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ELSŐ RÉSZ.

A vén kalóz.

ELSŐ FEJEZET.

A vén tengeri medve a "Benbow Adm irális"-ban.

Trelawney lovag, Livesey doktor és a többi 
urak gyakran kértek, hogy írjam le részletesen a 
Kincses Sziget történetét, elejétől végig, semmit el 
nem hallgatva, csupán a sziget fekvését, ezt is csak 
azért, mert maradt még ott utánunk egy kevés a 
kincsből. Azért hát tollat ragadok, az Úrnak ezer- 
hétszázegynehányadik esztendejében, és vissza
megyek arra az időre, amikor még édesapám a 
»Benbow A dm irálisához címzett korcsma tulaj
donosa volt és a barnaképű öreg tengerész, a 
kardvágással az arcán, először ütötte föl szállását 
a mi födelünk alatt.

Úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt 
volna, amikor fáradtan betért a korcsma ajtaján, 
s a matrózládáját egy talicskán tolták utána. Magas, 
erős, nehézkes, barnaképű ember volt, kátrányos 
varkocsa ott táncolt a vállai körül, piszkos kék 
kabátja fölött, sebhelyes, durva kezein csorba, 
fekete körmök voltak, a kardvágás az egyik or



cáján szennyes, fakó, fehér színben futott végig. 
Emlékszem, amint körülnézett az öböl partján és 
közben magában fütyörészett, majd rágyújtott a 
régi matróznótára, amelyet azóta annyiszor hal
lottam tőle:

Tízen a halott ládáján —
Yo-ho-hó, meg egy üveg ru m !

magas, öreg, reszkető hangon, melyet mintha a 
horgonycölöp nyikorgásához hangoltak volna. Az
tán megzörgette az ajtót egy kis bunkóval, melyet 
magával hordott, és amikor az édesapám eléje 
ment, nyers hangon egy pohár rumot rendelt. 
Odatették eléje az italt, melyet lassan iszogatni 
kezdett, ínyenc módra kóstolgatva az izét, és egyre 
maga körül tekintgetve, hol ki a szirtekre, hol föl 
a korcsmacégérre.

— Tetszik nekem ez az öböl — mondotta vé
gül — és jó helyen fekszik ez a pálinkásbolt. Sok 
a vendége, gazda ?

Az édesapám azt felelte, hogy sajnos, nagyon 
kevesen szoktak hozzá betérni.

— Akkor hát —, jelentette ki az öreg — ez a 
nekem való kuckó. Hej, ide, pajtás, kiáltott rá 
á talicskás emberre — hozza be és vigye föl a 
ládámat! Megszállok itt egy kis időre — tette 
hozzá. Én bizony egyszerű ember vagyok, egy 
kis rum, szalonna, tojás, ennyi az egész, amire 
szükségem van, meg az a szirtfok ottan, ahonnan 
a hajók járását figyelhetem. Hogy minek szólít
sanak engem? Hát nem bánom, szólítsanak kapi
tánynak! Oh, már látom, mi a baj, ihol ni! — s 
azzal odahajított elénk egypár darab aranyat.



Ha a végére já r  majd a pénz, akkor szóljanak! — 
mondotta s olyan büszkén nézett ránk, akár egy 
kommandáns.

És valóban, bármily kopottas volt a ruhája 
és bármilyen faragatlanul beszélt, nem látszott 
közönséges matróznak, inkább valami kormányos
nak vagy hajótulajdonosnak, aki megszokta, hogy 
oda vágjon és hogy megfogadják a s#zavát. A talics- 
kás ember azt mesélte, hogy aznap reggel érke
zett meg a delizsáncon a »György király« előtt, ott 
az után érdeklődött, hogy milyenek a korcsmák a 
part mentében, és mikor a mienket — amint re
mélem — dicsérték neki és elmondták, milyen 
elhagyatott helyen áll, ezt választotta ki magának 
szállásul. Ennyi az egész, amit vendégünk felől 
megtudhattunk.

Rendesen nagyon hallgatag embernek mutat
kozott. Naphosszat az öböl partján ődöngött, vagy 
a szirtek között, egy sárgaréz messzelátóval a kezé
ben, esténként megtelepedett a vendégszoba sar
kában, közel a tűzhöz és itta az erős groggot. 
Legtöbbször még akkor sem eredt szóba senkivel, 
ha megszólították, csupán hirtelenül, büszkén föl
nézett néha és akkorát prüszkölt az orrán keresz
tül, mint egy ködkürt. Mi, meg a kevés vendég, 
aki házunknál megfordult, ham ar megtanultuk, 
hogy jó az öreget nyugton hagyni. Minden este, 
mikor hazatért a kóborlásai után, megkérdezte, 
vájjon nem haladt-e erre valami tengerjáró em
ber? Először azt hittük, hogy azért kérdezősködik, 
mert egy magafajtájú embernek a társaságára 
vágyik; de végül beláttuk, hogy inkább el akarja 
kerülni az ilyesmit. Valahányszor egy tengerész



benézett a »Benbow Admirális«-ba (ami hébe-hóba 
megtörtént, ha az illető épen a tengerpart men
tén igyekezett Bristol felé), az öreg előbb bekuk
kantott az ajtó függönye mögül, csak aztán lépett 
be a szobába; ilyenkor biztosak lehettünk, hogy 
csöndes lesz mint az egér. Enelőttem legalább nem 
volt titok a dolog, sőt némiképen osztályosa vol
tam aggodalmainak. Egy napon félrevont és ígért 
nekem minden hónap elsején egy ezüsthatost, ha 
jól kimeresztem a szememet; és mihelyt észreven- 
nék »egy féllábú tengerjáró embert«, abban a pil
lanatban értesítem őt róla. Gyakran, mikor elér
kezett a hónap elseje és én követeltem tőle a bére
met, csupán nagyot prüszkölt rám  az orrán keresz
tül és majd lesújtott a tekintetével; de nem telt 
belé egy hét és meggondolta a dolgot, kezembe 
nyomta az ezüsthatost és ismét a lelkemre kötötte, 
hogy jól kimeresszem a szememet »a féllábú ten
gerjáró ember után«.

Talán el sem kell mondanom, hogy ez a fél
lábú még az álmaimban sem hagyott békét. Viha
ros éjszakákon, ha a szél mind a négy sarkában 
megrázta a házat és a hullámtorlás hangosan üvöl
tött a part mentében meg a szirtek körül, ezer 
formában, ezer ördögi ábrázattal táncolt előttem. 
Hol térdben volt elvágva a lába, hol csípőben; 
majd valami szörnyszülöttnek látszott, aki csupán 
egy lábbal jö tt a világra és az is a teste közepé
ből nőtt ki. Valóságos lidércnyomást éreztem, ha 
ugrálni láttam, és futni utánam és hajszolni árkon- 
bokron keresztül. Alapjában véve drágán fizettem 
meg a havi ezüsthatosomat, ezekért a szörnyű 
látomásokért.



Bár a féllábú tengerjáró ember ennyire meg
rémített, sokkal kevésbé féltem magától a kapi
tánytól, mint akárki más, aki elébe került. Voltak 
esték, Thogy sokkal több groggot hajtott föl, mint 
amennyit a feje megbírt; ilyenkor ott üldögélt és 
énekelte azokat az istentelen, régi, vad matróz
nótákat, ügyet sem vetve senkire. Néha azonban 
groggot hozatott az egész társaságnak és arra 
kényszerítette a remegő embereket, hogy megháll- 
gassák a történeteit, vagy kórusban kövessék az 
énekét. Néha szinte megrendült a ház a sok 
»Yo-ho-hó, meg egy üveg rum!«-tól. Az összes 
jelenlevők az életükért reszkettek és versenyt üvöl
töttek egymással. Ha ilyenkor rájött a bolond 
óra, nem lehetett elviselni a társaságát. Majd az 
asztalra csapott a tenyerével és csöndet parancsolt, 
majd szenvedélyes haragra lobbant, ha valaki kér
dést intézett hozzá, máskor meg azért volt dühös, 
ha nem kérdeztek tőle semmit és azt hitte, hogy 
az emberek nem hallgatják figyelemmel az elbeszé
léseit. A világért sem engedte volna meg, hogy 
valaki elhagyja a korcsmát addig, amíg a sok ital
tól el nem nyomta őt az álom és föl nem botor
kált a szobájába.

De legjobban a történeteivel rémítette meg az 
émbereket. Borzalmas történeteket tu d o tt: akasz
tásokról és vesszőfutásokról és tengeri viharokról 
és a Tortuga-szigetről * és mindenféle gaztettek
ről és elátkozott helyekről a spanyol tengeren. 
Saját szavai után ítélve, az életét a leghitványabb

* Haitihez tartozó sziget. Kalózfészek a XVIII. szá
zadban. (Ford.)



emberek között tölthette, akiket az Úristen valaha 
megtűrt a tengeren, és az a mód, ahogyan el tudta 
mondani ezeket a történeteket, a mi együgyű nép
ségünket még jobban megijesztette, mint azok a 
gaztettek, melyeket elmesélt. Édesapám folyton 
sopánkodott, hogy tönkre fogja tenni az ő korcs
máját, mert az embereknek nem lesz többé kedvük 
betérni olyan helyre, ahol egy ilyen zsarnok erő
szakoskodásának vannak állandóan kitéve, utána 
meg fogvacogva térnek haza az ágyukba. A való
ságban azonban az öreg tengerész jelenléte csak 
hasznot hozott a konyhánkra. Az emberek szepeg- 
tek ugyan tőle, de később megszokták a mulat
ságot; az egyhangú vidéki életben jól esett nekik 
ez a kis izgalom. Sőt egypár fiatalember határo
zottan a bámulói közé tartozott. Ügy beszéltek 
róla, mint egy »igazi vén tengeri medvéről* és 
»hamisítatlan sósheringről«; ehhez hasonló neve
ket adtak neki és azt mondták, hogy az ilyen embe
rek teszik félelmetessé a tengeren az angol nevet.

Valahogyan azonban mégis ő volt az oka, 
hogy tönkrejutottunk. Mert eltellett hét hét után, 
majd hónap hónap után és még mindig a nyakun
kon ült, úgyhogy a pénz már régen a végére járt, 
apámnak meg alig volt mersze, hogy többet köve
teljen tőle. Ha szóba hozta előtte a dolgot, az öreg 
olyan hangosan kezdett prüszkölni az orrán keresz
tül, hogy üvöltésnek is beillett volna, és az apám 
sietve kotródott ki előle a szobából. Láttam, mint 
tördelte a kezét egy ilyen letorkolás után, és meg 
vagyok győződve róla, hogy az állandó gond és 
rettegés, amelyben élt, nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy korai és szerencsétlen halálát siettesse.



Az egész idő alatt, amíg a kapitány nálunk 
lakott, semmiféle változás nem történt a ruháza
tán, kivéve hogy egyszer néhány pár harisnyát 
vásárolt egy házalótól. Mikor egy helyütt leesett 
a kalapján a karima, úgy hagyta lógni azontúl, 
bár szeles időben igen kényelmetlen lehetett. 
Emlékszem a kabátjának külsejére, melyet maga 
foltozott meg fönn a szobájában és végül nem  
volt rajta más, mint folt hátán folt. Levelet 
sohasem írt, nem is kapott, és más emberrel 
mint a szomszédokkal, szóba sem állt, ezekkel 
is legtöbbször csak akkor, ha berúgott a rumtóL 
A nagy matrózládát senki sem látta közülünk 
soha nyitva.

Csak egyszer támadt valami kellemetlensége 
és ez a vége felé történt, mikor szegény apámon1 
már annyira erőt vett a betegség, hogy közeledett 
a halálához. Livesey doktor késő délután érke
zett, hogy megnézze a betegét, aztán egy kis vacso
rát rendelt az édesanyámnál, majd belépett a ven
dégszobába, hogy elszíj ja  a pipáját, míg a lovát 
lehozták a tanyáról, mert nekünk nem volt istál
lónk a »Benbow Admirálisában. Ott voltam a sar
kában és emlékszem, megfigyeltem az ellentétet: 
egyfelől a tiszta, mosolygó arcú orvos hófehér, 
hajporos parókájával, ragyogó, fekete szemével és, 
kellemes modorával, másfelől a bárdolatlan kör
nyékbeli népség és főként az a mi maszatos, ne
hézkes, részeg, madárijesztő kalózunk, aki már 
akkor mélyen nézett a rumosüveg fenekére és 
karjával nekitehénkedett az asztalnak. Egyszerre- 
csak rágyújtott — m ár tudniillik a kapitány — 
arra az örökös nótájára:



Tízen a halott ládáján —
Yo-ho-hó, meg egy üveg ru m !

A többit meg elvitte a sátán —
Yo-ho-hó, meg egy üveg ru m !

