz, no... 

– Hű, de hideg van... Jim bácsi, de hideg van... Betty a kandallóhoz futott, 

és lerúgta lábáról a posztó papucsot. 

– Csupa víz. 

Jim elmosolyodott. Borotvált arcán mosolynak tűnt a vigyorgás. 

– Add a kezembe a lábad. Megmelengetem – suttogta rekedten. 

Bettyben még nem lohadt le az előbbi viháncolás gondtalan öröme. 

Kuncogva nyújtotta kicsiny, jéghideg lábát, – mely, mint egy csókra kínált 

kéz, belesimult az óriás meleg tenyerébe. 

És nevettek már mind a ketten, valami jó meleg derű telepedett kettőjük 

közé. E pillanatban megszűnt létezni a hajdani, rettenetes Disznó Jim, és 

Betty szívéről is leszakadt az örök riadozás zsibbasztó kolonca. Meddig 

tartott e boldog, szótlan vidámság? Úgy érezték, csak percekig. S meddig 

beszélt Jim? Úgy érezték, csak rövid ideig. Pedig nehezen tört fel belőle az a 

néhány szó... 



– Amikor ott a kocsma udvarán... emlékszel? Jól elpáholt a vén 

boszorkány... és felkapott a földről a takácsfiú... 

Betty lába megrezzent a kezében, s a leány arcáról egy pillanatra eltűnt a 

gáttalan mosoly. 

– Johnny? Ő volt...? 

– Ő hát. Felemelt a földről. Úgy feküdtél a karjában, nem volt benned 

semmi élet. Tudtam, hogy egyszer itt leszel mellettem... Te, hallod, mindig 

itt leszel mellettem! 

Nézd, nem vagyok már a régi. Igaza volt a boszorkánynak, Molly anyónak, 

hogy nyomorékká ütlegel az isten. 

Elhallgatott. Sóhajtott, és mint kis madárfiókát, elengedte kezéből 

védencét. 

– Nem vagyok a régi – folytatta. – Olyan sokszor imádkozom, de az isten 

befogja a fülét, ha én szólok hozzá. Te... hallod, olyan szép voltál... odakint a 

hóban. Azt éreztem, most megbocsát az isten... Csak most éreztem. Nézd, 

öreg emberré lettem, pedig még nem őszül a hajam... Most már mindig így 

lesz. Most már mindig... 

Odakint kitárult az ég, a fagyos szél elkergette a hóhasú felhőket. De csak 

rövid ideig tartott a vakító ragyogás, színtelen szürkeségbe olvadt ismét 

odafent az ég, csak a hó világított, fénylett fehéren... 

Jim a frissen szerzett boldogság telhetetlen örömében, reszketve 

nyújtotta Betty felé a kezét. 

– Menj ki... ismét a hóba... És nevess megint, úgy, mint előbb – suttogta. 

– Én itt ülök majd, és azt képzelem, hogy melletted vagyok. 

Furcsa, különös gondolat. Betty féktelen örömmel szaladt ki. 

– Hóembert csinálok – kiáltozta vissza, és karcsú, szép alakja vidáman 

hajladozott a hóban. – Hóembert csinálok, Jim bácsi! 

Kicsiny hógombócot görgetett, és közben vissza- visszanevetett a házra, 

amelynek ablakában ott ült, és moslyogva bólogatott Jim úr. A hógombóc 

egyre nőtt, Betty kacagva birkózott vele, míg végre talpára állította. 

– Ez lesz a pocakja – kiáltotta. 

Tüzek villogtak a könnyfátyolos, véreres szemekben. Hangos sóhajtás 

szakadt fel a csavargó melléből. Integet, de megáll keze a levegőben. 

Betty új csomó havat gurítgatott körbe- körbe. Aztán gondolt egyet, és 

hajlongva, a hóban botladozva, befordult a fák közé. Haja még elővillant 

egyszer a csupasz bokrok mögül, aztán eltűnt Disznó Jim szeme elől. 

A csavargó most felugrott ültéből, és kitépte az ablakszárnyat. 

– Te... – ordította – ne menj arra! 



Hirtelen olyan kihalt és olyan néma lett a kert. Mint elhagyott temető, oly 

csendes és magányos. 

– Betty! Betty! Ne menj oda! 

A kert végéig elhallik hangja... de válasz nem érkezett, nem hangzott egy 

szó se. 

A szürke égből lassan szállingóztak a hópihék. 

Részvétlenül álltak őrt a bokrok és a fák. Mint rokonság, mely temetetlen 

halottra vigyáz. Zörögve hullott le egy- egy elmaradt levél, s betemette 

azonnal a hó. A nyitott ablakon berepültek a fagyos égi tollak, és hideg 

könnyekké váltak a csavargó arcán. Visszazuhant székébe, feje előre 

csuklott, megrázta vállát a szótlan zokogás. A vénség odaszaladt hozzá, azt 

hitte, rosszul lett a gazda, mert az csak eszelős, merev tekintettel bámult rá, 

nem jött hang a torkára. 

Most hirtelen riadt sikoly röppent az égre... 

Halk, jajongó zokogásról suttognak a fák. 

Csend lett ismét. Hosszú csend. S lassanként félhomály borult a kertre, a 

csupasz fák beleolvadtak a sötétbe. Elkésett varjú ült meg az ágon. Minden 

mozdulatlanságba dermedt. 

Betty sehol. 

Üres a kert. 

És telnek, múlnak az órák. Az óriás mozdulatlanul ül a helyén, nézi a 

kertet. 

Betty nem tér vissza. 

Már soha többé. 

Hiába imbolyog halvány árnyék ott a félhomályban. A bokrok sötétje 

hiába rejti egy támolygó leány lábnyomát. A megtalált Betty egy perc tűnő 

boldogsága volt... 

Másvalaki nyitja most az ajtót – visszatér bár harmadszorra is –, és 

másvalaki néz szét a szobában. Betty az, de nem a régi többé. Kemény 

fényekkel csillog a szeme, nyoma sincs abban többé a félelemnek, könnyű 

alakját nem töri meg többé semmi sem. Mintha égi jelenés volna. Lebomlott 

hajával, mint büszke, égi angyal... 

Kezében egy csorba, rozsdás kard. Ahogy Disznó Jim felé nyújtja, 

színtelen hangon, csendesen így szól: 

– Apám kardja ez. De nem mertem megnézni... mi van a hó alatt...? 
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1590. A vén Fred Brewer cimborái között meséli a plymouthi 

kocsmában.., 

Észre sem vesszük, és vidám napokra ébredünk. 

Mert úgy van az, a jólét meg se kottyan, bezzeg a nyomorúságon 

rágódunk akkor is, ha teli van a bendő. 

Mi sem voltunk másképp. A Jóreménység- foktól kezdve Afrika nyugati 

partjai mentén hajókáztunk északi irányba. Az admirális egész nap 

fütyörészett, mi meg nótáztunk, bizony, ha nem kellett volna őrséget állni, 

fedélzetet mosni, vitorlát rángatni – gyöngyéletünk lett volna. Egyszóval jól 

ment a sorunk, sokszor partra szálltunk, vízért, élelemért, még 

csereberéltünk is. Mert jó admirálisunk szétosztotta köztünk a megmaradt 

üveggyöngyöket, tükröket, ki- ki úgy gazdálkodott vele, ahogy tudott. 

Jómagam három kis arany krokodilust cseréltem értük, meg egy parányi 

gyémántot... 

Jó, jó, csak nevessetek, ha nem hiszitek, gyertek el hozzám, itt lakom 

John mesternél, a plymouthi takácsok utcájában. 

Elég az hozzá, hogy a Zöld- foktól északra már ismerős vizeken úszott a 

hajónk, aztán egyszerre csak, hipp- hopp már itt ringatóztunk a 

Plymouth-Sound előtt. 

Egy halászhajó futott mellénk, megismertük néhányan a vén halászt, a 

bámész Tom mestert. Az admirális átkiabált hozzá: 

– Ahoj, Tom! , – Ahoj! 

– Vidd meg a hírt, cimbora, hazaérkezett Francis Drake, őfelsége 

admirálisa. 

1580. szeptember 26-a volt. 

Beszéljetek csak a nagyvilágba, nagyra vagytok most magatokkal. Azért 

mégis csak az volt az igazi győzelem. Hej, micsoda üdvrivalgás fogadta az 

Aranyszarvast, amikor a Sutton Pool közepén vízbe dobtuk a vasmacskát. 

Körös- körül a parton csak úgy nyüzsgött a nép, a gyerkőcök ellepték a 

meredek sziklákat is, isten csodája, hogy a vízbe nem potyogott valamennyi. 

A plymouthi polgárok kalapjukat lengették, és ordítoztak, ahogy a torkukon 

kifért. Mintha bizony övék lett volna az a rengeteg sok drágaság, ami a 

fedélzet alatt pihent. Ám ki tudja, előbb- utóbb minden az ő zsebükbe jut, a 

Mr. Hervey- félék zsebébe. A lányok, asszonyok pedig, nohát, majd levettek 

lábunkról a nagy ölelkezésben, csókolgatásban, bizony úgy fogadtak, 

mintha rég látott apjuk vagy uruk lettünk volna. 

Mondanom sem kell, visszaadtuk menten a cuppanós csókokat, nevetett 

bolondozott az egész város. Boldogok voltunk valamennyien, csak szegény 



Johnny lógatta a fejét. S gondolhatjátok, hogy nem Ruisdael mester volt az ő 

gondja, egész más bánat mardosta szegény fiút. 

Amikor aztán mindent kirakodtunk, és erős őrizettel minden kincset a 

város pincéjébe, no meg Francis Drake házába hordtunk, így szólt az 

admirális: 

– Köszönöm, fiúk, hogy velem voltatok jóban, rosszban. Bennetek nem 

csalódtam soha. Vidám és derék cimborák voltatok, legyetek vidám és derék 

emberek továbbra is. Tudja isten, mit hoz majd a holnap. Mi megtettük a 

kötelességünket: leperzseltük kissé Fülöp király szakállát, hogy ne legyen 

kedve hazánkra támadni. Háborúztunk a magunk módján, királynőnk 

nagyobb dicsőségére. S ha akadna, aki titeket rablónak, hitvány kalóznak 

mondana, hát... 

– Vesszen meg az irigységtől, hahaha! – kiáltott közbe Antonio. 

– Úgy van, Antonio. Látom, semmi akadálya, hogy megigyuk az út végén 

az áldomást. 

Azzal felkerekedtünk, nehéz hajósléptekkel, gajdolászva végigvonultunk 

Plymouth városán, majd betelepedtünk ide a „Vörös Bálvány"- ba, és 

akkorát mulattunk... ej, azóta sem mulattam olyan derekasan. 

Még Johnnyt se hagytuk búsulni, Antonio „atya" addig öntötte a bort 

beléje, amíg nevetni, vidámodni nem kezdett. Mégis olyan bágyadt 

legénykének látszott, mint amilyen majd három esztendővel annak- előtte 

volt, hogy az országúton reá találtam. Csuda história Johnny históriája, ne 

hagyjátok, hogy elfeledjem. Mert olyan már az én fejem, mint a rosta, 

minden kihullik belőle. 

Nagy kár pedig, mert mi marad a magamfajta vén legénynek. Csak a 

jófajta, szép emlékezés. 

Emlékszem, itt ültem ennél az asztalnál, amott meg... 

Az ám, Fletcher tiszteletes uramat is leitattuk, velünk együtt verte az 

asztalt vidám énekszóra, s közbe- közbekiáltott, mondván: 

– Hej, drabális admirális, egykomám, mikor megyünk Alexandriába, 

cimborám!? 

Annyit nevettünk, majd kiszakadt az oldalunk, pedig nem volt akkor 

éppen vidám föld Anglia. Egyre csak jöttek a hírek, így, úgy, építi Fülöp 

király nagy hajóhadát, tele vannak a spanyol kikötők hadi gályákkal, nekünk 

meg semmink sincs, legalább, ami a királyi flottát illeti. Mozgolódtak a 

katolikusok is, a spanyolok titkos jó barátai. A nemrég leigázott Írországban 

egy kisebb csapat spanyol partra szállt, és bizony kéthónapi kemény harcba 

került, amíg szétverték őket, és megbüntették keményen a hozzájuk húzó ír 

nemeseket. 



Mesélték, hogy még júniusban rendeletet hoztak, hogy mindenki hívja 

haza fiát vagy gyámoltját, ha az a Csatornán túl, külországban tartózkodik. 

Két átkozott jezsuita is Angliába szökött, hol itt, hol ott osontak elő. 

Egyre sugdostak az angol pápisták fülébe, nagy titokban, házak pincéjében 

miséztek, s tudjátok, olyanok az emberek, mint a gyermekek, ami tilos, az 

kell nekik. Parsons volt az egyiknek, Campion a másiknak neve. Ez utóbbit 

később elfogták, ki is végezték, társa meg Flandriába szökött, ott röplapot 

írt, amiből én is olvastam egy példányt. „Leicester köztársasága", ez volt a 

röplap címe, és benne sokféle vádaskodás, piszkolódás a mi dicső 

királynőnkre, mondván, hogy kegyence, Leicester grófja sugalmazza 

minden tettét. 

Aztán hallottunk arról is, hogy éppen hazatérésünk évében valami John 

Brown új szektát alapított. Egyre- másra születtek az új szekták, fene tudja, 

megkergültek a népek, mindenki másképpen akart az isten kedvébe járni... 

Vagy talán a világgal nem voltak megelégedve? No, az is lehet. 

Töltsétek, fiúk, ha már meghívtatok, mert kiszárad a torkom. 

Hej, haj, bizony meglehet, mert mesélték, hogy a mi Erzsébet királynőnk 

nem sokkal azelőtt beutazta Angliát, és noha mindenhol nagy reverenciával, 

még nagyobb pompával fogadták, azért mégiscsak felkiáltott: Ó, mindenütt 

csak szegények...! 

Hát volt és van is szegénység a mi Angliánkban. Hohó, pedig ma már 

ugyancsak büszkék vagyunk. Fenn hordjuk az orrunkat. Már aki tudja. De 

hát nem lehet mindenki kalóz vagy rakodófelügyelő, akinek szép lányok 

viszik az ebédet... 

Jó, jó, majd elmondom ezt is, nem nagy história. Megint húzzátok a 

szátokat, haj, a mai fiatalság mindennel elégedetlen. Egyszóval ott, a nagy 

mulatozás közben, egyszerre csak valaki egy könyvet dug az admirális orra 

alá. Olvassa a címét, aztán hirtelen hátravágja, hogy minden lapja szanaszét 

szakadt. Hát kiderült, hogy az a nyavalyás John Cook, az Elisabeth 

kormányosa írta. Így tudtuk meg, hogy Winter hazaérkezett, és persze 

eláztatta alaposan Francis Drake- et, gondolván, a halott úgysem 

védekezhet. 

– Sebaj, fiúk, van mivel védekeznem! – nevetett Drake. 

Az aranyakra gondolt, amit nem sokkal azután szekérszámra indított útnak 

London felé. A szekerekkel ment Johnny is, aki abban reménykedett, hogy 

találkozik majd Rogerrel, és hírt kap tőle a koldusleánykáról, Bettyről. 

– Meghalt az már biztosan – sóhajtotta Johnny, és lehajtotta a fejét. 

Rogerrel soha nem találkozott. Milyen jó, hogy nem találkozott... 

Tíz éve már. 



Hej, de röpül az idő. Mi minden történt, azóta! 

A mi jó Drake admirálisunk? Nagy ember lett. A legnagyobb a kalózok 

között. Bizony ám, mert amikor felvittük a hajót is London közelébe, a 

deptfordi javító dokkok egyikébe – ráfért szegény deszkára a szögelés, 

megérdemelte, hogy ápolgassák kissé –, a királynő saját személyében eljött 

az Aranyszarvasra. Francis Drake nagy zenebonával, csoda pompával 

fogadta (új ruhába öltöztünk mind, aranytálakon hordtuk a pecsenyét, 

kristályserlegekbe töltöttük a bort), a királynő őfelsége pedig, meghallgatta 

kegyesen kalandjaink történetét. Tehette, látszott rajta a boldogság, mert 

akár hiszitek, akár nem, mindenki, aki pénzét fektette Francis Drake nagy 

expedíciójába – 4700 százalékot zsebelt be. 

Úgy hiszem, ez volt az oka aztán, no meg az is, hogy egyre jobban féltek 

a nagy urak Fülöp királytól, hogy öt év múlva Francis Drake huszonöt 

hajóval nekivágott ismét a Nyugat- índiáknak meg Panamának, megrohanta 

San Domingót, Cartagénát, Floridát is. 1586- ban tért haza újabb 

zsákmánnyal. Mi volt, mi nem ezen az úton, én azt bizony nem tudom, mert 

beteg voltam, Plymouthban maradtam Johnnyék házában. 

Az, az átkozott Magellán- szoros! Kifújta a szél ott minden csontomat, 

máig is hasogat minden tagom, megérzem a legkisebb időváltozást is, 

akárcsak a béka. 

Mondom, félt Anglia a katolikus Spanyolországtól. 

Hogyne félt volna! A Csatorna másik oldalán a pármai herceg híres, nagy 

csatával Antwerpent ostromolta. Meg is adta magát a város éppen 85- ben, 

amikor Drake elindult. A királynőhöz pedig küldöttséget menesztettek a 

németalföldi városok, segítségért esedezve. Küldött Erzsébet királynő 5000 

gyalogost és 100 lovast a szépszemű Leicester vezetése alatt. Erről sem 

szólok semmit, Leicester lordja jobb udvaronc, mint hadvezér, annyi 

szentigaz. 

Párma hercege Londont könnyen elfoglalhatta volna, készült rá, úgy 

tudom, s várta, egyre várta a készülő-épülő rettentő spanyol hajóhadat, a 

Győzhetetlen Armadát. 

Még el sem készült, máris kinevezték győzhetetlennek! No hiszen! Pedig 

akkor már Drake admirális nevétől is hideglelést kaptak a spanyolok. Azt 

mesélik, hogy egy előkelő spanyol donnát csónakázni hívott egyszer Fülöp 

király a madridi tavacskára. Az meg a fejét rázta, dehogyis megy, hátha 

megtámadja őket ott is az a borzasztó Francis Drake. 

Amikor ezt idehaza meghallotta Drake, így szólt hozzám: 

– No, meggyógyultál- e, Fred? Mert ha igen, hát indulunk. Johnnyt ne 

hívd, annak most kisebb gondja is nagyobb annál, mintsem hajóra szálljon. 



Hát azért eltelt ismét egy kis idő, majd egy esztendő, mire a királynő 

újabb útjára indította „kis kalózá"- t. Ismét ott ténferegtünk sokáig 

Londonban, de hát most nem volt Doughty, és nem voltak csavargók sem, 

akik ellopnák zsebünkből az iratokat. Azazhogy furcsa találkozások esnek 

olykor az életben... 