Először azt hittem, hogy »a halott ládája* 
ugyanaz a hatalmas úti láda, mely odafönt volt el
helyezve az elülső szobában és rossz álmaimban 
gyakran összekeveredett azzal a féllábú tengerjáró 
emberrel. De azóta rég abbahagytuk, hogy valami 
különös jelentőséget tulajdonítsunk ennek a nótá
nak. Ma este sem vetett rá ügyet senki, csak 
Livesey doktor, és amint észrevettem, nem valami 
kellemes benyomást tett rá, mert egy pilla
natra haragosan fölpillantott, mielőtt beszédbe 
ereszkedett Taylorral, az öreg kertésszel, akinek 
egy  új orvosságot ajánlott csúzos tagjaira. Köz
ben a kapitány egyre jobban belemelegedett a 
saját muzsikájába, végre maga elé csapott a 
tenyerével az asztalra, ami annyit jelenteti, 
hogy — csönd! A hangok egyszerre elnémultak, 
csak Livesey doktor beszélt tovább, tisztán és 
nyájasan, mint azelőtt, minden második szónál 
nagyot szippantva a pipájából. A kapitány egy- 
ideig rámeresztette a szemét, aztán megint lecsa
pott a tenyerével és még keményebben nézett 
az orvosra, majd kitört egy csúnya, aljas károm
kodással:

— Csöndet ottan a födélzetközön!
— Hozzám szólott az ú r?  — kérdezte a dok

tor. És mikor a gazfickó egy újabb káromkodás 
kíséretében azt mondta, hogy igen, — akkor csak 
annyit mondok magának, hallja az úr, — folytatta 
a doktor — hogyha így issza tovább a rumot,



akkor a világ hamar meg fog szabadulni egy ilyen 
hitvány frátertől, mint maga!

Az öreg irtózatos haragra lobbant. Fölpattant, 
előrántotta és kinyitotta a matrózbicskáját és hado- 
názni kezdett vele, azzal fenyegetve a doktort, hogy 
odaszögezi a falhoz.

De a doktornak meg sem rezdült a szempil
lája. Gsak úgy a vállán keresztül beszélt vele, mint 
az előbb, ugyanazon a határozott hangon, kissé 
hangosabban ugyan, hogy az egész szoba meghall
hassa, de azért tökéletes nyugalommal és komoly
sággal:

— Ha rögtön zsebre nem vágja azt a bicskát, 
akkor ígérem a becsületszavamra, hogy a legköze
lebbi esküdtszéki tárgyalás után lógni fog.

Egyideig szemmel méregették egymást, de a 
kapitány hamar beadta a derekát, eltette a fegy
verét és visszatelepedett a helyére, morogva, mint 
egy megvert kutya.

— És most, hallja az úr, folytatta a dok
tor — amióta tudom, hogy egy ilyen fickó tartóz
kodik a járásomban, vegye tudomásul, hogy szem
mel fogom tartani éjjel-nappal. Én nemcsak orvos 
vagyok, hanem tisztviselő is, és ha meg találnám 
hallani a legkisebb panaszt maga ellen, ha csak 
olyas gorombaságért, mint a ma esti, akkor gon
dom lesz rá, hogy lefüleljem és kitegyem innen a 
szűrét. Megértette?!

Nemsokára rá elővezették a doktor lovát, az 
fölült és elnyargalt. De a kapitány békében m aradt 
aznap este és még sok napig azután.



MÁSODIK FEJEZET.

A Fekete Kutya m egjelenik és eltűnik.

Nem sokkal azután bekövetkezett az első azok 
közül a titokzatos események közül, amelyek végül 
megszabadítottak bennünket a kapitány személyé
től, de nem, amint látni fogjátok, az ügyeitől. 
Keserves, hideg téli idő volt, hosszú, kemény 
fagyokkal és erős viharokkal. Kezdettől fogva 
tisztában voltunk azzal, hogy szegény édesapám 
aligha fogja megérni a tavaszt. Egészsége napról- 
napra hanyatlott és rám meg édesanyámra hárult 
minden munka a korcsmában. S mivel elég dók 
gunk akadt, nem sokat törődtünk kellemetlen ven
dégünkkel.

Egy januári reggel történt, egy csípős, fagyos 
reggelen, kora hajnalban. A tengeröböl szürke volt 
a dértől, a hullámok fodrai gyengéden nyalogat
ták a köveket, a nap alacsonyan járt és alig 
érintve a dombok tetejét messze kisütött a nyilt 
tengerre. A kapitány a szokottnál korábban kelt 
föl és kiment a partra, kopott kék kabátja szélei 
szárnyai alatt ide-oda lengett a spádéja, sárgaréz 
messzelátóját a hóna alá vette, kalapját hátra
csapta a fején. Emlékszem, hogy a lehelete füst
ként szálldosott mögötte, amint elballagott és az 
utolsó hang, amit hallottam tőle, amikor befordult 
a nagy szikla mellett, valami hangos, méltatlan
kodó dörmögés volt, mintha a doktort még min
dig nem tudta volna kiverni a fejéből.

Anyám épen fönn foglalatoskodott az édes
apám körül, én pedig reggelire terítettem a kapi



tány számára, mikor kinyílott a vendégszoba 
ajtaja és betoppant egy ember, akit sohasem lát
tam azelőtt. Sápadt, viaszarcú legény volt, bal
kezén két ujja hiányzott; és bár ő is spádét viselt, 
nem volt semmi harcias a külsején. Mindig nyitva 
tartottam a szememet, ha tengerészember került 
elém, akár egy-, akár kétlábú, de emlékszem, 
hogy ez az egy kifogott az eszemen. Nem volt 
rajta semmi matróz-szerű, mégis valami tenger
szag terjengett körülötte.

Megkérdeztem tőle, mivel lehetek a szolgála
tára és ő egy pohár rumot rendelt. Épen indul
tam kifelé a szobából az italért, mikor az idegen 
leült az asztal szélére és intett, hogy lépjek köze
lebb. Megállottam ott, ahol voltam a szalvétával 
a kezemben.

— Gyere ide, fiacskám, mondotta, gyere köze
lebb hozzám!

Közelebb léptem.
— Ez az asztal itt az én Bili pajtásom asztala?

— kérdezte sanda pillantással.
Megmondtam neki, hogy nem ismerem az 

ő Bili pajtását, hanem hogy itt egy úr szokott 
ülni, aki a mi vendégünk s akit kapitánynak szó
lítunk.

— Nem bánom hát, mondotta, nevezzük Bili 
pajtást kapitánynak, ha úgy tetszik. Egy kard
vágás van ez egyik orcáján és igen kellemes a 
modora az én Bili pajtásomnak, kivált ha be van 
rúgva. De hát mondjuk, ha úgy tetszik, hogy a ti 
kapitánytoknak egy kardvágás van az egyik orcá
ján — és mondjuk, nem bánom, hogy ez a jobbik 
pofája. Nos hát, ennyi az egész! Mondd meg hát,



itt tanyázik-e ebben a házban az én Bili paj
tásom ?

Elmondtam neki, hogy épen kiment sétálni.
— Merre ment, fiacskám ? Melyik úton indult el ?
Megmutattam neki a sziklát és megmondtam,

hogy merre szokott a kapitány visszatérni és hogy 
milyen időtájban, és még néhány más kérdésre is 
megfeleltem.

— Ah, mondotta, akkor hát az italnál is job
ban megörül majd nekem az én Bili pajtásom.

De az arckifejezése ezeknél a szavaknál egy
általában nem volt vidámnak mondható és nekem 
megvoltak az okaim rá, hogy azt higgyem, az ide
gen csalódni fog, föltéve, ha komolyan veszi, amit 
mondott. De hát ez nem az én dolgom, gondol
tam és különben is, ki tudhatta, hogy mit kellett 
volna tennem. Az idegen egy darabig az ajtó körül 
ólálkodott benn a szobában, megvizsgálva minden 
zugot, mint a macska, mikor az egérre les. Egy
szer kiléptem az ajtón az országúira, de ő rögtön 
visszahívott és mivel nem engedelmeskedtem olyan 
gyorsan, amint szerette volna, borzasztóan eltor
zult a viaszos ábrázata és visszaparancsolt olyan 
káromkodás kíséretében, hogy ijedtemben ugrot
tam egyet. De alig hogy mellette voltam, megint 
visszakényszerítette magára előbbi modorát és félig 
hízelegve, félig gúnyosan a vállamra ütögetett, 
elmondta, hogy derék fiú vagyok és egészen az ő 
kedvére való.

— Nekem is van egy fiam, mondotta, úgy 
hasonlít reád, mintha egy fából faragtak volna 
benneteket, és ő az én szivem büszkesége. De ami 
a legelső a fiúknál, az a fegyelem, fiacskám — a



fegyelem. Bezzeg, ha együtt hajóztál volna Bili 
pajtással, akkor sohasem várnád, míg kétszer szól
janak rád, — nem a! Ezt nem szenvedi a Bili 
pajtás és senki azok közül, akik egyszer vele 
hajóztak. De itt jön, ha igaz, az én Bili pajtásom,, 
a messzelátóval a hóna alatt, az isten is megáldja 
a vén fejét, bizony ő az. De nézd csak, fiacskám, 
osonjunk vissza a vendégszobába és bujjunk el az 
ajtó mögött, majd egy kis meglepetést szerzünk 
Bili pajtásnak — az isten is megáldja az öreget, azt 
mondom.

így szólt, azzal visszasompolygott velem a ven
dégszobába s elrejtett maga mögött a sarokban, 
úgyhogy mindkettőnket elfödött a nyitott ajtó. 
Nagyon féltem és csöppet sem éreztem magam 
kellemesen, azt gondolhatjátok, és még jobban meg
ijedtem, mikor észrevettem, hogy az idegen maga 
is meg volt egy kissé szeppenve. Megtapogatta a 
kardja markolatát és meglazította a pengét hüve
lyében és az egész idő alatt nagyokat nyeltr 
mintha valami a torkán akadt volna.

Végre a kapitány belépett, bevágta maga 
mögött az ajtót és nem nézve se jobbra, se balra, 
egyenesen keresztülment a szobán az asztala felé, 
ahol a reggeli várta.

— Bili, szólt az idegen erőltetett, kemény 
hangon, mellyel nagy hatást szeretett volna 
elérni.

A kapitány sarkon fordult és szembe nézett 
velünk. A barna szín eltűnt az arcából és még az 
orra hegye is elkékült. Úgy nézett ránk, mint aki 
kísértetet lát vagy az ördöggel találkozik va^y még 
valami rosszabbal, ha ugyan van ilyen. És sza



vamra mondom, sajnáltam, hogy egy pillanat alatt 
•ennyire megroskadt.

— Mi az, Bili, nem ismersz engem ? Nem isme
red meg régi hajós-pajtásodat, Bili? kérdezte az 
idegen.

A kapitány fölhorkant.
— Fekete Kutya! mondotta.
— Ki volna más ? felelt amaz, kissé megköny- 

nyebbülve. Ő maga az, a Fekete Kutya, aki eljött 
megnézni öreg Billy pajtását a »Benbow Admirá
lisában . Ah, Bili, Bili, sok szép időt értünk meg 
mi ketten, amióta elvesztettem ezt a két karmot,
— szólt, fölmutatva a csonka kezét.

— Hát, nézz ide, mondta a kapitány, rám 
.akadtál végre, itt vagyok, ki vele hát, mi bajod?

— Ez reád vall, Bili, szólt a Fekete Kutya, 
igazad van, Bili. Majd hoz nekem egy pohár rumot 
ez a drága gyermek, akit úgy megkedveltem; mi 
meg addig leülünk, ha úgy tetszik, és kibeszéljük 
magunkat, mint öreg pajtásokhoz illik.

Mikor visszatértem a rummal, már egymás 
mellett ültek a kapitány reggelizőasztalának a 
két oldalán — a Fekete Kutya az ajtó felől és fél
oldalt, úgyhogy egyik szeme rajta volt az öreg 
pajtáson, a másikkal pedig fedezte a visszavonu
lást, legalább én úgy vettem észre.

Megkért, hogy távozzam és hagyjam nyitva az 
ajtót.

— Aztán semmi hallgatózás a kulcslyukon, 
fiacskám ! szólt, és én magukra hagyva őket vissza
vonultam a söntésbe.

Hosszú ideig, bármennyire odafüleltem, nem 
hallottam mást, mint halk suttogást; de aztán a



hangok lassan emelkedni kezdtek és a kapitány
nak egy-két szavát el tudtam kapni, leginkább a 
káromkodásait.

— Nem, nem, nem, vége legyen a dolognak! 
kiáltott föl egyszer. Majd hozzátette: Ha akasz
tásra kerül a sor, hát lógjunk valamennyien, azt 
m ondom !

Egyszerre a káromkodások és egyéb kiáltások 
rettentő özöne közepette fölborult a szék és asztal, 
majd acél-csattogás következett és egy fájdalmas 
üvöltés s a következő pillanatban a Fekete Kutya 
szedte az irháját, a kapitány meg folyton a nyo
mában, mindketten kirántott karddal, az elsőnek 
ömlött a vér a vállából. Közvetlenül az ajtó előtt 
a kapitány a menekülőre egy utolsó, szörnyű csa
pást mért, amellyel biztosan "kettétörte volna a 
derekát, ha föl nem fogja a »Benbow Admirális* 
hatalmas cégére. Még mai nap is láthatni a keret 
alsó szélén a vágás nyomát.

Ez volt az utolsó csapás az ütközetben. Amint 
kiért az útra, a Fekete Kutya nyakába szedte a 
lábát csodálatos gyorsasággal és egy félperc alatt 
eltűnt a domb háta mögött. A kapitány csak állt 
a küszöbön és nézte a cégért, mintha megboszor- 
kányozták volna. Aztán párszor végigsimított a 
tenyerével a homlokán és végre visszafordult a 
korcsmába.

— Jim, mondotta, rumot! és amint e szókat 
kiejtette, megtántorodott egy kissé és egyik kezé
vel nekitámaszkodott a falnak.