Mert megint csak a „Hableány"- ban szálltunk meg, híres nagy kocsma 

lett az, odajárt London minden nevezetes embere, így hát mi is. Esténként 

egész sereg litterátus ember csapkodta ott az asztalt, csuda hangosan voltak, 

és folyton szidták egymást. De nem szemben ám, és nem is akárhogyan. 

Mindenféle ocsmány történetet meséltek a távollevőről, elmondták, hogy 

veri a feleségét, elhagyja gyermekeit, hogy istentelen vagy éppen hogy 

túlbuzgó, hogy a királynő ellensége vagy éppen hogy a királynő kegye 

avatta költővé. 

Az ember feje szinte zúgott, mi mindent összehordtak ott. 

–... no és persze ismeri kegyelmed John Lylyt, őfelsége udvarának híres 

költőjét – hallottam egy hangot, egy gyors beszédű, halk hangot. – Jómagam 

naponta találkozom vele, persze kegyelmed csak távolról ismeri. Jó lesz, ha 

tanulmányozza, különösen az Euphuest, melyet minden udvarbeli dáma 

betéve tud. Sokat kell tanulnia, csak úgy lehet kegyelmedből jó színész, 

persze ne azt tanulja el, ami Lylyvel történt... az angol nyelv nagy 

mesterével, a finomkodó kifejezések bölcsével. Szegénynek a minap egy 

udvari ebéden szálka akadt a torkán. Verték a hátát, mígnem kiköhögte. 

Őfelsége aztán tovább biztatta: „Egyék a halból, kedves hívünk." „Eszik a 

fene" – felelte John Lyly, nem éppen finom nyelvezettel, hahaha! 

Drake, aki mellettem ült, így szólt: 

– Hallod, öreg? Akárcsak Doughty beszélne. Átkozott söpredék, mely 

vidám pletykákkal teszi tönkre áldozatait. 

A hang odaát beleveszett az általános zajongásba. Mi is elfelejtkeztünk 

róla, mert nekiláttunk a pecsenyének. Egymás után léptek asztalunkhoz 

ismeretlen emberek: 

– Sir Francis Drake? 

– Én vagyok, uram, parancsoljon. 

– Harwichi gabonakereskedő vagyok. Három hajómmal szívesen 

csatlakoznék... A nevem... 

Most már fütyültünk arra, mit szól majd Fülöp! Már a királynő se bánta 

volna, ha háború lesz a dologból. Hiszen csak néhány hete történt, hogy 

leleplezték Stuart Mária összeesküvését. Hát arról is napestig lehetne 

mesélni. Mire képesek a pápisták! Hogy bűn az emberölés? Hát igaz, igaz, 



csakhogy a mi királynőnket egész országunkkal egyetemben kiátkozta a 

pápa... A kiátkozottat meg szabad ölni, máglyán megégetni, orvul 

meggyilkolni. A rheimsi szemináriumban el is határozták a jezsuiták, hogy 

megölik Erzsébet királynőt. A mi katolikusainknak pedig, keresztbe állt a 

szemük a gyönyörtől, hogy végre eljön az ő idejük is. Emlékeztek Anthony 

Babington nemes úrra, meg a társaira? A söröshordóban Stuart Máriához 

csempészett levelekre? Sir Francis Walsingham, a rendőrminiszter 

mindenről tudott! Az ő embere csempészte a leveleket! Az ám, de előbb 

elkészült róluk a másolat! 

Töltsétek fiúk, a söröshordóról jut eszembe. Jobb abba sört tölteni, mint 

leveleket. Bizony isten. 

Egyszóval akkor leplezték le az összeesküvést, folyt a nagy per Stuart 

Mária ellen, mert az mindenről tudott, és biztatta is az összeesküvőket. Az 

ellenséges Spanyolország ellen akart tehát rohanni az is, aki addig Sir 

Francis Drake- re, Frobisherre meg néhány kisebb kalózra bízta az effajta 

hősködést. 

(Azt mondtam, Sir Francis Drake! Úgy bizony. Mert amikor a mi 

Erzsébet királynőnk meglátogatta az Aranyszarvast Deptford javító 

dokkjában, a nagy lakoma után így szólt az admirálishoz: 

– Francis Drake, bátor hívünk, adja kardját. 

Drake átnyújtotta kardját a királynőnek, s mert sejtette már, mi 

következik, letérdelt. S Erzsébet királynő ott az Aranyszarvas fedélzetén 

lovaggá ütötte őt. Azóta nemes lovag ő, Sir Francis Drake. S retteg tőle a 

világ.) 

Persze, hogy mindig visszakanyarodok, ez volt a mi életünk legszebb 

pillanata... 

No de ott tartottam már, hogy a „Hableány"- ban voltunk, fogadtuk a 

kereskedők, hajógazdák alázatos jelentkezését. Különben mindenki jókedvű 

volt, mert Stuart Máriára már a bakó várt. De nekem csak megütötte a 

fülemet az előbbi alázatos, mégis fölényeskedő hang. Most egy másik 

asztalnál hadarta mondókáját: 

–... tudja, mester, megáll az ember esze, milyen buta és műveletlen. 

Összehordott itt hetet- havat arról, hogy vannak örök vágyak és örök 

érzelmek. Hogy aki ezeket ismeri, a bölcsek kövét tartja a kezében. Hogy őt, 

William Shakespeare- t nem érdeklik az asztaltársaságok, talán még 

kegyelmed társasága sem, Robert Greene uram, sőt talán Christopher 

Marlow- é sem... Szegény fajankó, színdarabot akar írni e kis színész, pedig 

latinul keveset tud, görögül még annyit sem... 



Kis csend támadt, Robert Greene, a híres drámaíró morgott valamit a 

bajusza alatt, a mi Drake- ünk is éppen szólt hozzám valamit, hát csak a 

folytatást hallottam: 

–... emlékszem, pár éve a lovakat őrizte a Színház előtt. Aztán Burbage 

uram színésznek fogadta. És azt is mondta, hogy bármelyik előadott 

színdarabból százszor jobbat tudna írni. Feltört varjúcska, más tollával akar 

kérkedni. 

– Haha – nevetett Greene. – Ez jó! Szellemes legény vagy. Még sokra 

viszed. 

A gazdám is meg én is egyszerre fordultunk hátra. Ki a csuda viszi majd 

nagyra az ilyen sületlenséggel. Hát halljatok csodát, nem más duruzsolt ott a 

„Hableány" termében, mint Roger Crawley. 

Igen ázott, igen kopott volt, ez meg olyan varjú volt, aki a bőréből 

szeretett volna egyszer kibújni. 

– Hé, Roger, te szemét! Hát megvagy még?! – kiáltottam feléje. 

Úgy elkotródott, mintha sose lett volna. 

De jó is az élet, hogy aki valaha könnyet ontott Roger egyetlen szaváért, 

az ma, már vidáman legyinthet, ha ezt a nevet hallja. 

Ma már sajnálom Rogert, mert sohasem lett belőle semmi, apró ötleteit 

elpotyogtatta, mint madár a piszkát, és sütkérezett két korty között a 

dicsőségben. Úgy hallottam, koldusbotra jutott, és elvitte a himlő. 

Mindenkit elvisz az ördög, elvitte Stuart Máriát is. Éppen akkortájt, 1587. 

február 8- án nyisszantotta le fejét a bakó. Úgy van, hogy mindenki 

megkapja büntetését ezen a világon. Még ez a fene, Disznó Jim is, pedig 

felvitte az isten a dolgát. Fuvaros vállalkozó lett, nagy volt a szája. Saját 

kocsiján járt, és jaj volt annak a munkásnak, aki a rakodásnál lopni 

merészelt. 

Megsúgom, Deptfordban – utána, hogy a királynő lovaggá ütötte Francis 

Prake- et – Disznó Jim feljött az Aranyszarvasra, is. Nagy szájat nyitott, 

fenyegetőzött, míg Drake admirális le nem tépte a viasz- fülét, aztán meg 

kirúgtuk, hogy lába sem érte a földet. Nem is mutatta a képét többé sohasem. 

Igen, mindig visszakanyarodok a mi híres hazatérésünkre, mert csoda 

dolog, de így volt, hogy amióta az Aranyszarvas hazatért világkörüli útjáról, 

egész Anglia felvirágzott. A poéták is mintha azóta verselnének, igazán. 

Most meg a színházak épülnek. Nagy gyárak is épültek, hajógyárak, 

ágyúöntő gyárak, üvegfúvó gyárak. Sokkal több, mint azelőtt. Csak 

elámultam, milyen nagy papírmalmot épített őfelsége engedélyével Mr. 

Spilmann, az udvari ékszerész. És tudjátok-e, ki gyűjtötte neki a rongyot? 

Disznó Jim, a nyomorékká lett csavargó. 



Buták vagytok, hát azt már nem magyarázgatom, ki az a Disznó Jim. 

Pedig balladát is költöttek róla annak idején, akárcsak Sir Francis Drake-ről, 

a tengerek szörnyetegéről. 

... De hát folytassuk ott, hogy huszonöt hajóval elindult Sir Francis 

Drake, a királynő kalóza, hogy kipuhatolja, vajon mennyire áll készen a 

Győzhetetlen Armada, Fülöp király nagy hajóhada. Olyan tengerész 

hatalmasságok is voltak a flottánkban, mint Lord Borough viceadmirális, 

egy tutyimutyi ember, aki órák hosszat eltanácskozgatott volna még akkor 

is, amikor már röpködtek a tüzes istennyilak. Rövid leszek, csak annyit 

mondok, csuda sokat nevettünk megint, egyrészt Borough- n, másrészt a 

spanyolokon. Mert miként régebben is, Drake most is vízre dobta kis 

vitorlás csónakjait, ezért mondták talán a spanyolok, hogy a mi tengeri 

farkasunk fadarabokat hajigál a vízbe, és abból hajók nőnek. 

Bekukkantottunk, mondom, Cadiz kikötőjébe. Hát látjuk ám, hogy hatvan 

nagy hajó álldogál odabenn. Legalábbis a külső, nagy öbölben ennyi volt. 

Mert tudnotok kell, hogy Cadiz erődje egy hosszú földnyelv végén 

emelkedik, és őrzi a külső öblöt. De a földnyelvtől keletre keskeny csatorna 

vezet a belső öbölbe, arra két erőd vigyáz: a Forte Puntales és a Forte 

Madagora. Szegény Borough a haját tépte, amikor meglátta, hogy 

admirálisa se szó, se beszéd, sem pedig tanácskérés, egyenest bevitorlázik 

az ismeretlen kikötőbe, és már szólnak is az ágyúk, bömbölnek a mozsarak, 

harsognak a trombiták, peregnek a dobok, egyszóval csapjuk a régi hajcihőt. 

Dirr, durr! – úgy, ahogy mondom – ennyiből állt az egész, mert olyan 

hirtelen csaptunk le rájuk, mint kánya a galambokra. És nem lődöztünk 

hiába, mert minden golyó talált, és míg egyik oldalát a gályáknak sortüzünk 

érte, a másik oldalon a csónakok legénysége rohant a zsákmányhajókra. 

Mire leszállt az este, egész sereg nagy spanyol hajó elsüllyedt, elégett. 

Néhányat pedig, kifosztottunk, mondván: nézzünk a zsebünkre is. 

Azt hiszitek, hogy az égő hajók fényénél tovavitorláztunk? Haha, még 

mit nem. Drake nevétől reszketett egész Cadiz, hát ki kellett használni. Ahol 

éppen voltunk, horgonyt vetettünk, nevetve néztük, micsoda sürgölődés 

támadt az erődben és a megmaradt gályákon. Közben megérkezett Borough 

viceadmirális üzenete is: hajnalban fontos kihallgatást kér. 

– Eh – legyintett Sir Francis Drake. – Óvatoskodik az öreg. Azt akarja, 

hogy kérvényt nyújtsunk be a spanyoloknak... 

Hát kérvényről szó sem lehetett. Intett nekünk, régi legényeinek (nem, 

Johnny nem volt velünk, akkor már megnyílt a műhelye, ugyanott, ahol 

most van, a Plymouth Hoe- ra néz az ajtaja), aztán csónakba szálltunk, és az 

éj sötétjében belopakodtunk a belső öbölbe. A két erődből észre sem vették, 



egyre csak a nagy flottát kémlelték. Mekkora volt a megrökönyödésük, 

amikor ordítás csattant a belső öbölben: Drake! Drake! Öt könnyű vitorlás 

csónak röpködött a nagy hajók körül, lődöztük az égő nyílvesszőket, szóltak 

a puskák, az admirális maga mászott fel elsőnek a legnagyobb vitorlás 

gályára, Santa Cruz nagyadmirális hajójára. Don Pedro de Valdes volt azon 

a kapitány, bátor és kemény katona, de hát úgy rohantunk rájuk, mint az 

ördögök, akkorákat ordítottunk, majd a vitorla szakadt ránk, Pedro de 

Valdes kardot rántott, Drake- re támadt. Persze foglyul ejtettük, hajóját 

elsüllyesztettük, miután alaposan kitakarítottuk pénzesládáit. Don Pedro de 

Valdest ezután szabadon engedtük. 

Most min vigyorogtok, éretlen tacskók, nem akarjátok elhinni, hogy 

Francis Drake a maga vitorlásaival és csónakjaival, neki mert rohanni a 

cadizi öbölben horgonyzó flottának? Don Pedro de Alcuna és Don Recalde 

nagy harci gályáinak? Csakhogy ne feledjétek ám, milyenek a spanyol harci 

gályák! Sokágyús, sokevezős, vitorlával is felszerelt nehézkes járművek. 

Nem önálló harca, hanem emberek csatájára épültek. Lapos orrukból messze 

előreszökken az óriási bronz tüske, amolyan faltörő kos, amellyel szinte 

felszúrják az ellenséges gályát, aztán összecsap a két jármű katonasága... 

Mit csináljon ekkora nagy mosóteknő, ha nekiront a mi könnyű járású 

vitorlás hajónk? Például az Elisabeth Bonaventura, amely akkor Sir Francis 

Drake zászlóshajója volt. Lapátolnak a fogpiszkáló evezőkkel, hogy 

kitérhessenek, vagy éppen hogy bronzorrukkal fogadhassanak bennünket! 

Még nem lődöznek, mert kicsi célpontot adunk, csak a hajóorrt látják, meg a 

vitorlákat. Mire tölteni kezdenének, már ott vagyunk közvetlen közelükben, 

farolunk, mint a csikó, felbömbölnek a fedélzetsor ágyúi, odaát törnek az 

evezők, most fordul a nagy gálya, hogy mégis az oldalával célozzon a mi 

oldalunkra, de akkorra már messze forgolódunk... 

Hát még a csónakok. Csak várja az ilyen monstrum, hogy no, jöjjön már 

közelebb az angol háromárbocos, nem is ügyel a kis bárkára, amelyik 

szépen mögéje kerül... A többit meg tudjátok... 

Egyszóval nagy győzelemmel végződött a cadizi kirándulás. Még 

egy-két kalandot átéltünk, s hogy mégse menjünk üres kézzel, csak harci 

dicsőséggel haza. Leszaladtunk néhány hajóval az Azori- szigetekig. Lord 

Borough ugyanis faképnél hagyott bennünket Golden Lion nevű hajójával. 

Megtudta az admirális, hogy a szigeteknél közeledik Liszabon irányában 

a legnagyobb spanyol kincsszállító gálya, a San Felipe. Nem Amerikából, 

hanem az- indiai portugál gyarmatról, Goából érkezett. Isten tudja, máig 

sem tudom, hogyan találta el a mi admirálisunk, hogy éppen az Azori- 

szigeteknél fogjuk meglelni Fülöp király külön hajóját. Nemhiába hiszik a 



spanyolok, hogy Drake admirálisnak varázstükre van, amelyből meglátja 

előre, mely tengeren milyen spanyol hajó fut. 

Mit mondjak még róla? Megtaláltuk, szépen közrefogtuk, noha nem 

hagyta magát egykönnyen pórázra venni, mert számtalan ágyújából csak 

úgy okádta a tüzet. Eszembe jutott akkor a Tűzokádó, uramisten, micsoda 

merészség volt azzal kikezdeni! A végén csak kilőttük két árbocát a San 

Felipének, mire megadta magát, és mi megint tíz ujjal markoltunk bele a 

sokféle drágaságba... 

Fülöp király megint szívhatta a fogát. Néhány hajóval kevesebb jutott a 

Győzhetetlen Armadába. Pedig akkor már ugyancsak közeledett a 

leszámolás órája... Haj, haj, bezzeg most már vidámak vagyunk. Túlestünk 

rajta, mint tehén a himlőn. 

Az apátok mindenit, eszetekbe nem jutna, hogy töltsétek a korsómba. Hát 

nem is mondom tovább... pedig... 

S míg ivott a vén hajós, mindannyian a csata kezdetére emlékeztek. 

1588. A leszámolás esztendeje. 

Immár nincs mi gátat vetne, a gyűlöletnek! Vége már a hosszú évek óta 

gyülemlő haragnak. Már nem elég a piszkolódás és a piszkálódás! Már a 

királynő sem mondhatja: csak háborút ne, uraim! 

A Győzhetetlen Armada elindult Spanyolország és Portugália kikötőiből. 

Nem azért, mert a „szűz" királynő valaha kikosarazta Fülöpöt. 

Nevetséges. Nem is azért, mert a pápa arra bujtogatta leghívebb hívét, hogy 

tiporná el az eretnek asszonyt, s nem is azért, mert Erzsébet egy évvel előbb 

lefejeztette Stuart Máriát, a katolikusok reménységét. S jóllehet a 

Győzhetetlen Armada keresztes hadjáratra indult, mégsem csupán az 

eretnekek és pápisták kölcsönös gyűlölete volt az ok. Hiszen az erők 

váltakozó aránya szerint kölcsönösen irtották egymást katolikusok és 

protestánsok már azelőtt is. 

Elindult Anglia felé a Győzhetetlen Armada. 

Két dudás egy csárdában nem fér meg. A világ ura, a távoli gyarmatok 

dölyfös bitorlója nem tűrheti, hogy más farkas is odakapjon a konchoz. Túl 

sok hajója jár Angliának a tengereken! Sir Walter Raleigh Virginiában 

gyarmatot alapított. Angol gyarmatot. És a tengerek szörnyű sárkánya – Sir 

Francis Drake? Túl sok gondot okozott már eddig is... 

 Drake azért járta kalózhajóival a tengereket, hogy megakadályozza a 

spanyol inváziót. Hát most mégis őmiatta indult volna útnak az Armada? 

Hogyha Sir Francis Drake testesíti meg a megszülető angol tengeri 

hatalmat, akkor hát igen, őmiatta indult el a spanyol Armada... 



Egész Anglia ijedt izgalomban ég. Igaza volt Drake- nek, aki Cadiz alól 

ezt írta Walsinghamnek: 

„... és biztosíthatom méltóságodat, hogy a spanyol király napról napra 

hihetetlen előkészületeket tesz Anglia megrohanására." 