— Megsebesült? kérdeztem ijedten.
— Rumot! ismételte. El kell mennem innen. 

Rumot, rumot!
Stevenson—Király: A kincses sziget. 2



Elszaladtam az italért, de az események any- 
nyira kihoztak a sodromból, hogy eltörtem egy 
poharat és kiöntöttem a tartalm át a padlóra, és 
még egyre a söntésben babráltam, mikor egy han
gos esést hallottam a vendégszobában, és oda
rohanva, a kapitányt egész hosszában a földön 
elterülve láttam. Ugyanebben a pillanatban az édes
anyám, akit megrémített a lárma és a verekedés 
zaja, lesietett a lépcsőn a segítségemre. Közös erő
vel felemeltük a kapitány fejét. Nehezen hörgött, 
a szemeit nem tudta kinyitni, arca borzalmas szint 
öltött.

— Istenem, istenkém, kiáltott föl az anyám, 
micsoda szégyen ebben a házban. És szegény édes
apád betegen fekszik odafönn!

Sejtelmünk sem volt róla, mit tegyünk és mint 
segítsünk a kapitányon, azt hittük legalább is, 
hogy halálosan megsérült az idegennel való vias- 
kodásban. Igaz, hogy fogtam a rumot és meg
próbáltam a szájába önteni, de az keményen össze
harapta a fogát és az állkapcsa olyan volt, mint 
a vas. Nagyot lélekzettünk, mikor megnyílt az ajtó 
és belépett rajta Livesey doktor, aki épen az édes
apámat akarta megnézni.

— Ah, doktor úr, kiáltottunk föl, mit tegyünk? 
Hol sebesült meg ez az em ber?

— Hol sebesült meg? A macskába, sehol! 
mondotta a doktor. Nincs ezen annyi seb, mint 
rajtam  vagy magukon. Megütötte a guta, amint 
előre megjósoltam neki. Maga, kedves Hawkinsné, 
menjen csak föl a férjéhez és ha teheti, ne szól
jon neki a dologról. Én meg majd mindent elkö
vetek, hogy megmentsem ennek a fickónak a hit-



vány életét, és Jim barátom itt majd hoz nekem 
egy mosdótálat.

Mikor odavittem a tálat, a doktor már föl
hasította a kapitány kabátujját és szabaddá tette 
hatalmas, inas karját. Több helyütt tetpválás lát
szott rajta. »Jó szerencsét!« — »Kedvező szelet!« 
és »Billy Bones babája«, meg ilyesmik voltak az 
alsó karján szép rendesen kipingálva, de fönn a 
vállához közel egy akasztófa volt rajzolva, rajta 
egy emberrel, — ami szintén igazi művészi mun
kára vallott.

— Prófétai kép, mondta a doktor az ujjával 
rámutatva. És most, kedves Billy Bones mester, 
ha így hínak, hadd lássuk, milyen a színe a véred
nek. Jim, nem félsz a vértől?

— Nem uram, mondottam.
— Akkor jó, szólt a doktor, tartsd a tálat! 

Azzal fogta a lancettáját és megnyitotta a kapi
tány erét.

Jó csomó vért eresztettünk ki rajta, mielőtt 
fölnyitotta a szemét és zavartan körülnézett. Elő
ször a doktorra ismert rá és bosszúsan összerán
colta a homlokát, majd rám  tévedt a pillantása 
és ez egy kis megkönnyebbülést okozott. De aztán 
hirtelen elváltozott az arcszíne és fölkiáltott, mi
közben föl akart em elkedni:

— Hol a Fekete Kutya?
— Nincs itt semmi fekete kutya, felelt a dok

tor, kivéve az, amelyik ott ül a maga hátán. Megint 
sok rumot ivott és megütötte a guta, amint előre 
megmondtam magának. Épen az imént, minden 
kedvem ellenére, a hajánál fogva húztam ki magát 
a sírból. Nos Mister Bones —



— Nem úgy hívnak engem, szakította félbe a 
kapitány.

— Mit bánom én, folytatta a doktor, egy kalózt 
hívnak így, akit ismertem. Csak a rövidség okáért 
szólítom így magát és amit mondani akarok, az a 
következő: egy pohár rum meg nem öli magát, 
de ha megiszik egyet, akkor megkívánja a máso
dikat meg harmadikat, és fogadok a parókámba, 
hogyha rövidesen abba nem hagyja az itókát, 
akkor meg fog halni — érti?  — meg fog halni és 
oda fog költözni, ahová a bibliás ember. Most 
pedig szedje össze az erejét, majd fölsegítjük magát 
az ágyába.

Közös erővel, nagy üggyel-bajjal, fölcipeltük 
a lépcsőn és lefektettük az ágyába, ahol a feje 
hátrahanyatlott a vánkoson, mintha ismét elájult 
volna.

— Most pedig tartsa az eszében, mondta a 
doktor, én elhárítok magamról minden felelősséget
— de ez a szó, hogy »rum«, a halált jelenti ma
gának !

Azzal karon fogott engem és elindult, hogy 
megnézze az édesapámat.

— Ez még semmi, mondotta, amint betette 
maga mögött az ajtót. Elég vért csapoltam ki belőle, 
hogy nyugton maradjon egy ideig. Egy hétig 
hadd nyomja az ágyat — ez lesz a legjobb neki, 
meg nektek is. De még egy gutaütés és örökre 
elpatkol.



HARMADIK FEJEZET.

A fekete folt.

Déltájban bementem a kapitányhoz néhány 
orvossággal és frissítővel. Még mindig úgy feküdt, 
ahogy elhagytuk, kissé magához tért ugyan, de igen 
gyönge volt és izgatott.

— Jim, mondotta, te vagy itten az egyetlen 
valamirevaló ember; tudod, hogy mindig jó vol
tam hozzád. Nem múlt el hónap, hogy meg ne 
kaptad volna az ezüsthatosodat. És látod, pajtás, 
nagyon el vagyok csigázva és mindenki elhagyott; 
és Jim, úgy-e hozol nekem egy pohárka rum ot 
úgy-e megteszed, pajtikám ?

— A doktor azt mondta — kezdtem, de a 
kapitány közbe vágott, elkezdte szidni és átkozni a 
doktort gyönge hangon, de szívvel-lélekkel.

— A doktorok mind semmirekellők, mondotta, 
és ez a doktor itten, hát mit ért ez a tengerjáró 
emberhez? Voltam én olyan helyen, ahol melegebb 
volt a pokolnál és a pajtásaim úgy hullottak 
körülöttem a sárgaláztól, mint a legyek, és a jó  
anyaföld úgy ringott, mint a tenger a földrengés
től — mit tud a doktor az ilyen országokról? — 
és bennem a rum tartotta a lelket, mondom neked! 
A rum volt nekem az ételem és italom, a barátom 
és a feleségem; és ha nem juthatok rumhoz, olyan 
vagyok, mint egy nyomorult, öreg hajóroncs egy 
szélcsöndes parton, rátok száll majd a vérem* 
terád Jim, meg arra a semmirekellő doktorra.

Azzal megeresztett még egypár káromkodást, 
majd így folytatta bűnbánó hangon:



— Nézd, Jim, hogy reszketnek az ujjaim? Nem 
tudom őket nyugodtan tartani, nem én, a világért 
sem. Egy csöpp ital nem szaladt le a torkomon 
egész áldott nap. Az a doktor bolond, mondom 
neked. Ha nem jutok egy korty rumhoz, Jim, akkor 
rémeket fogok látni. Máris láttam egynéhányat. 
Láttam az öreg Fiintet ott mögötted, a sarokban, 
olyan világosan láttam, mint a nyomtatott betűt. 
És ha rám jönnek a rémek, akkor nem bánom, de 
fenekestül fölforgatom az egész házat. A doktor
tok maga mondotta, hogy egy pohár meg nem 
árt. Adok neked egy arany guineát egy pohárká
ért, Jim!

Az izgatottsága egyre növekedett, és én aggód
tam az édesapámért, aki nagyon rosszul érezte 
magát ezen a napon és szüksége volt a nyuga
lomra. Különben, hogy a kapitány fölemlegette a 
doktor szavát, nyugodtan elhoztam neki az italt 
és inkább az sértett, hogy meg akart vesztegetni.

— Nem kell nekem a maga pénze, mondtam, 
inkább adja meg, amivel tartozik az édesapámnak. 
Kap egy pohárral, de avval elég!

Mikor odanyujtottam neki az italt, mohón utána 
nyúlt és kiitta.

— Ej haj, mondotta, ez biztos valami jobb 
fajta. És most, pajtás, mit mondott a doktor, 
mennyi ideig kell nyomnom ezt az öreg vackot?

— Egy hétig legalább, mondtam.
— Mennydörgős m énküt! kiáltotta. Egy hétig! 

Az lehetetlen: azalatt rám  küldik a fekete foltot. 
Azok a bitangok talán már ebben a pillanatban 
kiszimatolták a hollétemet; olyan gazfickók, akik 
nem tudják megőrizni a magukét és szeretnék



elkaparintani a másét. Hát ez tengerészhez illő 
eljárás, szeretném tudni? De én takarékos ember 
vagyok. Sohasem tékozoltam el a pénzemet, nem
hogy elvesztettem volna. Majd túljárok én az 
eszükön, nem félek én tőlük. Van nekem még egy 
tartalék-vitorlám, kifogok én megint rajtuk.

Miközben így beszélt, nagy kínnal fölkelt az 
ágyban, görcsösen a vállamba kapaszkodva, hogy 
majdnem fölsikoltottam ; a lábait úgy húzta, m intha 
két holtsúly lett volna. A szavait amilyen elevenen 
és bátran fűzte össze, olyan szomorú ellentétben 
állottak a gyönge hanggal, amellyel kiejtette őket. 
Mikor ülő helyzetbe ju to tt az ágy szélén, egy kis 
pihenőt tartott.

— Ez a doktor elbánt velem, mormogta, zúg 
a fülem. Fektess vissza!

Mielőtt még segíthettem volna neki, hátraesett 
megint előbbi helyére, és egy kis ideig nyugodtan 
feküdt.

— Jim, mondotta végre, láttad azt a tenger
járó  embert ma?

— A Fekete Kutyát? kérdeztem.
— Ah, a Fekete Kutya! mondotta. Az egy 

komisz ember, de még rosszabbak azok, akik ide- 
küldték. Hát, ha nem tudok innét elszabadulni 
sehogyan, és azok a kezembe nyomják a fekete 
foltot, akkor, értsd meg, az öreg matróz-ládám az, 
amire fáj a foguk. Akkor lóra ülsz — tudsz lova
golni, úgy-e? Nos hát akkor lóra kapsz és elvág
tatsz — hát, igen, nem bánom — ahhoz a nyomo
rult doktorhoz, és elmondod neki, hogy csődítse 
össze minden épkézláb emberét — csendőreit meg 
afféléket — és itt a »Benbow Admirális* fedélzetén



lefülelheti az öreg Fiint egész legénységét, minden 
matrózt és hajósinast, ami csak megmaradt belőle. 
Én voltam az első kormányos, bizony én, az öreg 
Fiint első kormányosa, és egyedül én tudom a 
világon, hogy hol van az a hely. Ő maga adta a 
kezembe Savannahban, mikor a halálán volt, mint 
én mostan, látod. De aztán el ne fecsegd, míg a 
kezembe nem nyomják a fekete foltot, vagy amíg 
megint a szemed elé nem kerül az a Fekete Kutya, 
vagy egy féllábú tengerjáró ember, Jim — ő lég
ióként valamennyi közül.

— De hát mi az a fekete folt, kapitány ? 
kérdeztem.

— Az intőjel az, pajtás. Majd szólok neked, 
ha megkapom. De aztán tartsd ám nyitva a szeme
det, Jim, és megosztozkodom veled testvériesen, 
becsületszavamra mondom.

Egy darabig még tovább suttogott, de hangja 
egyre gyöngült. Kevéssel azután beadtam neki az 
orvosságot, melyet úgy fogadott, mint egy kis gyer
mek azzal a megjegyzéssel: »ha valaha tengerész
ember rászorult erre a maszlagra, akkor az én 
vagyok*. Aztán mély, ájulás-szerű álomba merült 
és én magára hagytam. Hogy mit tettem volna, 
ha minden rendben ment volna, azt nem tudom. 
Talán elmondtam volna az egész történetet a 
doktornak; mert halálos aggodalomban voltam, 
hogy a kapitány megtalálja bánni a vallomását és 
akkor végem van. De a sors úgy fordult, hogy 
szegény apám váratlanul elhúnyt aznap este, és 
azzal minden más dolog félre került. A ránksza
kadt nagy szomorúság, a szomszédok látogatásai, 
a temetés iránt való intézkedések, amellett az egész



korcsma ellátása, annyi munkát adott nekem, hogy 
alig értem rá törődni a kapitánnyal, nemhogy 
meg lettem volna ijedve tőle.