1588 januárja. Lord Howard, az angol hajóhad nagyadmirálisa parancsot 

kap a kifutásra. Lehajózik Plymouthba, ahol a viceadinirális, Sir Francis 

Drake várja a Dél- Angliában összetoborzott hajókkal. 

De nem megy minden simán. A hírek egymásnak ellentmondanak, az 

udvarból kapott parancsok bizonytalankodnak. Mindenki izgatott és 

reménytelen, csak Drake mosolyog magában, ámbár olykor még őfelségét is 

kioktatja kemény levelekben. 

Százharminckét hajó: gályák, karavellák, karakkék, kisebb és nagyobb 

vízi járművek sokasága. Rajtuk nyolcezerhétszázhatvanhat tengerész, 

kétezer- nyolcvannyolc evezős rabszolga, huszonegyezer- nyolcszázötvenöt 

fegyveres katona, s ezek nemcsak gyalogosok. Lovakat is visznek a 

hajókon. No meg háromszáz szerzetes inkvizitort, mert hát „keresztes 

hadjáratról" van szó. 

S ez még nem minden. „Valahol a Csatornán" várja majd az Armadát a 

pármai herceg tizenhétezer spanyol katonával, és egy ugyancsak jókora 

hajóhaddal. 

Elérkezett Anglia végső órája! 

Az angol királyi flotta mindössze harmincnégy hajóból áll. És azokon 

hatezer- kétszázhetvenkilene ember. 

Lord Howard vezérhajója a nyolcszáz tonnás Ark Royal; 

Drake hajója a Revenge és ott úszik a flottában személyes tulajdona, a 

Thomas nevű vitorlás is. 

Egyelőre még Plymouth öblében horgonyoz minden angol hajó. S a 

Plymouth Hoe kertjében ott üti a labdát a többi magas rangú tiszt között Sir 

Francis Drake. Odalent most lép partra Fleming kapitány, egy 

kalózhajócska parancsnoka, és hozza a hírt: 

– Uraim, a spanyol Armada már a Lizard fok magasságában jár! Saját 

szememmel láttam. Iszonyú sokan vannak S Az egész látóhatár tele van, 

spanyol vitorlával! A tenger szinte dübörög alattuk! 

– Mit tegyünk? Induljunk? Előlük vagy eléjük? – mindenki tanácstalanul 

néz Francis Drake- re. 

– Fejezzük be a játékot – int a nagy kalóz. – Van még rá idő. 

Kérkedik? Pimaszkodik? Ugratja a nemes lovagokat, régi családok fiait? 



– Ej, mit húzzák az orrukat! Nem látják, hogy dagály van? Hogy akarnak 

kijutni az öbölből, ha a víz visszanyomja a hajókat? Majd az apállyal 

kifutunk. 

Aztán odasúgja Fred Bewernek; 

– Marhák. 

Mérges már amúgy is. London akadékoskodik. Kevés a lőszer. Mi lesz 

ebből, uram isten? 

– Uraim, ne feledjék, hogy százszor jobban ismerjük Anglia partvidékét, 

mint a spanyolok. Ismerjük zátonyainkat és kikötőinket. Saját hibánkból 

nem pusztulhat el egyetlen angol hajó sem! Hazaárulás volna, megértették!? 

Aztán felnéz az égre Francis Drake, és így szól: 

– Lassan vége a nyárnak. Közeledik a viharok ideje. . Hm,  hm, ha isten is 

úgy akarja... 

Az a szél. amely az Armadát, hátulról segíti, az angol flottát szembe 

kapja. Nehezen manőverezve mégis sikerül elsurranni a spanyol hajóhad 

mellett, és odasorakozni mögéje. 

– Pipi, pipi! – kiabálnak a Revenge tengerészei, mert értik a tréfát, és 

valóban olyan a kép, mintha az angol hajóhad terelgetné a nagy spanyol 

csordát. Hatalmas karéjban úszik előttük a Győzhetetlen Armada. A gályák 

tatja magasan a víz fölé emelkedik. A díszes, cirádás építményeken, egymás 

hegyen- hátán szoronganak a katonák. Az ágyúk nyitott torka bármely 

pillanatban tüzet okádhat. 

A gyenge szélben lassan úszik előre a Győzhetetlen Armada. Lustán 

lobognak a megszentelt zászlók. Némelyiken a pápai tiara aranylik a 

napfényben. Vonulnak előre, a Csatorna felé. Ott van a találkozó. S ki tudja, 

talán ott partra szállnak Anglia földjén. Talán fölhajóznak a Temzén, és 

megostromolják Londont... 

Mi ez a pár hajócska itt mögöttük? A bika előre dübörög, és meg sem 

érzi, ha a kutya csaholva a farába harap. Aztán az angol hajók csatarendbe 

sem álltak, jóllehet arra törekedtek, hogy a spanyol hajók se vehessenek fel 

harci alakzatot. 

Eldördült az első lövés. A bal szárnyon, két angol vitorlás tüzet nyitott 

Recalde admirális Santa Anna nevű hajójára. Az, kemény sortűzzel felel, 

röpködnek a golyók, végigsöprik a fedélzetet, leszakítják a vitorlák 

keresztrúdjail, szétverik az evezőket. 

Két óra hosszat tart a tűzharc. Nem az egész flotta harcol, csakis a Santa 

Anna, és csakis azzal a két angol hajóval. A többi hajó megy tovább, néha 

oda- odaböffen az ágyújával – de csak akkor sietnek Recalde segítségére, 

amikor hajója már jóformán szétlőve, alig vánszorog. Addigra leszállt az 



alkony, a sötétben az angolok abbahagyják a harcot, és hátramaradnak. A 

San Martina, Medina Sidonia vezérhajója, már csak az üres levegőt lőhetne. 

Az ellenség hátrahúzódott az éj sötétjébe. Ki tudja, mikor rohan elő ismét. 

Egy másik hajó is előkerül, a Nuestra Senora dél Rosario, segítene a 

Santa Annán, de az alkonyatban egyenesen ráfut a Santa Catalin nevű gálya, 

mintha bizony sekrestyések kormányoznák azt és nem hajósok. Olyan 

kiabálás, szitkczódás, jajgatás és veszekedés támad, hogy akár közelharcnak 

is hihetne az ember. A Del Rosariónak két árboca lezuhan az 

összeütközésnél, kormányrúdja meghasad, és ráadásul jókora lék tátong az 

oldalán... Tönkremegy, mielőtt harcolhatott volna. 

Már csak a meredek angol partok világítanak a felhős éjszakában. A 

hajókon elnyújtott, éneklő kiáltások jelzik a fél órát. Nem túl erős, hűvös 

szél fúj. A víz messzire viszi a szerzetesek zsolozsmáját. Az angol hajókon 

zsoltárokat énekelnek. Ugyan kihez hajlik majd az egyetlen isten? 

A parti hullámtörés zúgása megújuló, nehéz sóhajtás gyanánt érkezik 

hozzájuk. Sóhajt a tenger. 

Aztán csöndesség támad, mintha minden megállna. 

Majd ismét a nehéz sóhaj... 

Hirtelen tűz villan az éjszakában. Tompa dörej hallatszik. 

A nyolcszáztonnás San Salvador nevű hajón iszonyú robbanás! Mi 

okozta? Jóval később azt mesélik, egy holland ágyúmestert dohányzáson ért 

a kapitány. Az ágyúmester ijedtében a lőporos hordóra dobta a pipáját... 

– Fred bátyánk, hát mesélje tovább, hogyan győzték le az Armadát? 

– Egyszóval mentünk a kövér spanyol libuskák után egész éjszaka. Úgy 

meresztettük a szemünket, majd a vízbe esett, mert semmiképpen sem 

akartuk elveszíteni a spanyol flottát. Sir Francis Drake Revenge nevű hajója 

járt az élen, mögötte Lord Howard zászlóshajója következett, és csak utána 

az angol flotta. 

És előttünk a Győzhetetlen Armada. 

Nohát, azon az éjjelen nem volt viháncolás, sem tréfamondás. Drake nekünk 

is elmondta, amit a parancsnokok tanácskozásán. 

– A legjobb, amit tehetünk, hogy a sarkukban vagyunk. Amíg 

előrehaladásról van szó, a hátszél mindkét flottának kedvez. Legjobban 

nekünk. Mi e kedvező széllel támadhatunk is, míg az Armada a legkisebb 

manővernél is veszít sebességéből, esetleg ellenszéllel kell viaskodnia. 

Akármilyen hatalmas, csakis futhat előlünk. 

Hát futottak is előlünk, a mindenségit! Láttuk a tatlámpásaikat. Mi azokat 

követtük. Lord Howard meg a mi tatlámpásunkat követte. Ámbár, 



megmondhatom nektek, Lord Howard csak névleg volt a nagyadmirális. Az 

egész flottát Drake vezette. Ha ő nincs, ma Anglia sincs. 

Azaz hogy... könnyű volt neki olyan legénységgel, amilyenek mi 

voltunk! A szemünket a sas megirigyelhette volna. És nem volt nyugtunk 

ám, hohó, a kis csónakok ideoda szaladgáltak a vízen, mint a 

molnárpoloskák a pocsolyák színén. Éjfél felé járhatott már, amikor halk 

kiáltás hallatszott, visszatért a Revenge csónakja. 

– Admirális, keleten több hajót láttunk. Velünk párhuzamosan haladnak 

– jelentette a csónak parancsnoka. Aztán odahajolt Drake füléhez és súgva 

hozzátette: – Észrevettünk egy gályát is, Sir. Kutyául van... 