Annyi bizonyos, hogy másnap reggel a maga 
lábán vánszorgott le a lépcsőn, és elköltötte ebéd
jét, mint rendesen, bár keveset evett, de félek, 
annál többet ivott a rumból, mert maga szolgálta 
ki magát a söntésben dörmögve és prüszkölve az 
orrán keresztül és senki sem mert eléje kerülni. 
A temetés előtti estén is be volt rúgva, mint min
dig; és valóságos botrány volt hallani, amint a 
gyászházban elénekelte azt a csúnya, öreg tengerész
nótát. De amilyen gyönge volt, olyan halálos rette
gésben voltunk miatta, a doktornak valami ügy
ben hirtelen el kellett távoznia jó  néhány mérföld- 
nyire, nem is láttuk azóta a közelben apám halála 
után. Azt mondtam, hogy a kapitány nagyon 
elgyengült, és valóban napról-napra inkább hanyat- 
lani látszott, semhogy erejét visszanyerte volna. 
Föl- és lebotorkált a lépcsőn, eltámolygott a ven
dégszobából a söntésbe és vissza, néha az ajtón is 
kidugta az orrát, egy kis tengerszagra, a falba 
kapaszkodva járás közben és nehezen lihegve, mint 
aki meredek hegyre mászik. Hozzám sem volt semmi 
különös mondanivalója és én azt hittem, hogy 
egészen elfelejtette a vallomását. Csak a viselke
dése volt sokkal vadabb, és testi gyöngesége elle
nére, sokkal erőszakosabb mint valaha. Szörnyű 
volt látni, mikor elfogta a mámor és kihúzva a 
kardját, maga elé fektette az asztalra. Mindamellett 
kevesebbet törődött az emberekkel, mintha teljesen 
elfoglalták volna a gondolatai és képzelgései. Egy
szer például mindnyájunk legnagyobb csodálatára



■egy 'egész más nótába fogott, valami falusi szerelmi 
dalba, melyet fiatalkorában tanulhatott, mielőtt 
még a tengerre került volna.

így múltak az események; egyszer, épen a 
temetés után egy nappal, egy keserves, ködös, fagyos 
délután, három óra tájban egy pillanatra kinéztem 
az ajtón és szomorú gondolatok foglalták el a lel- 
Jtem, mikor észrevettem, hogy valaki lassan cam
mog felénk az úton. Nyilván vak volt, mert egy 
bottal tapogatta az utat maga előtt és egy nagy 
zöld ellenző takarta el a szemét és orrát. Görnyed- 
ten haladt, mintha kor vagy győngeség sújtotta 
volna, és egy bő, kopott, rojtos matróz-köpenyt 
viselt, csuklyával a hátán, amely valósággal púpossá 
tette. Sohasem láttam életemben ijesztőbb külsejű 
alakot. Megállt néhány lépésnyire a korcsma előtt 
és valami furcsa éneklő hanghordozással belekiál
tott a levegőbe maga elé:

— Egy szegény szerencsétlen világtalan, aki 
hazája, Anglia, és György király dicső védelmé
ben — az Úr áldása rajtuk — vesztette el drága 
szemevilágát, azt kéri, ha van a közelben valami 
jám bor lélek, mondaná meg neki, merre, a kör
nyéknek melyik részén járhat mostan?

— A »Benbow Admirális« előtt, a Black Hill- 
öböl tájékán van mostan, jó ember, válaszol
tam neki.

— Hallok egy hangot, mondotta, egy fiatalos 
hangot. Nyújtsa ide a kezét, kedves ifjú barátom 
és vezessen be a korcsmába!

Kinyújtottam a kezemet és a szörnyű, nyájas
hangú, világtalan ember abban a pillanatban vas
m arokkal ragadott meg. Annyira meghökkentem,



hogy először ki akartam  szabadítani magam a 
karmai közül, de a vak egyetlen kézmozdulattal 
magához rántott.

— Hát, fiam, mondotta, most vezess a kapi
tány elé !

— Uram, feleltem, szavamra mondom, nem 
merem.

— Oh, válaszolt gúnyosan, csak ez a b a j! Rög
tön vezess be, vagy kitöröm a karodat.

S amint ezt mondta, olyat csavart a kezemen, 
hogy fölkiáltottam.

— Uram, mondottam, nem magamat, hanem 
magát féltem. A kapitány egészen megváltozott. 
Kivont karddal szokott ülni az asztalánál. Egy 
másik úri ember —

— Mars, hát, e lőre! szakított félbe, és én soha
sem hallottam kegyetlenebb, hidegebb és csúnyább 
hangot, mint ezé a vak emberé. Ettől jobban meg
ijedtem, mint a fájdalmas szorítástól és rögtön 
szót fogadva neki, egyenesen bevezettem az ajtón 
a vendégszoba felé, ahol a mi öreg beteg kalózunk 
üldögélt, bódultán a rumtól. A vak ember szoro
san mellettem maradt, a vasmarkában tartva a 
kezemet és olyan erővel nehezedett rám, hogy 
majd összeroskadtam alatta.

— Vezess egyenesen feléje, és mikor a közelébe 
érünk, akkor kiáltsd el magadat: »Itt egy jó  barát, 
B ili!« Ha nem teszed, akkor én —

Azzal olyat szorított a kezemen, hogy azt 
hittem, abban a pillanatban elájulok. Egyszóval 
annyira meg voltam rémülve a vak koldustól, hogy 
elfelejtettem a kapitánytól való félelmemet és alig 
nyitottam ki a vendégszoba ajtaját, tüstént elkiál



tottam remegő hangon' azokat a szavakat, melye
ket rámparancsolt.

A boldogtalan kapitány fölvetette a szemét, és 
a rum nyomban kipárolgott a fejéből, olyan józan 
képpel bámult ránk. Az arckifejezése nem annyira 
rémületet, mint inkább halálos rosszullétet árult 
el. Olyan mozdulatot tett, mintha föl akart volna 
kelni, de nem hiszem, hogy elég erő maradt volna 
a testében.

— Nos, Bili, maradj csak ülve, ahol vagy, 
mondta a koldus. Ha nem látok, meghallom én 
még az ujjak mozgását is. Az üzlet üzlet. Nyújtsd 
ki a bal kezedet! Fiam, te meg fogd meg azt a bal 
kezet a csuklójánál és tartsd ide az én jobb 
kezemhez!

Mindketten betüszerint engedelmeskedtünk neki 
és én csak annyit vettem észre, hogy a jobb m ar
kából, melyben a botját szorongatta, valamit 
átcsusztatott a kapitány tenyerébe, aki rögtön össze
csukta az ujjait.

— Ezzel készen volnánk, szólt a vak koldus 
és e szavaknál hirtelen elengedte a kezemet, és 
hihetetlen biztonsággal meg fürgeséggel kisurrant 
a vendégszobából, ki az országúira, ahol megint 
hallhattam — amint mozdulatlanul ott állottam — 
kopp-kopp a kopogását a botjának, amint elenyé
szett a távolban.

Jókora idő telt el, mielőtt akár én, akár a 
kapitány, visszanyertük volna a lélekjelenlétünket. 
De végül is, még pedig ugyanabban a pillanatban, 
elengedtem a kapitány csuklóját, melyet még min
dig a kezemben szorongattam, ő pedig visszahúzta 
a kezét és figyelmesen a tenyerébe bámult.



st

— Tíz órakor! kiáltotta. Még van hat óránk. 
Még van időnk! s azzal talpra ugrott.

De alig hogy ezt tette, megtántorodott, kezé
vel a torkához kapott, egy pillanatig ott állt széde- 
legve, aztán egy különös hangot hallatva egész 
súlyával arccal előre elvágódott a padlón.

Rögtön odafutottam hozzá, hangos szóval az 
anyám után kiáltva. De hiába volt minden sietség. 
A guta, mint a villámcsapás, halálra sújtotta a 
kapitányt. Különös és érthetetlen dolog, — mert két
ségkívül sohasem szerettem ezt az embert, bár utol
jára kissé sajnálni kezdtem — most, hogy holtan előt
tem feküdt, könnyekre fakadtam. Ez volt a második 
haláleset, melyet láttam, és az elsőnek fájdalma 
még frissen sajgott a szívemben.

NEGYEDIK FEJEZET.

A matróz-láda.

Időt nem vesztegetve, természetesen mindentr 
amit tudtam, elmondtam édesanyám nak; ezt talán 
már régen meg kellett volna tennem, és láttuk 
mindjárt, hogy nehéz és veszedelmes helyze
tbe kerültünk. A kapitány pénzének egy része — 
ha ugyan egyáltalában volt valamije — kétség
kívül minket illetett meg; de korántsem látszott 
valószínűnek, hogy a kapitány hajós-társai, főként 
az a két példány, akikkel nekem dolgom akadt, 
a Fekete Kutya meg a vak koldus, hajlandók lenné
nek prédájuk egy részét átengedni, hogy kifizessék 
vele a halott adósságait. A kapitány rendelkezését, 
hogy kapjak tüstént lóra és nyargaljak el Livesey



doktorért, nem teljesíthettem, mert egyedül és 
védtelenül kellett volna hagynom az édesanyámat, 
s így ezt a tervet elejtettük. Valóban lehetetlennek 
látszott, hogy egyikünk is ott maradjon tovább a 
házban: a szén pattogása a konyha tűzhelyén, sőt 
még az óra ketyegése is, rettegéssel töltött el 
bennünket. Úgy tetszett, mintha a környéken köze
ledő léptek zaja hangzott volna föl; és amint 
a  kapitány holtteste a vendégszoba padlóján előttem 
feküdt és amint eszembe ju tott az átkozott vak 
koldus, aki itt ólálkodott a környéken és minden 
percben visszatérhetett, voltak pillanatok, hogy félel
memben, amint mondani szokás, majd kibújtam a 
bőrömből. Hirtelenül el kellett határoznunk magun
kat; végtére a legjobbnak láttuk, ha mindketten 
elszaladunk a szomszédos tanyára és ott keresünk 
segítséget. Szót követte a tett. Hajadonfővel, ahogy 
voltunk, egyszeriben kirohantunk az esti szürkületbe 
és a hideg ködbe.

A tanya nem volt tőlünk távolabb néhány 
száz lépésnél, bár el volt rejtve szem elől, a követ
kező öböl túlsó oldalán, s ami még jobban föl
bátorított, épen ellenkező irányban feküdt, mint 
ahonnan a vak koldus föltűnt és amerre valószínű
leg visszatért. Csak néhány percig tartott az út? 
bár néhányszor megálltunk és egymás karjaiba 
kapaszkodva hallgatózni kezdtünk. De semmi 
gyanús nesz nem ínutatkozott — csupán a hullám
verés halk csobogása és a varjak károgása a fák 
között.

Épen gyertya-gyújtás idején érkeztünk a ta
nyára; sohasem fogom elfelejteni, mennyire örült 
a  lelkem, mikor megpillantottam a sárga fényt az



ajtókból és ablakból kiszűrődni. De amint hamar 
kitűnt, ez volt az egyetlen vígasztalás, amit innen 
kaphattunk. Mert — nem tudom, hogy ezek az 
emberek, nem szégyenkeztek egymás ^lőtt — senki
ben sem volt annyi bátorság, hogy visszakísért 
volna bennünket a »Benbow Admirálisába. Minél 
jobban kiöntöttük előttük a bánatunkat, annál 
kevésbbé volt kedvük — férfinak, asszonynak, 
gyermeknek egyaránt — elhagyni a biztos fődéit. 
Fiint kapitány nevét, bármilyen idegenül hangzott 
előttem, ismerték néhányan a tanyai emberek 
közül, és ez csak még jobban megrémítette őket. 
Néhányan, akik künn dolgoztak a földeken a 
>Benbow Admirális« mögött, arra is visszaemlé
keztek, hogy több idegent láttak az úton csatangolni 
és csempészeknek tartották őket, mert kitértek 
előttük. Az egyikük még egy kis vitorlást is látott 
az úgynevezett »macskazugoly«-ban. Elég az hozzá, 
ha csak arról volt szó, hogy valaki a kapitány 
pajtása, az már halálra ijesztette őket. Száz szónak 
is egy a vége, arra elég ember ajánlkozott, hogy 
elnyargaljanak Livesey doktorhoz, aki az ellenkező 
irányban lakott, de egyikük sem vállalkozott arra, 
hogy a korcsmát megvédeni segítse.

Azt mondják, hogy a gyávaság ragadós; de 
másrészt az is igaz, hogy a sok okoskodásból is 
bátorságot merít az ember. Mert miután mindenki 
elmondta a magáét, az édes anyám egy kis beszé
det intézett hozzájuk. Kijelentette, hogy ő nem 
akarja szélnek ereszteni a pénzt, amely egy apát- 
lan árva jussa; »és ha senki sem mer közületek, 
mondotta, hát merek én meg Jim. Visszamegyünk 
azon az úton, amelyen jöttünk, és ne kívánjátok,
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hogy köszönetét mondjak nektek, ti nagy, markos, 
csirkeszívű legények. Ki kell nyitnunk azt a ládátr 
ha bele is pusztulunk. És nagyon meghálálnám, 
Crossleyné asszonyság, ha ide kölcsönözné azt a 
zacskót, hogy abba tegyük a pénzt, ami joggal 
megillet minket.«

Én persze azt mondtam, hogy az anyámmal 
alkarok menni és azok mind sopánkodni kezd
tek, hogy ez milyen esztelen vakmerőség; de 
még ekkor sem akaródzott senkinek, hogy velünk 
menjen. Mindössze annyit tettek, hogy adtak nekem 
egy töltött pisztolyt, ha esetleg valaki megtámadna 
bennünket, továbbá megígérték, hogy készen tar
tanak néhány megnyergelt lovat, arra az esetré, 
ha visszatérve üldözőbe venne minket valaki. Egy 
legényt pedig elkiildtek lóháton a doktorhoz, hogy 
hozzon fegyveres segítséget.

A szívem erősen dobogott, mikor a hideg estén 
megindultunk veszélyes utunkon. A teli hold épen 
fölkelőben volt és vörös arcával átkandikált a föl
szálló ködfellegeken. Ez csak siettette a futásun
kat, mert biztosra vettük, hogy még mielőtt odébb 
állhatnánk, olyan világos lesz, akárcsak fényes nap
pal, és a távozásunk nem fogja elkerülni a kém
kedő szemek figyelmét. Gyorsan és nesztelenül 
osontunk el a sövények mentében, nem is láttunk 
vagy hallottunk semmit, ami félelemre okot adott 
volna, míg végre nagy megkönnyebbülésünkre a 
»Benbow Admirális* ajtaja bezárult mögöttünk.

Rögtön rátoltam a reteszt és egy pillanatig 
lihegve álltunk a sötétségben, egyedül a házban a 
kapitány holttestével. Anyám gyertyát gyújtott a sön- 
tésben és egymást kézenfogva a vendégszoba felé



mentünk. Úgy feküdt ott, amint elhagytuk, hanyatt, 
nyitott szemmel, kiterjesztve az egyik karját.

— Húzd le a redőnyt, Jim, szólt suttogó han
gon az anyám, hátha megjönnek és benéznek az 
ablakon. És most, mondotta, amint a parancsát 
teljesítettem, elő kell kerítenünk annak a kulcsát, 
de ki mer hozzányúlni ehhez az emberhez, azt 
szeretném tudni! és nagyot sóhajtott ezeknél a 
szavaknál.

Én rögtön térdre vetettem magam a holttest 
mellett. A padlón közel a kezéhez egy kerek papír
darab hevert, egyik oldalán bekormozva. Semmi 
kétség, ez volt a fekete fo lt; és amint fölvettem, a 
másik oldalán nagyon szép és tiszta kézvonásokkal 
ezt az üzenetet találtam írva: »Ma este tíz ó rá ra !«

— Ráérünk tíz óráig, anyám, mondottam; és 
alig hogy kiejtettem e szavakat, az öreg falióra 
ütni kezdett. Ez a hirtelen zörej szörnyen fölriasz
tott bennünket; de hamar megnyugodtunk, még 
csak hat óra volt.

— Gyerünk azzal a kulccsal, Jim, szólt az 
édesanyám.

Megmotoztam a zsebeit, az egyiket a másik 
után. Egy kevés aprópénz, egy gyűszű, néhány 
ormótlan tű egy kevés cérnával, egy szál göngyölt 
dohány a végén elharapva, a görbenyelű bicskája, 
egy kézi iránytű, egy taplótartó, ennyi volt az 
egész, amit találtam ; kezdtem már kétségbeesni.

— Talán a nyakában hordja, vélte az édes
anyám.

Leküzdve minden undort, föltéptem az ingét 
a nyakánál és valóban ott lógott a keresett kulcs 
egy kátrányos madzagon, melyet a saját bicská-
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jával vágtam keresztül. Diadalmas reménnyel tel
tünk el, késedelem nélkül fölrohantunk az eme
letre a kis szobába, ahol annyi ideig hált és ahon
nan a ládája a megérkezése óta el nem mozdult.

Kívülről rendes matróz-ládának látszott, a 
födelébe izzó vassal egy B betű volt beleégetve, a 
sarkai kissé össze voltak zúzva és tördelve a hosszú, 
kíméletlen bánásmód következtében.

— Ide azzal a kulccsal! szólt az édesanyám s 
bár a lakat nehezen járt, megforgatta benne a kul
csot és eg}' szempillantás alatt fölnyitotta a fedelét.

Erős dohány- és kátrányszag áradt ki belőle, 
de legfölül nem látszott egyéb, mint egy nagyon 
jókarban levő öltözet, gondosan kikefélve és össze
hajtogatva. Anyám azt állította, hogy ezt még nem 
viselte senki. Alatta a legkülönbözőbb tárgyak 
következtek: egy quadráns, egy ón-szelence, néhány 
tekercs dohány, két pár nagyon szemrevaló pisz
toly, egy rúd ezüst, egy öreg spanyol óra és néhány 
más csecsebecse, nagyrészt idegen országokból, egy 
rézveretű cirkálom és öt-hat furcsa nyugatindiai 
kagyló. Gyakran az eszemben já rt azóta, hogy 
minek cipelte magával ezeket a kagylókat az ő 
bűnös, üldözött és nyughatatlan életében.

De eddig még semmi értékeset nem találtunk, 
kivéve az ezüstöt és a csecsebecséket, amikkel úgy 
sem tudtunk volna mit kezdeni. Alatta egy kopott 
hajós-köpeny feküdt, fehéren a tengeri sótól. Anyám 
türelmetlenül lökte félre és ekkor ott hevertek 
előttünk a láda fenekén az utolsó tárgyak: egy 
viaszosvászonba takart paksaméta, ami iratcsomó
nak látszott és egy kanavász-zacskó, amelyben 
megcsördült az arany.



— Meg akarom mutatni ezeknek a nyomorul
taknak, hogy becsületes asszony vagyok, mondta 
az anyám. Kiveszek annyit, amennyi nekem jár, 
egy fillérrel sem többet. Tartsd ide Crossleyné 
zacskóját. Azzal kezdte a kapitány tartozását a 
matróztáskából átrakni abba a zacskóba, amit 
eléje tartottam.

Hosszas és nehéz feladat volt, mert a pénzek 
a legkülönbözőbb országokból származtak és 
mindegyik más alakú volt — mindenféle dublón, 
louis-d’or, guinea, nyolcforintos és mit tudom én 
mifélék összevissza dobálva. Guinea akadt a leg
ritkábban, pedig anyám csak ezekkel tudott szá
molni.

Még alig értünk a felére, mikor hirtelen a kar
jára tettem a kezemet, mert künn a hideg, csön
des levegőben valami neszt hallottam, amitől tán
colni kezdett a szívem a borzalomtól — a vak 
koldus botjának koppanása volt a keményre fagyott 
úton. Mind közelebb és közelebb jött, mialatt alig 
mertünk lélekzetet venni. Majd keményen neki
vágódott a korcsmaajtónak, és aztán hallottuk, 
mikor megnyomta a kilincset, a retesz megrop
pant, amint a gazember be akart nyomulni, majd 
hosszú csend következett, kívül és belül. Végre 
megint megkezdődött a bot koppanása és leír
hatatlan örömünkre meg boldogságunkra lassan
ként egyre halkabb lett, amint eltávolodott, míg 
végre egészen megszűnt.

— Anyám, mondottam, fogd az egészet és 
azzal gyerünk!

Biztos voltam benne, hogy az elreteszelt ajtó 
gyanút fog kelteni és nemsokára a nyakunkba



zúdul a darázsfészek. Nem győztem magamban 
hálálkodni, hogy elreteszeltem az ajtót. Ezt külön
ben csak az értheti meg igazán, aki egyszer a 
rettenetes vak koldus útjába került.

De az édesanyám, bármennyire meg volt 
rémülve, a világért sem akart többet elvinni, mint 
amennyi jogosan megillette, viszont csökönyösen 
ragaszkodott ahhoz, hogy kevesebbel sem fogja 
beérni. Még messze vagyunk a hét órától, mon
dotta; ő tudja, mi a jussa és abból nem enged, és 
még tovább vitatkozott volna velem, ha egy kurta, 
halk fütty nem hallatszik a távolban a domb háta 
mögött. Több sem kellett, ennyi elég volt mind- 
kéttőnknek.

— Viszem, ami nálam van, mondotta az édes
anyám fölugorva.

— Én pedig ezt viszem, hogy kiegyenlítsem a 
számlát, szóltam én, fölkapva a viaszosvászon 
csomagot.

A következő percben mindketten tapogatózva 
botorkáltunk le a lépcsőn, mert a gyertyát az 
üres láda mellett hagytuk; egy pillanat és nyitva 
volt az ajtó s előttünk a visszavonulás útja. 
Épen idejekorán indultunk. A köd már javában 
oszladozott és a holdvilág tisztán sütött a domb
tetőn tőlünk jobbra és balra, épen csak lenn a 
katlanban és a korcsmaajtó körül lebegett még 
egy vékony, töretlen fátyol, amely a menekülők 
első lépteit eltakarta. Még jóval innen a félúton a 
tanya felé, alig valamivel túl a domb lábánál, ki 
kellett érnünk a ragyogó holdfénybe. De követ
kezett még a java: máris rohanó lépések zaja 
ütötte meg a fülünket és mikor abban az irány-



■bán visszatekintettünk, egy ide-oda libegő és gyor
san közeledő világosság elárulta, hogy az érkezők 
lámpást hoztak magukkal.

— Kedves fiam, szólt anyám hirtelenül, fogd ezt 
a pénzt és iramodj el vele, mert én mindjárt elájulok.

Azt hittem, hogy most rögtön végünk van 
mindkettőnknek. Atkozni kezdtem magamban a 
szomszédok gyávaságát és szemrehányást tettem 
édesanyámnak a becsületességéért és kapzsiságáért, 
előbbi vakmerőségéért és mostani gyöngeségéért. 
Szerencsénkre épen a kis hídhoz értünk; keresz
tülsegítettem, bármennyire támolygott, a túlsó part 
szélére, ahol válóban egy nagy sóhajtással a vál- 
lamra roskadt. Nem tudom, honnan szedtem össze 
annyi erőt, hogy megtegyem és félek, hogy nagyon 
gyöngédtelenül jártam  el, de annyi bizonyos, hogy 
sikerült őt levonszolnom a part lejtőjén egy kissé 
a híd ive mellé. Tovább nem bírtam hurcolni, 
mert a híd olyan alacsony volt, hogy alig tudtam 
alája bújni. Ott kellett tehát maradnunk, — anyá
mat alig takarta valami és mindketten hallótávol- 
ban voltunk a korcsmától. c

ÖTÖDIK FEJEZET.

A vak koldus vége.

A kíváncsiságom valahogyan erősebb volt a 
félelmemnél; mert nem tudtam nyugton maradni 
ott, ahol voltam, hanem újra visszamásztam a 
partra és elrejtőztem egy rekettyebokor mögé, 
úgyhogy szemem előtt volt az egész út az ajtónkig. 
Épen hogy elhelyezkedtem, mikor az ellenségeink



szállingózni kezdtek; heten vagy nyolcán futva 
érkeztek meg, lábaik rendetlen összevisszaságban 
dobogtak az úton, a lámpásos ember néhány lépéssel 
előttük szaladt. Hárman együtt rohantak és én ki 
tudtam venni még a ködön keresztül is, hogy a 
középső ember a vak koldus volt. A következő 
pillanatban az ő fölharsanó szava bizonyította, 
hogy igazam volt.

— Törjétek be az ajtót! kiáltotta.
— Úgy, úgy, u ram ! válaszoltak ketten-hárman 

és megostromolták a »Benbow Admirálisát, a lám
pásvivővel a nyomukban; aztán azt láttam, hogy 
abbahagyták egy percre és halkabb hangon beszélni 
kezdtek, mintha meglepte volna őket, hogy tárva- 
nyitva találták az ajtót. De a szünet csak rövid 
ideig tartott, mert a vak ember újból rendelkezni 
kezdett. Szava hangosabban és élesebben csengett, 
mintha valami fékezhetetlen vágy és harag tüzelte 
volna.

— Befelé, befelé! ordított és szidta őket a 
lassúságukért.

Négyen vagy öten r.ögtön engedelmesked
tek, kettő pedig együtt maradt a rettenetes ember
rel az ajtó előtt. Megint szünet következett, aztán 
egy meglepett fölkiáltás, végül valaki kiszólt a 
házból:

— Bili meghalt!
De a vak koldus ismét csak szitkozódni kez

dett, hogy mit késnek annyit.
— Motozza meg az egyik, lomha fickók! a 

többi meg szaladjon föl a ládáért, kiáltotta.
Olyan vadul csörtettek föl az öreg lépcsőn, 

hogy hozzánk is elhallatszott és a ház szinte meg-



rendült belé. De hamar rá a csodálkozás újabb 
kiáltásai támadtak, a kapitány szobájának az abla
kát föltépték, nagy csattanás és a törött üveg csör- 
renése kíséretében, a holdfényben egy emberi fej 
és váll hajolt ki rajta és leszólt a vak koldushoz 
odalent.

— Pew, ordította, valaki itt já rt előttünk és. 
fenekestül fölforgatta a ládát.

— Megtaláltátok? üvöltött vissza Pew.
— A pénz megvan.
A koldus a pokolba kívánta a pénzt.
— A Fiint körmölését keressétek! kiáltotta

újra.
— Nem találjuk sehol, válaszolt az ember.
— Halló, te ott lenn, talán Bili magánál hordta ? 

kiáltott megint a vak koldus.
Ekkor egy másik legény, kétségkívül az, aki 

lent maradt és átkutatta a kapitány holttestét, 
megjelent a korcsma ajtajában.

— Bilit már megpiszkálta valaki, mondotta, 
nem hagyott rajta semmit.

— Biztos’ a korcsmabeli nép volt, — az a 
kölyök, bár kivertem volna a szemét! kiáltott 
Pew, a vak koldus. Még az imént itt kellett len- 
niök — az ajtó el volt reteszelve, mikor megpró
báltam. Oszoljatok szét, legények, és keressétek 
őket!

— Annyi szent, hogy mécsesüket itt felejtet
ték, szólt az' a fickó az ablaknál.