– Helyes. Oltsátok el a tatlámpát. 

Úgy néztünk az admirálisra megint, hogy jaj, ezzel mi történt? Ha 

eloltjuk a tatlámpást, mit kövessen Lord Howard? 

De a parancs, parancs. Eloltottuk a lámpát, azzal uzsgyi, kiugrottunk a 

sorból, és erősödő oldalszélben siettünk délkeleti irányba. Hát láttunk 

valóban kis német vitorlásokat, beszéltünk is az egyik kapitánnyal, de 

Drake- nek egyre csak járt a szeme körbe. Merre van az a spanyol gálya? 

– Ott! – harsant a kiáltás. 

Nem messze tőlünk, a Csatorna hullámaival vesződve, ott bukdácsolt 

magányosan és tehetetlenül a Nuestra Senora dél Rosario... Láttuk, hogy két 

árboca derékban eltörve, az egész hajó féloldalasán imbolyog. Nohát, ide 

csak mi kellünk! 

– Siessünk, fiúk, mindjárt itt a hajnal! Elszakadunk a flottától! 

Mi lehet a flottánál? Csóváltuk a fejünket. Hogyha Drake csúnya 

kötelességmulasztásából baj lesz, könnyen fejét veszik. Az ilyesmivel nem 

szoktak cicázni. Persze, a királynőnek számolnia kellett az effajta 

kilengésekkel. Flottája csupa kalózhajóból áll. Ott volt a hírneves Frobisher 

is, aztán Fleming, a hírhozó Hawkins és még mások. 

Az Armada egyik legnagyobb hajója volt a Del Rosario. Amikor melléje 

álltunk, ugyancsak csavargatni kellett a nyakunkat, hogy felnézzünk a 

tatjára. 

– Ahoj! – ordítottunk át, s abban a percben felcsapódtak az ágyúnyílások, 

és íjaikat feszítették a spanyol katonák. No, ennek nem lesz jó vége, egy 

ilyen szétvert teknő még utóbb a víz fenekére küldi a hajónkat. Szerencsére 

az admirális túlkiabálta a zajongást: 

– Ne játsszék, kapitány, adja meg magát! Sir Francis Drake- kel, őfelsége 

viceadmirálisával beszél! 

Nahát, most megint vághattok hitetlenkedő pofákat, pedig úgy volt, 

ahogy mondom! Ne legyen Fred Brewer a nevem, hogyha hazudok. 



Alighogy elhangzott az admirális utolsó szava, odaát valaki csak ennyit 

mondott: 

– Az más! Zászlót le! 

Megadták magukat. A Del Rosario kapitánya Don Pedro de Valdes volt, 

akivel Cadiz alatt találkoztunk már egyszer. Drake nagy reverenciával 

fogadta, biztosította, hogy semmi bántódása nem lesz. Az pedig, 

kijelentette: 

– Senki másnak nem adtam volna meg magam! Hurrá, már megint a régi 

szelek fújtak! Jó nagyot szippantottunk ezekből a kalózos szelekből, azzal 

nekiláttunk megnézni, miféle kincseket rejt a Del Rosario. Találtunk abban 

ötvenezer aranydukátot, meg szebbnél szebb, drágaköves markolatú 

kardokat. A pénzt és a kardokat az angol katolikusoknak szánta Fülöp 

király. Aztán találtunk háromezer szöges korbácsot is, azokkal meg az 

eretnek angolokat kellett volna máglyára hajtani. Mármint bennünket. 

Engem és titeket. Ezt már elhiszitek, ugye, mert a korbácsokat megnézhette 

mindenki, sokáig a Tower alatt mutogatták azokat a zsákmányolt ágyúkkal 

együtt. 

Egy korbácsot azonban eldugtam, és legközelebb azzal verek végig 

rajtatok, ha szárazon hagyjátok a torkomat. 

Úgy na, nem iszom én sokat, öreg vagyok már ahhoz, de azért mindig 

csordogáljon az ital, mert különben kiszárad az ember. Kiszárad és eltörik. 

Jól van hát, mesélem tovább, hiszen nem tíz éve történt, mint az a 

híres-neves hazatérés a világ körüli útról – hanem éppen két esztendeje, úgy 

emlékszem rá, mintha csak tegnap történt volna. 

Reggelre visszatértünk a flottához. Akkor derült csak ki, hogy az Ark 

Royalon azok a tökfejűek észre sem vették az eltűnésünket. Mentek, mint a 

birkák a csengettyű utánaz orruk előtt világló tatlámpás után. Csakhogy az 

egy spanyol hajó lámpása volt, és reggelre Lord Howard a Győzhetetlen 

Armada közepében találta magát. 

Mit volt mit tenni, általános támadás indult, csak hogy kiszabadítsuk 

Howardot! Csak úgy mennydörgött a Csatorna az ágyúk robajától, látni 

lehetett, hogyan röppennek a tüzes golyók egyik fedélzetről a másikra, vagy 

csapódnak hangos sistergéssel a tenger vizébe. 

Hirtelen csend lett. Howard kiszabadult, sőt, megcsáklyázta a San 

Salvadort, amelyen a robbanás történt – hát minek harcoljunk tovább? A 

spanyolok biztosan eltátották a szájukat erre a csendességre, de mi tudtuk, 

miért hagytuk abba a táncot. 

 Fogytán volt a lőszer, a mi dicső királynőnk, hkm... szóval takarékoskodott. 



Augusztus 2- án Portland Bill előtt állt mind a két flotta. A feltámadó 

reggeli szélben Drake elrendelte a macskaegér játékot. Úgy, ahogy 

mondom, ő rendelte el, nem pedig Howard. Az örült talán, hogy volt, aki 

helyette gondolkodjék. S mi volt ez a macska- egér játék? Hát nem más. 

Mint, hogy hirtelen összetömörültek a hajóink, nekirontottak az Armada 

egyik szárnyának, mire a nehézkes evezős gályák rögtön a legelőnyösebb 

helyzetet próbálták elfoglalni. Szapora evezgetés, kormányozgatás 

kezdődött, kétségbeesett tüzelés közben. Aztán mire „felvették az 

alakzatot", mi már megint szétfröccsentünk, és röhögtünk a markunkba. 

Ámde alig néztek körül a pápisták, megnyugodva, hogy túl vannak a 

nehezén, már a nyakukba szórta vasainiáit, mondjuk, Frobisher hajója. Ha 

láttátok volna azt a riadalmat, mert semmiféle szokásos felvonulási formát 

nem mutatott a flottánk, volt olyan óra is, amikor teljesen elvágtunk tíz-húsz 

hajót is a derékhadtól, megcibáltuk őket, mégsem láttunk neki istenigazából 

a harcnak. Persze, nem volt mivel harcolni, nem volt lőszerünk. Három 

kisebb hajónk egészen elhallgatott, a kapitányuk a fejét ütögette, meg az 

öklét rázta észak felé, amely jelbeszédnek az volt az értelme, hogy vinné el a 

pestis azokat a fejetlen birkákat odafent Londonban. 

Higgyétek el, abban a nagy flottaüldözésben, amelyet mi 

végrehajtottunk, valamennyiünket megszállt valami nagy, nagy lelkesedés, 

íme, Anglia sorsa függ tőlünk! Íme, a Győzhetetlen Armada menekül 

előlünk! Nagyon dölyfösek voltak kezdetben a pápista urak, Hagyták, hogy 

mögéjük osonjunk, most meg iszkoltak előlünk. 

Az erősödő szélben minden vitorlájukat kifeszítve iramodtak a Csatorna 

másik partja felé. Úgy látszik, Medina Sidonia most már csak a pármai 

herceg hajóiban bízik. Később megtudtuk, futárhajót küldött hozzá, negyven 

könnyű hajót kért, a maga otromba gályáit igencsak féltette tőlünk. 

Whight szigete előtt csatároztunk augusztus 4- én, inkább csak azért, 

hogy ijesztgessük őket, ámbár amelyik hajót egyszer tűz alá vettük, az 

megemlegette. A mai tűzmestereink, egyszerűen mondva, jobban céloztak, 

mint az övék. Eszembe jutott sokszor szegény Olivér mester, a Pelikán 

hajdani ágyúmestere. Az, ha akarta, és egy- két pohár bortól megtáltosodott, 

hát egyetlen lövéssel elkapta egy másik hajó árbocát. De hát, ha nem is volt 

mindegyik tüzérünk egy- egy Olivér mester, mégsem lődöztek vaktában. 

Whight szigetétől Calais kikötőjéig két nap alatt tette meg az utat a 

Győzhetetlen Armada. Akkor a nagy szélcsendben horgonyt vetett ő is, 

lehorgonyoztunk mi is. Közben azt számolgattuk, hány korbács lehet az 

Armada mindegyik hajóján. Don Pedro még azt is elmondta, hogy nemcsak 

korbácsokat, hanem sütögető vasakat is hajóra rakatott a spanyol Inkvizíció, 



mondván, hogy minden angol eretnek homlokára süssenek borzasztó jelet a 

szerzetes atyák. 

Hej, ha ezt hallgattuk, a kezünk ökölbe szorult. Mégis Antonio volt 

közöttünk a legdühösebb, szitkozódott, átkozódott, egyre csak fogadkozott, 

hogy így- úgy, minden papot fel kéne húzni a legelső árbocra... Mi meg 

elhűlve hallgattuk, mert tudtuk ugyan, hogy vannak előkelő urak, akik talán 

az ördöggel cimborálván, tagadnak minden vallást, és még az isten 

létezésében sem hisznek, de hát olyat még nem hallottunk, hogy a 

magunkfajta egyszerű hajós így káromolja a mindenhatót. 

– Hallgass már, te! – dörrent rá az admirális. 

– Megérti kegyelmed az indulatomat – halkult el Antonio hangja. – 

Legszívesebben rájuk gyújtanám mindegyik hajójukat. 

– Nem rossz ötlet – derült fel Francis Drake arca, és tüstént elfelejtette az 

iménti istenkáromlást. Minthogy a szél elült, és zuhogott az eső, úgy tűnt, 

csak más teendő híján mennek a kapitányok Lord Howard hajójára. A 

tanácskozáson ott volt Frobisher is, a Triumphról, és megérkezett Seymour 

admirális, aki eddig a seafordi Három Nővér sziklák közelében rejtőzködött 

hajóival. 

– Urak – kezdte a beszédet Sir Francis Drake, mert ugye, mondanom sem 

kell, hogy ő vitte a szót megint –, itt vagyunk Calais előtt. A híres zátonyos, 

zavaros vizeken. Medina Sidonia egyre nehezebb örvényekbe jut. Jól 

ismerem ezt a partszakaszt, még derült időben is óvatosan kell haladni, 

nemhogy orkánszerű viharban... 

– Az ám, de hol a vihar? Szép csendes, őszi eső esik mondta Lord 

Howard, és kinézett a kajüt ablakán. Hát valóban, végestelen végig a 

tengeren ködös, szürke égből zuhogott az eső, és nagy hólyagokat vert a víz 

színén. 

– A vihar mindjárt a nyakukon lesz – felelte Drake. 

– Ugyan. Mesebeszéd – legyintett Frobisher, aki már régóta 

féltékenykedett Drake sikereire. 

– Mindegy – fújt egyet Drake. – A javaslatomat, így is, úgy is 

elfogadhatják. 

Hát el is fogadták a javaslatát, estére pedig neki lett igaza, mert elállt az 

eső, és vad szél támadt. Végigsöpört a Csatorna vízén, amely amúgy is 

szörnyen dobál, mert rendszertelenül hánykolódnak benne a hullámok. Most 

egyszeriben tajtékos, haragos habok fodrozódtak, és vadul csapkodták a 

hajók oldalát. 

Az égen ólomszínű felhők rohantak észak felé. Nyirkos hideg támadt, 

pedig még csak augusztus eleje volt. 



Kitört a vihar. És ebben a zenebonában, amelyet a süvöltő, vijjogó szél 

keltett, a fényekben, amelyet a cikázó villámok támasztottak, egyszerre csak 

más zajok és más fények támadtak. Az éjszaka közepén nyolc kis hajót 

indítottunk útnak. Nem volt azokon ember, csak – a szurokkal bekent 

árbocok, a kifeszített vitorlák és a meggyújtott, nagy szalmakötegek. Igen, 

nyolc tűzokádó hajó rohant ki az angol flotta soraiból, ez volt Drake terve, és 

a vihar csak segítette őt. Micsoda látvány volt, a kísértethajók seregét látni, 

amint kísérteties fényben dagadozik a vitorlájuk, lobogva lángol 

fedélzetükön a szalma, és a lángoló szálak messzire szóródnak szét a tenger 

fölött. Az egy tömegben horgonyzó Győzhetetlen Armada felől mintha 

egyetlen torokból harsanna elnyújtott, rémült kiáltás csapott az égre. Zengett 

a szél, zúgott a tenger, a spanyol gályák, mint fékjüket vesztett paripák, 

riadtan menekültek a tűzhajók elől. Elvágták horgonyaikat, a nagy 

zűrzavarban egymásnak rohantak, elsüllyedtek, mielőtt még rájuk futott 

volna a lángoló hajó. Azokon már elégett a szalma, már a vitorlák égtek, a 

fedélzet lángolt, és egyszerre csak eszeveszett dübörgéssel megszólaltak 

fedélzetükön az előre megtöltött és a tűz melegétől egymás után felrobbanó 

ágyúk. 

A halál szabadult az Armadára, és ha meg is menekültek a lángoló 

vitorlások elől, nem menekülhettek a végzetük elől. A vihar és a zátonyok 

egymás után ragadták magukhoz a korbácsokkal telt pápista hajókat. 

Micsoda pusztulás! Hej, ha láttátok volna! Attól az éjszakától fogva fel nem 

hagytunk az üldözéssel, rohantunk utánuk, mintha megvesztünk volna a 

győzelem mámorától, és egyetlen hurrázó üvöltés volt a flotta, valahányszor 

az orrunk előtt merült a hullámok mélyére egy- egy gálya. És ha láttuk, hogy 

egy tépett vitorlájú, törött evezőjű tákolmány ismert zátonyok felé tart, nem 

követtük tovább, hanem „isten gondjára" bíztuk. Rohantunk a még együtt 

álló falka felé, Drake egyenesen nekirontott a San Martinonak, Medina 

Sidonia zászlóshajójának, de megremegett a Revenge, mert a spanyolok 

odaát ezúttal jól céloztak, egy lövedékük elsodorta az orrárbocot, aztán a mi 

sortüzünk végigzúgott a fedélzetükön, és leszakította egyik vitorláját a 

büszke hajónak. És alighogy elhaladtunk a vezérhajó mellett, máris a 

következő gályának rontottunk, mert utánunk Frobisher 

 és Hawkins jött, azok végképpen szétlőtték a – San Martina főárbocát. 

Közben megdőltek a hajók a vad szélben, pattanásig feszültek a kötelek, 

és recsegtek a kormánylapátok. 

Talán a víz fenekére küldjük az átkozott Győőzhetetlen Armadát, hogyha 

meg nem fordul a szél, és ki nem ugrasztja őket északon a Csatornából. Az 

északi tengeren még napokig üldöztük áldozatainkat, és láttuk, hogyan 



futnak zátonyra a büszke gályák Skócia partjainál, és hogyan vergődik a sok 

vízbe zuhant ló és ember, mielőtt a viharos hullámsír végképp elnyelné 

valamennyit. 

Ha a lőszerünk el nem fogyott volna, nem menekül meg egyetlen spanyol 

sem. Olyan dühvel vertük őket így is, mint még soha senkit. A korbácsok 

jártak egyre az eszünkben, és én megvallom nektek, sokszor odaképzeltem 

az ellenség hajóira Mr. Herveyt is, a gabonakereskedőt. Drake pedig 

Doughtyt láthatta azokban a keskeny szájú inkvizítorokban. Ha Johnny 

velünk van, ő Rogert és Ruisdael mestert üthette volna a spanyolok képében. 

Hiszen nem nyelvek, nem vallások, nem is zászlók szerint támad az 

ellenség. 

De hát hagyjuk ezt. Elpusztult a „Győzhetetlen", ámbár, ha a vihar nem 

támad fel, sohasem győztük volna le. Így hát a királynő is csak istent 

dicsérhette a győzelemért. Ezért írta az emlékéremre, amit veretett: Lehelt 

az isten és szétfújta őket! Így vertük szét az Armadát az 1588. esztendőben. 

De hát csuda tudja, az én öreg szivemben mégiscsak az volt az igazi 

győzelem, amikor 1580- ban a nagy útról visszatértünk Plymouth 

kikötőjébe. 

Most már tíz éve annak. 

Igyunk, cimborák, mert akkor született meg az igazi, hatalmas Anglia. A 

születés pillanata a legszebb. Abban benne van a kezdés gyötrelme és a 

beteljesülés boldogsága. Akár egy nemzet születik, akár egy szerelem. 

Johnnyról akartok hallani még? 

Nézzetek ki az ablakon. Ott ül a műhelye előtt. Tíz éve mindig így 

mosolyog. Vidáman, fiatalon. 

Most neki viszik az ebédet, fehér konyhakendőben. 

Hát halljátok... még egyszer... 

1581. április negyedikén őfelsége Erzsébet királynő meglátogatta Francis 

Drake- et a Deptfordban horgonyzó Aranyszarvas fedélzetén. (Hol volt 

akkor még az Armada?!) És mondtam már, hogy ott a díszes, nagy lakoma 

végén lovaggá ütötte istenített parancsnokunkat. Sir Francis Drake pedig 

tüstént intett Johnnynak, aki apródként állt mögötte. A hajdani takácslegény 

előhozott egy díszes mahagóni dobozt, átnyújtotta urának, Drake meg a 

királynőnek adta át. 

– Felség, e szerény kis ajándék emlékeztesse igaz hívére... 

Erzsébet felnyitotta a dobozt. Piros és fehér tollakból álló, gyöngyház 

félholdakkal ékes, drágakövekkel kirakott, arany nyelű, nagy legyező volt 

abban! 

– Ó! – Anglia királynőjének az elragadtatástól elakadt a szava. 



Ez volt az a pillanat, amikor egy régi ígéret beteljesülhetett. 

– Felség! – Drake mélyen meghajolt – engedje meg, hogy 

legkegyelmesebb jóindulatába ajánljam e bátor és nemesszívű fiatalembert. 

Ha ő nincs, aligha tudtam volna hazavezérelni hajómat... 

A királynő Johnnyra tekintett, mosolygott, és csókra nyújtotta a kezét. 

Amiért az a szerencsétlen Roger a lelkét kitette volna. Johnnynak, íme, 

osztályrészül jutott. S miként a mesében, a takácslegény térdre bukott 

királynője előtt, aki kegyesen így szólt hozzá: 

– Derek, csinos fiú vagy... kívánj bármit és teljesítjük... 