— Oszoljatok és kerítsétek elő őket! Verjétek 
föl a házat! ismételte meg a parancsot Pew, a bot
jával az utat verdesve.



Nagy sürgés-forgás következett az öreg korcs
mában, súlyos léptek zaja hangzott mindenfelé, a 
bútorokat fölforgatták, az ajtókat csapkodták’, hogy 
künn a sziklák is visszhangzottak, aztán az embe
rek egymásután kibotorkáltak az országúira és 
kijelentették, hogy senkit sem találtak. És épen 
abban a pillanatban ugyanaz a fütty, amely annyira 
megijesztett engem s az anyámat a halott pénze 
mellett, újra fölharsant az éjtszakában, de sokkal 
hallhatóbban és kétszer egymásután. Azt hittem, 
hogy ez a vak koldus kürtje volt, hogy így nevezzem, 
amellyel embereit ostromra szólította; de most 
észrevettem, hogy a jelzés a domboldalról érke
zett a tanya felől és látván, milyen hatást tett a 
kalózokra, rögtön megértettem, hogy a sípszó a 
közeledő veszélyt jelezte.

— Dirk megint megszólalt, mondta az egyik. 
Kétszer! Oldjunk kereket, pajtások!

— Kereket oldani, ti gyávák! kiáltott föl Pew. 
Dirk mindig bolond volt és nyúlszívű — sohse 
törődjetek vele! Itt kell lenniök a közelben, nem 
távozhattak el messzire, csak utánuk kell nyúlni. 
Oszoljatok és verjétek fel őket, ku tyák! Ah, vesz- 
szen el a lelkem, kiáltotta. Ha megvolna a szemem 
világa!

Ez a bátorítás úgy látszik némi hatást ért el, 
mert két gazfickó elkezdett kutatni a házból kihají
tott ócska holmi körül, de csak úgy immel-ámmal — 
am int észrevettem, mert közben félszemmel a veszély 
irányába sandítottak, míg a többiek határozatlanul 
állottak az út közepén.

— Ezrek vannak a kezetek ügyében, ti őrül
tek és nem mozdítjátok az ujjatokat! Gazdagok



lehetnétek} mint a királyok, ha megtaláljátok; tud
játok, hogy itt kell valahol lennie és álltok, mint 
a maródik. Egyiktek sem mert Bili szeme elé 
kerülni és én, a világtalan, megtettem! Miattatok 
kell eljátszanom a szerencsémet! Szegény, nyomo
rék koldus vagyok, kinek úgy kell lesnie a potya 
rumot, holott hintón járhatnék! Ha annyi volna 
bennetek a kurázsi, mint egy lisztkukacban, hát 
kézrekeríthetnétek ő ke t!

— Fene vigye el, Pew, hiszen megvannak az 
aranyak! dörmögte az egyik.

— Hátha eldugták azt a nyomorult izét, szólt 
a másik. Fogjad a bükköket, Pew, és ne ugass 
annyit!

Valóban ugatás volt a helyes kifejezés, annyira 
elragadta a vak koldust a düh ezekre az ellen
vetésekre. Végre a szenvedély teljesen úrrá lett 
rajta, úgyhogy őrjöngésében elkezdett csapkodni 
maga körül és botjával nem egyet el is talált az 
emberei közül.

Ezek meg szidták, gyalázták a világtalan nyo
morékot, megfenyegették borzasztó szavakkal, és 
el akarták kapni a botot meg kicsavarni a m arká
ból, de hiába.

Ez a dulakodás mentett meg bennünket; mert 
m ég egyre veszekedtek, mikor egy másik hang 
ütötte meg a fülünket a tanya felől a dombolda
lon — vágtató lovak patkóinak csattogása. Ugyan
abban a pillanatban egy pisztolylövés — tűz és 
dörrenés — hangzott föl a sövény felől. Bizonyo
san ez volt á legvégső jel veszély esetén, mert a 
kalózok rögtön megfordultak és a szélrózsa min
den irányában szétfutottak, az egyik az öböl part



ján a tenger felé, a másik a domb hátán keresztül, 
és így tovább, úgyhogy egy fél perc múlva se 
hírük, se hamvuk, egyedül Pew maradt ott, akit 
mindnyájan elhagytak, talán a vakrémület hatása 
alatt, talán bosszúból a szidalmai és ütései miatt, 
nem tudom. Annyi bizonyos, hogy ott maradt, 
kétségbeesetten topogott fel-alá az úton, tapoga
tózva és társai után kiabálva. Végre is hamis irányt 
vett és néhány lépéssel elrohant mellettem a tanya 
felé, egyre kiáltozva:

— Johnny, Fekete Kutya, Dirk! és más neve
ket, ne hagyjátok el az öreg Pewt, pajtások — az 
öreg Pewt!

Ugyanakkor teljes erővel fölhangzott a lódobo
gás és négy vagy öt lovas föltűnt a holdfénybenr 
amint őrült vágtatásban nyargaltak le a lejtőn.

, Ekkor Pew ráeszmélt a tévedésére, nagyot 
jajdulva megfordult és egyenesen neki az árok
nak, amelybe belegurult. Egy pillanat alatt megint 
talpon volt, újra nekirugaszkodott, de most telje
sen megzavarodva, egyenesen az első vágtató pari
pának a lábai közé.

A lovas ki akarta kerülni, de hasztalan. Pew 
összerogyott egy üvöltéssel, mely messze fölverte 
az éj csendjét, és a négy vasköröm végigtaposott 
rajta, földretaszitotta és elvágtatott fölötte. A vak 
koldus az oldalára esett, aztán szépen az arcára 
borult és nem mozdult többé.

Talpra ugrottam és integettem a lovasoknak. 
Azok amúgyis belekaptak a zabolába, megriadva 
a balesettől. Mindjárt láttam, hogy kik voltak. Az 
egyik, az utolsó közöttük, a tanyabeli legény volt,, 
akit Livesey doktorért menesztettek; a többiek



vámőrök voltak, akikkel útközben találkozott és 
volt annyi esze, hogy rögtön visszafordult velük. 
A »macskazugoly«-ban levő vitorlásnak a híre 
valahogyan eljutott Dance felügyelő fülébe és még 
az éjjel megindult a mi korcsmánk irányában, 
úgyhogy ennek a körülménynek köszönhettük, én 
és édesanyám, megmenekülésünket a haláltól.

Pew szörnyethalt; úgy feküdt ott, mint egy 
darab kő. Ami anyámat illeti, mikor föl vittük a 
tanyára, egy kevés hideg víz és tüsszentősó egy
kettőre az eszméletére térítette, az ijedségéből is 
hamar kilábolt, csupán azon jajgatott egyre, hogy 
nem tudta kiegyenlíteni a számlát. Azalatt a fel
ügyelő elvágtatott, amilyen gyorsan csak tudott, a 
»macskazugoly«-ba. De itt a legényeinek le kellett 
szállniok a lóról és úgy leereszkedniök a szaka
dékba, kantáron vezetve és helyenkint támogatva 
a lovakat, közben folyton vigyázva, hogy lesbe ne 
csalják őket. Nem volt hát nagy meglepetés, mikor 
leértek a zugolyba, hogy a hajó már vitorlát bon
tott, bár még mindig a part közelében tartózko
dott. A felügyelő megállásra szólította. Egy hang 
azt válaszolta, hogy álljon félre a holdvilágból, 
mert könnyen kaphat a testébe egy kevés vágott 
ólmot és ugyanabban a pillanatban egy golyó 
süvöltött el közvetlenül a karja mellett. Kevéssel 
azután a vitorlás befordult a hegyfoknál és eltűnt 
szem elől. Mister Dance úgy állott ott, saját szavai 
szerint, »mint akit nyakon öntöttek vízzel« és 
nem tehetett egyebet, mint hogy egy embert Bris
tolba küldött azzal az üzenettel, hogy legyenek résen.

— Ez pedig, mondotta, valamivel több a semmi
nél. Azok elszeleltek, bottal üthetjük a nyomukat.



Csak annak örülök, tette hozzá, hogy Pew mester
nek rátapostam a tyúkszemére.

Azóta tudniillik elmeséltem neki az egész tör
ténetet. Aztán visszamentem vele a »Benbow Admi
rá lisába  és el nem képzelhetitek, micsoda fölfordu
lásban találtuk a házat. Még a faliórát is leszakí
tották dühükben, hogy nem tudtak a nyomunkra 
akadni. És bár nem vittek el tulajdonképen sem
mit a kapitány pénzes zacskóján és egy kevés 
ezüstpénzen kívül, amit a kasszánkban találtak, 
mégis rögtön láttam, hogy tönkre tettek bennün
ket. Dance felügyelő sehogy sem tudott eligazodni 
a dolgon.

— Megtalálták a pénzt, azt mondod. Hát akkor, 
fiam Hawkins, mi az ördögöt kerestek még? Talán 
még több pénzt, mit gondolsz?

— Nem, uram, nem pénzt kerestek, azt hiszem, 
feleltem én. Azt gondolom, uram, ezt az izét itt a 
kabátzsebemben; és megvallom az igazat, szeret
ném valahogyan biztonságba tenni.

— Jól van fiam, igazad van, szólt Dance úr. 
Majd magamhoz veszem, ha úgy tetszik.

— Azt gondoltam, talán, Livesey doktor — 
kezdtem bátortalanul.

— Tökéletesen igazad van, szakított félbe 
nevetve, tökéletesen igazad — Livesey doktor 
igazi úriember és tisztviselő egy személyben. És 
épen az jutott az eszembe, hogy el fogok nyar
galni magam hozzá és jelentést teszek neki vagy 
a lovagnak. Pew mester meghalt, ezen nem segít
hetünk; nem mintha sajnálnám, hanem látod, ez 
egyszer szörnyethalt és az emberek képesek arra, 
hogy megvádolják érte Őfelsége hivatalnokát, ha



ugyan meg merik tenni. Azt mondom hát neked, 
fiam Hawkins, gyere velem, ha akarod.

Szívből köszönetét mondtam neki és azzal 
visszamentünk a tanyára, ahol a lovak voltak. 
Míg elmondtam anyámnak, mi a szándékom, a 
vámőrök már mind nyeregben ültek.

— Dogger, szólt Dance felügyelő, magának jó 
lova van, vegye föl a nyeregbe ezt a legénykét.

Alighogy fölkapaszkodtam és megfogóztam 
Dogger derékszíjában, a felügyelő indulást paran
csolt és az egész csapat útnak eredt vidám üge
tésben Livesey doktor háza felé.

HATODIK FEJEZET.

A kapitány iratai.

Az egész úton jó iramban haladtunk, míg a 
doktor kapuja elé nem értünk. A ház elől sötét
ségbe volt burkolva.

Dance felügyelő meghagyta, hogy ugorjak le 
és dörömböljek. Dogger pedig odanyújtotta az 
egyik kengyelvasat, hogy leszállhassak. Az ajtót 
rögtön kinyitotta a cseléd.

— Odahaza van Livesey doktor? kérdeztem.
A cseléd azt felelte, hogy nincsen; a doktor dél

után érkezett meg, aztán átment vacsorálni a kas
télyba és együtt tölti az estét a lovag társaságában.

— Akkor odamegyünk, legények, mondotta 
Dance úr.

Ezúttal csak rövid távolságról volt szó, úgy
hogy nem szálltam lóra, hanem Dogger kengyel
szíjába kapaszkodva velük futottam a külső kapuig,



aztán végig a lombtalan, holdsütötte fasoron egé
szen addig, hol a kastély fehér épületei kibonta
koztak a hatalmas vén park közepén. Itt Dance 
felügyelő leszállt a lóról és kézen fogva engem, 
egyenesen bevitt a házba.

A szolga elvezetett minket egy gyékénnyel 
borított folyosón keresztül a nagy könyvtárszobába, 
melynek falait mindenütt könyvpolcok foglalták el, 
a tetejükön egy-egy mellszoborral. Itt ült a lovag 
és Livesey doktor, pipával a kezükben, a lobogó 
tüzű kandalló két oldalán.

Sohasem láttam a lovagot ily közelről. Magas, 
szélesvállú ember volt, hat lábon fölül, jóságos, 
viharvert arca volt, amelyet a hosszú utazások 
ráncossá, vörössé és marconává tettek. Korom
fekete, mozgékony szemöldökei eleven vérmérsék
letre mutattak, de nem volt rossz ember, csak 
gyorskezű és indulatos.

— Csak beljebb, Dance úr, szólalt meg méltó
ságteljes leereszkedéssel.

— Jó estét felügyelő, szólt a doktor meg
biccentve a fejét. Jó estét neked is, Jim öcsém. 
Mi jó szél fuj erre téged?

A felügyelő kemény és feszes tartással elő
lépett és elmondotta a jelentését, mint egy leckét. 
És látnotok kellett volna, amint a két úriember 
előre hajolt és egymásra nézett, meglepetésükben 
és kíváncsiságukban a pipájukról is megfeledkezve. 
Mikor meghallották, hogy milyen bátor volt az 
édesanyám, amikor visszatért a korcsmába, a dok
tor bámulatában a combjára ütött, a lovag pedig 
bravót kiáltott s majd összetörte hosszú pipaszárát 
a  kandalló rostélyán. Még mielőtt a felügyelő befe



jezte volna a mondókáját, Trelawney úr (nem felej
tettétek el, hogy így hívták a lovagot) fölkelt a 
karosszékéből és izgatottan föl-alá já rt a szobában, 
míg a doktor, mintha jobban akart volna hallani, 
levette hajporos parókáját és úgy ült ott, mint 
valami furcsa megjelenés, saját, rövidre nyírt, fekete 
sörtéjével.