– Felség ,. . – dadogott Johnny, és talán még szőke haja is elpirult nagy 

izgalmában. 

Drake azonban nevetve közbevágott: 

– Felség, John Duntone londoni takácslegény régi kívánsága, hogy 

egyszeri szökését megbocsássák, a plymouthi takácsok céhébe felvegyék, és 

ne kelljen többé régi mesteréhez visszatérnie. 

Hát ennyi volt az egész. Erzsébet kegyesen bólintott. Rendben van, úgy 

lesz minden, ahogy „kis kalóza" kívánja. 

Később aztán láttam Johnnyt, hogy szomorúan, egyedül a korlátra 

könyököl, és elgondolkozva bámulja a kikötői képet. 

Közvetlenül az Aranyszarvas előtt, a rakpart kövein a királynő kísérete 

szorongott. Testőrök fegyvere villogott a kora tavaszi napfényben. Csalóka, 

eltünedező volt ez a napfény, esőt ígérő, vidám kis felhők szaladtak az égen. 

A szél elzavarta a kikötő poshadt halszagát, és valahonnan a dombok 

tájékáról friss virágillatot kergetett felénk. 

– Ne lógasd az orrodat már megint – léptem Johnnyhoz. Vállat vont, 

sóhajtott. 

– Bolond vagy, öcsém. Hiszen minden rendbe jöttmondtam álszent 

képpel, noha tudtam, mi bántja a szívét. Tudta már jó ideje, hogy 

Wanderplesse asszony meghalt. És Betty sehol. 

Rákönyököltem én is a korlátra, és hallgatagon néztük a deptfordi 

kavargást. Jobbra tőlünk a hajójavító dokkok sorakoztak, a vízen két 

leszerelt vitorlás várta a gyógyító kalapácsot, amott, mint hal bordái, 

csupasz bókonyok meredeztek az égre. Balra fát rakodott éppen egy 

hamburgi vitorlás, csak ott nem állt le a munka, amikor a királynő 

megérkezett. Fene se hitte volna, hogy éppen ott ordítozik rabjaival az az 

átkozott Disznó Jim... és várja az ebédjét... 

 Egyszóval néztük az Aranyszarvas előtt támadt nagy csődületet, de csak 

úgy, hogy elbámultunk a fejek felett. Mintha ott sem volnának. 



Johnny fájdalmasan sóhajtozott, én a fejemet csóváltam és hümmögtem 

hozzá. Aztán – máig sem értem, hogyan, hogyan nem – egyszerre csak 

megláttam Bettyt. Felfedeztem a rengeteg ember között. Én, aki csak 

egyszer láttam a „Hableány" udvarán. 

Nem lehetett más, csakis Betty. Ráismertem törékeny, finom alakjára, 

finom ívelésű, dús szemöldökére, nagy, sötét szemére. És emlékeztem még 

vörösbárna hajára is, finom orrára és szerény, szomorú ajkára. 

Csak ő lehet. 

A tömegtől kissé távolabb, egy fészer mellett állt. S emlékszem, 

szegényes szürke ruha volt rajta, a kezében meg konyhakendőből kötött kis 

batyucskát tartott. Ebédet vitt éppen valakinek... 

Mozdulatlanul állt, és különös tekintettel nézteJohnnyt. 

Nyeltem egyet az izgalomtól. A hátamon meg a hideg szaladgált. Na, te 

vén kalóz – mondtam magamban –, ha ezt elpuskázod, pokolra való vagy. 

Ha Johnny már most észreveszi Bettyt, a lány elfut, és vége mindennek. 

– Te, fiú – mondtam hirtelen fojtott hangon. – Most légy okos, mert nagy, 

nagy baj lesz különben. Ne forgasd a fejedet, és ne nézz sehová. 

Johnny abban a minutumban sóbálvánnyá merevedett, a szeme is 

kidülledt, és mozdulni sem mert. 

– Mi történt? – suttogta. 

– Figyelj – suttogtam. – Ásíts egyet, mintha unnád az isten napját, aztán 

fordulj meg, mássz le az alsó fedélzetre, és onnan lépj ki a partra. Siess 

balra, ott találsz egy fészert... Ne most nézz oda, te mafla! Siess! 

Minden úgy történt, ahogy számítottam. Johnny értetlenül felhúzta a 

vállát, aztán – mert megtanulta már, hogy kalózzal sok minden furcsaság 

megeshet – mindent úgy csinált, ahogy meghagytam neki. Nagyot ásított, 

még nyújtózott is, majd lassan megfordult, és eltűnt a lejáróban.. 

Én meg a türelmetlenségtől fátyolos szemmel figyeltem, mit csinál Betty. 

Szegényke még mosolygott is az iménti ásítozáson. Aztán elkomolyodott 

megint. Valami végtelen, lemondó szomorúság látszott a tekintetében. 

Kezét szívére szorította, ajka megnyílt, mintha kiáltani vagy szólni akarna, 

majd félbemaradt ez a mozdulat, és Betty lehajtotta a fejét. 

Csodálatosan szép volt – ha ugyan szép lehet a szomorúság. 

Megfordult, és lassú léptekkel megindult a hamburgi hajó felé. 

Kínomban eltakartam a szememet. Egyetlen percen múlott akkor 

minden. 

Még egy perc, és eltűnik a tömegben... De már láttam, hogy fiatal 

cimborám öles léptekkel törtet át a sokaságon, nem néz se jobbra, se balra, 

rohan Betty után. Észrevette hát, felismerte! Hurrá! Kurjantottam egy 



nagyot, azzal átugrottam a korláton, emeletnyi magasságból egyenest a 

rakpart kövére. Meg se kottyant, pedig nem voltam már akkor sem fiatal 

ember. Csakhogy az öröm fiatallá tett megint. Nevetve, kiáltozva szaladtam 

hozzájuk. 

És láttam, hogy Johnny átöleli, karjába kapja Bettyt, és csókolja, 

magához öleli földöntúli, szerelmes erővel. A leány pedig, reszket egész 

testében, patakzik a könnye, hangosan zokog. 

Sírtam én is. Nem szégyellem. 

És sírva, nevetve tapsolt mindenki körülöttünk, mert érthette bárki, 

akinek volt szíve, hogy miféle találkozás ez itten. 

Betty azonban váratlanul megrázta a fejét. 

– Elmegyek – rebegte elfúló hangon – . én most már. ; elmegyek. 

– Körbejártam a világot, hogy téged megleljelek – szorította magához 

Johnny. 

– Küldj el, zavarj el magadtól. Úgysem hiszed majd soha, hogy mindig 

téged vártalak. 

– Pszt! – Johnny nem tudott szólni, csak a fejét ingatta: ne beszéljen így 

Betty. 

Hogy kínlódtak szegények, milyen szapora, reszkető ujjakkal simogatták 

egymás arcát, milyen görcsösen szorongatták egymás kezét. Mintha attól 

rettegnének, hogy egy láthatatlan, hatalmas erő ismét elszakítja őket. 

– Olyan sokat szenvedtem. Bűnök nélkül vezekeltem. Arra csak egy 

hosszú csók volt a válasz. 

Hirtelen zápor zuhogott reánk. A tömeg szétrebbent, csak mi álltunk ott 

egyedül az esőben, és úgy éreztük, az ég is megkönnyezi örömünket. És már 

nevettünk, mindhárman nagyot nevettünk. Ők ketten ismét összeborultak, 

egymás csapzott haját simogatva hangosan kacagtak. 

– Velem jössz, velem maradsz, kedves! Most! Azonnal! 

Betty a kezében szorongatott kis batyura nézett, és nevetett még mindig – 

amíg csak meg nem rázta hirtelen egy furcsa, kemény, haragos zokogás. 

Aztán felemelte szemét Johnnyra. 

És már mosolygott. Esdeklő, szép mosolyával. Lábujjhegyre állt, 

átkarolta a fiú nyakát. 

– Ne küldj el magadtól... ne küldj el soha – suttogta, de elakadt a hangja. 

S csak a tekintete égett különös lázban. 

Zuhogott a zápor. Tavaszi zápor. Kis gyerkőcök szaladtak az utcán. 

Mókásan hunyorogtak, és nyelvüket nyújtogatták az eső elé.  

 

 



A GYAKORIBB NEVEK KIEJTÉSE 

Brewer – Bruer 

Burghley – Bőrű 

Burbage – Börbidzs 

Crawley, Roger – Króli, Radzser 

Drake. Francis – Dréjk, Frenszlsz 

Doughty, Thomas – Dauti, Tornász 

Duntone, John – Danin, Dzson 

Fletcher. Francis – Flecser, Frenszisz 

Golden Hind – Goldn Hájnd 

Hatton, Cristopher – Hetn, Krisztofer 

Leicester – Lesztör 

Plymouth – Plimosz 

Walsingham – Volzingem A legendás hírű, bátor kalózadmirális, Sir 

Francis Drake föld körüli útjáról, a spanyolok ellen vívott 

„magánháborújáról", páratlan hajóskalandjairól szól ez a regény. Lapjain 

megelevenedik a reneszánsz Anglia élete, a korabeli London és 

természetesen a vitorlás hajók romantikus világa. Anglia harca a spanyolok 

ellen a tengeri egyeduralom megszerzéséért a spanyol Győzhetetlen Armada 

megsemmisítésével ér véget – e képpel fejeződik be a regény is –, és a végső 

tengeri csatában Francis Drake-nek és bátor hajósainak nagy szerep jutott. A 

regény második kiadása ismét Würtz Ádám illusztrációival jelenik meg. 