Végre Dance felügyelő kifogyott a szóból.
— Dance felügyelő, szólt a lovag, ön valóban 

derék ember. Hogy letaposta azt a sötét, nyomorék 
gazfickót, azt érdemül rovom fel önnek, mintha 
egy ronda férget tiport volna össze. Ez a kis 
Hawkins is legény a talpán, amint veszem észre. 
Hawkins, rázd meg a csengőt, fiam! Dance úr 
rászolgált egy kis sörre.

— így hát Jim, szólt a doktor, nálad van az 
a paksaméta, amire szerették volna rátenni a kezü
ket, úgy-e?

— Itt van, uram, tessék, feleltem és odanyúj
tottam neki a viaszosvászonba burkolt csomagot.

A doktor figyelmesen megforgatta, mintha az 
ujjai viszketnének, hogy fölnyissa; de ahelyett 
fogta és nyugodtan a kabátzsebébe rejtette.

— Lovag, mondotta, ha Dance megitta a sörét, 
természetesen tovább kell állnia és ellátnia Őfel
sége szolgálatát. De ezt a Hawkins-gyereket magam
mal viszem, hadd aludjon nálam, előbb azonban 
kegyes engedelmével azt indítványozom, hozassuk 
föl számára a hideg pástétomot és lásson hozzá a 
vacsorához.

— Ahogy ön gondolja, Livesey, mondotta a 
lovag; bár Hawkins többet érdemel a hideg pás
tétomnál.
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Egy hatalmas galambpástétomot hoztak be és 
egy kis asztalkán terítettek számomra; jóízűen 
falatozásnak láttam, mert olyan éhes voltam, mint 
a farkas, mialatt gratuláltak Dance úrnak és végül 
útjára eresztették.

— Nos, lovag? kérdezte a doktor.
— Nos, Livesey! szólt a lovag ugyanabban a 

pillanatban.
— Csak egyenként, egyenként! mondta nevetve 

a doktor. Ön bizonyára hallott arról a Flintről, 
remélem ?

— Hogy hallottam-e? kiáltott föl a lovag. Azt 
kérdi tőlem, hallottam-e róla? Ő volt a legvérszom
jasabb kalóz, aki valaha tengeren járt. A Fekete 
szakáll ártatlan gyermek volt hozzá képest. A spa
nyolok oly rettentően féltek tőle, hogy azt mondom 
önnek, uram, néha büszke voltam rá, mint angol 
emberre. Láttam egyszer saját szemeimmel az 
oromvitorláit Trinidad szigeténél, és az a nyúlszivű 
pálinkás duda, akinek a hajóján utaztam, vissza
fordult — visszafordult, uram, a port-of-spaini 
kikötőbe.

— Igen, én is hallottam róla idehaza, Angliá
ban, szólt a doktor. Csak az a kérdés, volt-e neki 
pénze ?

— Pénze! kiáltott föl a lovag. Hát nem hal
lotta a történetet? Hát mi másért jöttek volna ide 
azok a gazemberek, mint pénzért? Törődnek azok 
mással, mint pénzzel? Kockáztatnák azok hitvány 
bőrüket másért, mint pénzért?

— Azt rögtön meg fogjuk tudni, válaszolt a 
doktor. De ön ma este olyan fene tüzes és lármás 
hangulatban van, hogy alig tudok szóhoz jutni.



Pedig csak annyit akarok tu d n i: föltéve, hogy itt 
a zsebemben van valami, ami nyomra vezet ben
nünket, hogjr hol ásta el Fiint a kincseit, — vájjon 
ez a kincs megéri-e a fáradságot?

— Megéri-e, uram ? kiáltott föl a lovag. Any- 
nyira megéri, hogyha valóban önnél van, amiről 
beszél, rögtön fölszerelek egy hajót Bristolban és 
magammal viszem önt és ezt a Hawkins-gyereket 
és megkeressük azt a kincset, ha egy évig kell is 
utána járnunk.

— Helyes, szólt a doktor. Akkor, ha Jimnek 
nincs ellenére, fölbontjuk a csomagot, — s azzal 
kirakta maga elé az asztalra.

A vászon össze volt varrva és a doktornak 
elő kellett vennie orvosi szerszámait és az ollójá
val fölfejteni az öltéseket. Két dolgot tartalm azott: 
egy könyvet meg egy lepecsételt papirost.

— Nézzük meg először a könyvet, jelentette 
ki a doktor.

A lovag és én kíváncsian a válla fölé hajol
tunk és néztük, amint kinyitotta, mert Livesey 
doktor nyájasan odaintett magához a kis asztalka 
mellől, ahol elköltöttem a vacsorámat, hogy nekem 
is részem lehessen a kutatás izgalmaiban. Az első 
lapon nem volt más, csak néhány ákom-bákom, 
mint mikor valaki kipróbálja a tollát vagy csak 
úgy szórakozottságban firkál maga elé. Az egyik 
azonos volt azzal, ami a kapitány karjára volt 
tetoválva: »Billy Bones babája«; aztán ilyesféléket 
olvastunk: ^Mister William Bones, korm ányos«,— 
^Kifogyott a rum«, — »Palm Key melet meg
kapta a magáétt« — és egyéb firkantások, több
nyire egyes összefüggéstelen, értelemnélküli szavak-
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Csodálkozva kérdeztem magamban, ki lehetett azf 
aki »megkapta a magáétt* és mi lehetett az, amit 
»Palm Key melet megkapott*. Minden bizonnyal 
egy késszúrást a hátába.

— Ebből nem sokat értünk, szólt Livesey 
doktor és tovább lapozott.

A következő tíz-tizenkét lap a legfurcsább föl
jegyzésekkel volt tele. A sor elején be volt vezetve 
a dátum, a végén pedig egy pénzösszeg, mint min
den rendes számlakönyvben, de semmi sem jelezte, 
hogy mire kellett a pénz, csupán egy csomó kereszt 
a középen. Példának okáért 1745 június 12-én hetven 
fontnyi összeg já rt valakinek, de csak hat kereszt 
jelölte, hogy miért. Igaz, hogy egy-két esetben a 
helynév is meg volt jelölve, mint például »Caraccas 
mellett«, vagy csupán a földrajzi hosszúság és szé
lesség volt odajegyezve, mint 19°2140", 62° 17'20".

Közel húsz éven keresztül folytatódtak ezek a 
bejegyzések, az egyes összegek idővel egyre jobban 
növekedtek, a végén pedig egy nagy összegezés 
következett öt vagy hat sikertelen kísérlet után, 
ezzel a megjegyzéssel: »Billy Bones része.*

— Nincs ennek se füle, se farka, jelentette ki 
végül Livesey doktor.

— Pedig olyan világos, mint a nap, kiáltott 
föl a lovag. Ez annak a sötétlelkű kutyának a napló
könyve. A keresztek jelölik a kifosztott hajókat vagy 
a földúlt helységeket. Az összegek jelentik a gaz
fickónak a részesedését, és ott, ahol valami félre
értéstől kellett tartania, hozzátett valami pontosabb 
megjelölést. »Caraccas mellett« például azt jelenti, 
hogy valamelyik boldogtalan hajót itt sülyesztettek 
el ezen a tájon, Isten irgalmazzon a szerencsétle



neknek, akik rajta voltak, — most már régóta 
korállá változtak.

— Igaz! ismerte el a doktor. Lám, mit tesz, 
ha valaki sokat utazott. Igaz! És tessék, az ösz- 
szegek évről-évre növekednek, amint a gazember 
rangban emelkedett.

A könyvecskében alig volt egyéb, mint néhány 
hely földrajzi fekvése az utolsó tiszta lapokon föl
jegyezve és egy összehasonlító táblázat francia, 
angol és spanyol pénznemek átszámítására.

— Takarékos ember volt! jegyezte meg a 
doktor. Nem egykönnyen lehetett volna becsapni.

— És most, szólt a lovag, lássuk a másikat!
A papiros több helyen le volt pecsételve;

pecsétnyomó helyett gyűszűvel, talán ugyanazzal, 
melyet a kapitány zsebében találtam. A doktor 
nagy óvatossággal nyitotta föl a pecséteket és íme, 
egy sziget térképe hullott ki belőle, a szélesség és 
hosszúság, a mélységek megjelölésével, a dombok, 
öblök és révek neveivel, szóval nem hiányzott 
semmi, ami szükséges, hogy egy hajó épségben 
horgonyt vethessen a partjain. A sziget körülbelül 
kilenc mérföld hosszú és öt mérföld széles, az 
alakja olyasforma lehetett, mint egy kövér sár
kány, amely fölkelni készül; két szép védett kikötője 
volt, és a közepe táján egy domb, ezzel a meg
jelöléssel : Messzelátó. Különféle, későbbi időből 
származó jelzések voltak rajta, különösen három 
kereszt vörös tintával — kettő a sziget északi 
részén, egy délnyugaton és az utóbbi mellett ugyan
azzal a vörös tintával, keskeny, tiszta írással, mely 
nagyon különbözött a kapitány szarkalábaitól, ezek 
a szavak állottak: »A kincs nagy része itten !«



A térkép hátára ugyanez a kéz a további útba
igazításokat írta:

»Magas fa, a Messzelátó-domb lejtőjén, egy 
fokkal északra az észak-északkeleti iránytól.

Csontváz-sziget, kelet-délkelet és kelet felé.
T íz láb .
Rúd-ezüst az északi rejtekhelyen; megtalálható 

a keleti domboldal irányában, tíz fonálnyira délre 
a fekete szirttől, melyen az arc látható.

A fegyverek könnyen megtalálhatók a homok
dombon, az északi torkolat fokának északi pont
ján, keleti és egy negyed északi irányban.

/ .  F.c
Ennyiből állott az egész; de bármilyen rövid 

volt és számomra érthetetlen, a lovagot és a dok
tort örömmel töltötte el.

— Livesey, szólt a lovag, ön rögtön fölhagy azzal 
a nyomorúságos orvosi gyakorlattal. Én holnap 
már Bristolban leszek. Három hét alatt — micsoda ? 
három hét! — két hét alatt — tíz nap alatt — 
a legjobb hajó áll a rendelkezésünkre, a legváloga- 
tottabb legénységgel Angliában. Hawkins velünk 
jön  mint hajósinas. Pompás hajósinas lesz belőled, 
Hawkins! Ön, Livesey, lesz a hajóorvos; én az 
admirális. Redruth, Joyce és Hunter velünk jön
nek. Nagyszerű szelünk lesz, kellemes utunk, egy
kettőre ráakadunk az elrejtett kincsre, annyi pén
zünk lesz, hogy azt ehetünk — hogy hempereg
hetünk benne — hogy akár örökké kacsázhatunk 
vele a tavon.

— Trelawney, szólt a doktor, megyek magával 
és kezeskedem róla, hogy Jim is jön és meg fogja 
állni a helyét. Csupán egy ember az, akitől félek.



— És kicsoda az? kiáltott a lovag. Nevezze 
meg azt a kutyát, uram!

— Ön az, felelte a doktor, mert ön nem tudja 
féken tartani a nyelvét. Nem mi vagyunk az egyet
lenek, akik tudunk erről az írásról. Azok a nyo
morultak, akik éjjel megrohanták a korcsmát
— vakmerő, elvetemedett fickók, annyi szent — 
és a többiek, akik a vitorláson voltak és merem 
hinni, még többen, akik itt ólálkodnak a közelben, 
mind el vannak szánva, ha törik, ha szakad, meg
kerítik azt a pénzt. Egyikünknek sem szabad 
magára maradnia, míg a tengeren nem leszünk. 
Jim  és én azalatt együtt m aradunk; ön vigye 
magával Bristolba Joycet és Huntert és ami a leg
fontosabb, egyikünknek sem szabad egy szóval is 
elárulnia, hogy mi került a kezünkbe.

— Livesey, jelentette ki a lovag, önnek min
dig igaza van. Néma leszek, mint a sír.



! MÁSODIK RÉSZ.

A h a j ó s z a k á c s .

HETEDIK FEJEZET.

Bristolba megyünk.

A dolog nem oly gyorsan történt, amint a 
lovag képzelte; a hajónk fölszerelése késett és első 
terveink egyikét sem tudtuk úgy kivinni, ahogy 
szerettük volna; még abból sem lett semmi, hogy 
mindig a doktor mellett maradhattam volna. 
A doktornak Londonba kellett utaznia, hogy 
helyettest keressen, aki átvegye az orvosi gyakor
latát; a lovagnak sok volt a dolga Bristolban; és 
én a kastélyban éltem Redruth, az öreg erdész 
felügyelete alatt, akár egy fogoly, de az álmaim
ban már előre élveztem a tengert, az idegen szige
teket és furcsábbnál-furcsább kalandokat. Órákat 
töltöttem el a térkép fölött, melynek összes részei 
élesen az emlékezetembe vésődtek. Az erdész szobá
jában a tűz mellé telepedtem és szabadjára bocsátva 
a képzeletemet, minden lehető irányból megközelí
tettem a szigetet; fölkutattam minden kis zugot a 
felületén, ezerszer is fölkapaszkodtam arra a maga& 
dombra, melyet Messzelátónak kereszteltek el és a 
tetejéről a legcsudálatosabb kilátás tárult bámuló



szemeim elé. Néha a sziget hemzsegett a vadembe
rektől, akikkel harcba ereszkedtünk, néha raga
dozó állatok lepték el, melyek üldözőbe vettek ben
nünket, de a képzeletem távolról sem tudott olyan 
különös és gyászos kimenetelű kalandokat kitalálni,, 
mint amelyek a valóságban ott reánk várakoztak.

így telt el egyik hét a másik után, mikor egy 
szép napon levél érkezett Livesey doktor címére, 
ezzel a jegyzettel: »Fölbontandó a doktor távol
létében Redruth Tóm vagy a fiatal Hawkins á lta l!« 
Engedve a fölszólításnak, a következő fontos híre
ket olvastuk, vagy helyesebben olvastam benne — 
mert az öreg erdész szeme m ár nem igen bírt el 
mást, mint a nyom tatott betűt:

»Vendéglő a »Régi Horgony«-hoz, Bristol,
17—, márc. 1.

Kedves Livesey, minthogy nem tudom, vájjon 
odahaza van-e vagy még mindig Londonban tartóz
kodik, mind a két helyre irányítottam e levelet.

A hajót megvásároltam és fölszereltem. Lehor
gonyozva, útra készen áll. Soha ennél bájosabb 
vitorlást — egy gyermek is eljárhat vele — két
száz' tonnás, a neve Hispaniola.

Öreg barátom, Blandly, szerezte meg nekem, 
aki ezzel a legnagyszerűbb tromfot vágta ki. A nagy
szerű fiú szinte holtra fárasztotta magát érdekem
ben és mondhatom, így tett mindenki Bristolban, 
amint neszét vették, hogy mi szél hajt bennün
ket — a kincs felé.«

— Redruth, szóltam félbeszakítva az olvasást, 
nem hiszem, hogy Livesey doktor örülne ennek.. 
A lovag mégis csak kibeszélte a titkot.



— Hát aztán, talán nincs joga hozzá? dörmö- 
gött az erdész. Még csak az kéne, hogy a lovag 
ne beszélhessen a doktor kedvéért, vagy mi a fene.

Erre fölhagytam minden további okoskodás
sal és újra belefogtam a levél olvasásába:

»Blandly maga akadt a Hispaniola nyomára 
és a legügyesebb alkudozással szinte potom áron 
megszerezte. Vannak emberek Bristolban, akik 
szörnyű hamis véleményen vannak Blandly felől. 
Egyre azt hajtogatják, hogy ez a becsületben meg
őszült ember pénzért mindenre képes, hogy a His
paniola tulajdonképen az ő birtokában volt és 
hogy hihetetlen jó áron adott túl rajta — de eze
ken a rágalmakon könnyű átlátni. Különben egyi
kük sem meri tagadni, hogy a hajó maga milyen 
nagyszerű portéka.

Eddig azonban nem volt semmi baj. A mun
kások, — a vitorla-szerelők és egyebek — az igaz, 
bosszantó lassan dolgoztak, de végül ezen is túl
estünk. Hanem a legénység toborzása okozta ám 
az igazi galibát.

Kerek húsz emberre lett volna szükségem,
— ha esetleg a bennszülöttekkel vagy kalózokkal 
vagy azokkal az undok franciákkal akadna dol
gunk — és a legpokolibb vesződségek árán sem 
tudtam egy féltucatnál többet összehozni, mikor a 
legszerencsésebb véletlen elém teremtette azt az 
em bert, akire épen szükségem volt.

Épen a rakodóparton álltam, mikor törté
netesen szóba ereszkedtem vele. Megtudtam, hogy 
egy öreg hajósemberrel van dolgom, aki korcsmát 
nyitott Bristolban, ismerte az összes ottani tenge
részeket, de itt a szárazon sehogy sem találja helyét



és szeretne megint egy jó kis hajóra szegődni, 
mint szakács. Aznap reggel is csak azért botorkált 
ide, hogy egy kis sós levegőt szívjon magába.

Szörnyen megsajnáltam — ön is azt tette 
volna — csupa szánalomból azon melegében hajó
szakácsnak szerződtéttem a hosszú Silver Johnt, 
ez volt a neve és hiányzott a féllába, de ezt érde
mül tudtam be neki, mert hazája szolgálatában 
vesztette el, a halhatatlan Hawke admirális alatt. 
Semmi nyugdíja nincsen, Livesey. Hidd el, hogy 
borzasztó korban élünk!

Nos hát, barátom, abban a hiszemben voltam, 
hogy találtam egy szakácsot, pedig tulajdonképen 
egy egész legénységet fedeztem föl. Silver segít
ségével néhány nap alatt egy egész csapat vihar
vert, marcona, öreg fickót hajtottunk föl — nem 
valami kellemes látvány egyik sem, de arcuk után 
ítélve olyan legények, hogy az ördög sem bír majd 
velük. Kijelentem, hogy harcba bocsátkozhatunk 
akár egy fregattal.

A hosszú John még kettőn túl is adott azok 
közül, akiket már azelőtt megfogadtam. Bebizonyí
totta nekem, hogy ezek ép az a fajta édesvízi 
patkányok, akikre egy kalandos vállalkozásban nem 
lehet számítani.

Nagyon jól érzem magam és minden a ked
vemre megy, annját eszem, mint egy farkas és úgy 
alszom, mint egy kölönc, de addig nem lesz teljes 
az örömöm, míg nem hallom az öreg víztaposói- 
mat a horgonycölöp körül sürgölődni. Tengerre 
h a j! Pokolba a kinccsel! A fejembe szállt a tengeri 
dicsőség! Szedelőzködjék hát, kedves Livesey, azon
nal; egy órát se késsen, ha szeret engem.



A kis Hawkins búcsúzzon el az édesanyjától, 
Redruth majd elkiséri; aztán mindketten szaporán 
el Bristolba! John Trelawney.

Utőirat. — Elfelejtettem megirni, hogy Blandly, 
aki, mellékesen legyen mondva, arra is vállal
kozott, hogy egy kísérő hajót indít útnak utá
nunk, ha augusztus végéig vissza nem kerülnénk, 
Blandly, mondom, egy nagyszerű hajóskapitányt 
szerzett, — egy kissé keménynyakú legény, de 
minden más tekintetben aranyat ér. A hosszú 
Silver John egy nagyon ügyes kormányost kerí
tett elő a föld alól, Arrownak hívják az embert. 
Van egy csónakmesterem, aki ágyúhoz is ért, 
Livesey; úgyhogy egész hadihajó módjára leszünk 
a jó Hispaniola fedélzetén.

Azt is elfelejtettem elmondani, hogy ez a Silver 
némi vagyonnal rendelkezik; magam meggyő
ződtem róla, hogy van egy kis létété egy bank
ban, melyhez még nem nyúlt. A korcsmát a fele
ségére bízza, aki színesbőrű asszony és két ilyen 
javíthatatlan agglegénynek, mint mi ketten, meg 
lehet bocsátani, ha azt merjük föltételezni, hogy 
az asszonynak is van némi része benne, amiért a 
jó Silver John ismét a tengeri élet után vágya
kozik. J. T.

ütó-utóirat. — Hawkins egy estét az édesanyjá
nál tölthet. J. T.<

Képzelhetitek, micsoda izgalomba hozott engem 
ez a levél. Örömömben majd kibújtam a bőröm
ből és ha volt valaha ember, akit megvetettem, 
az a vén Redruth Tóm volt, aki egyre csak dör- 
mögött és siránkozott. Bármelyik az erdészlegé-



nyék közül szívesen cserélt volna az öreggel; de 
ha egyszer így akarta a lovag, és a lovag akarata 
parancsszámba ment valamennyiök előtt. Egyikük 
sem m ert volna durcás képet vágni, csak az öreg 
Redruth, aki a dörmögéstől sem riadt vissza.

Másnap reggel megindultunk gyalog a »Benbow 
Admirális* felé, ahol épségben, vidáman és egész
ségben találtam édesanyámat. A kapitány, aki 
annyi kellemetlenséget okozott, olyan helyre köl
tözött, hol a leghitványabb emberek sem állnak 
senkinek az útjában. A lovag helyrehozatott min
den kárt, a vendégszobát és a cégért újrafestet
ték, néhány új bútordarab is került a házhoz — 
mindenekfölött egy pompás karosszék anyám szá
mára a söntésbe. Egy kis inast is szereztek melléje, 
úgyhogy távollétem alatt semmiben sem kellett 
szükséget látnia.

Csak amikor ezt a legénykét megpillantottam, 
értettem meg először a helyzetemet. Addig csu
pán a kalandok jártak az eszemben, amelyek rám  
várnak, s egy pillanatra sem gondoltam az ott
honra, melyet készültem elhagyni. Most, hogy a 
szemem elé került ez az esetlen fajankó, aki a 
helyemet elfoglalta az édesanyám mellett, köny- 
nyekre fakadtam. Félek, hogy kutyául bán
tam aznap azzal a fiúval, mert új volt neki ez 
a mesterség s így ezer alkalmam kínálkozott, 
hogy mindenben kivetni valót találjak és a földig 
lecsepüljem, amit nem is mulasztottam el soha.

Elmúlt az éj és másnap ebéd után ismét útnak 
eredtem Redruth kíséretében — megint gyalog. 
Elbúcsúztam édesanyámtól és a kis öböltől, melyet 
születésem óta nem hagytam el és a drága öreg



»Benbow Admirálisától, aki amióta kifestették, 
m ár korántsem volt olyan drága nekem. Utoljára 
is a kapitány já rt az eszemben, aki annyiszor 
barangolt itt a part mentében, csapott kalapjával, 
sebhelyes arcával és öreg sárgaréz messzelátójávaL 
A következő percben befordultunk a kanyarodénál 
és a házunk eltűnt a szemünk elől.

A delizsánc a »György király* előtt vett föl 
bennünket a puszta szélén. Engem beszorítottak 
Redruth és egy kövér öreg úr közé és a gyors 
ügetés meg a hideg esti levegő ellenére, annyira 
elálmosodtam rögtön, hogy átaludtam mint egy 
darab fa minden állomást, hegyen-völgyön ke
resztül. Utoljára is úgy ébredtem föl, hogy valaki 
oldalba ütött és amikor fölnyitottam a szemeimet, 
azon vettem magam észre, hogy egy hatalmas 
épület előtt állunk egy városi utcában és már 
régen kisütött a nap.

— Merre járunk? kérdeztem.
— Bristolban, szólt Tóm, szálljunk le!
Trelawney úr egy vendéglőben a rakodópart

közelében ütött tanyát, hogy folyton szemmel kísér
hesse a vitorlás fölszerelését. Ide igyekeztünk hát 
mink is és az utunk, legnagyobb örömömre, a part 
mentében haladt el,ahol mindenféle fajtájú, nagyságú 
és nemzetiségű hajó horgonyzott nagy össze-vissza- 
ságban. Az egyiken énekeltek a matrózok, miköz
ben munkájukat végezték; a másikon az árbocok 
körül voltak a legények elfoglalva, magasan a fejem 
fölött a kötelek között lógva, melyek nem látszot
tak vastagabbaknak, mint a pókháló. Bár egész 
életemen át a part mentén laktam, úgy tetszett, 
m intha sohasem lettem volna közelebb a tenger



hez, mint itten. A kátrány és a só szaga egészen 
új volt előttem és a legcsodálatosabb faragott képe
ket láttam a hajók orrán, melyek messze bejárták 
a tengereket Azonkívül láttam egy csomó öreg 
tengerészt, gyűrűkkel a fülükben, csigába kunkoritott 
oldalszakállal, kátrányos varkocsokkal és dűlöngő, 
esetlen járással. És ha csupa királyt vagy érseket 
láttam volna, az sem okozott volna nagyobb örömet.

Hiszen magam is tengerre készülődtem. Ten
gerre, egy ágyús csónakmesterrel és v.arkocsos, nótás- 
kedvű tengerészekkel; tengerre, egy ismeretlen 
sziget felé, egy elásott kincs után kutatva.

Míg ilyen kedves ábrándokon já rt az eszem, 
egyszerre egy hatalmas vendéglő elé értünk és 
szemünkbe akadt Trelawney lovag, kiöltözve akár
csak egy tengerésztiszt pompás kék posztóruhába, 
amint épen kilépett a kapun, mosolygó arccal és 
nagyszerűen utánozva a matróz-járást.

— Itt vagytok hát, kiáltotta, a doktor is meg
érkezett az éjjel Londonból. Bravó! a legénység 
ezzel teljes!

— Oh, uram, kiáltottam, mikor indulunk?
— Mikor indulunk? felelt ő, — holnap!

NYOLCADIK FEJEZET.

A »Messzelátóhoz« címzett korcsmában.

Alig hogy megreggeliztem, a lovag egy üze
nettel elküldött Silver Johnhoz, a >Messzelátó«-hoz 
címzett korcsmába, megmagyarázva, hogy könnyen 
odatalálok, ha folyton a rakodópart mentén hala
dok és jól kinyitom a szememet, míg egy kis korcs-

Stevenson—Király: A kincses sziget. 5



mát meg nem pillantok egy hatalmas réz távcsővel 
a cégérében. Útnak eredtem kicsorduló örömmel, 
hogy még több hajót és tengerészt fogok látni, 
alig tudtam átvergődni a nagy tömeg ember, sze
kér, áru között, mert a rakodóparton ebben az 
időben volt a legnagyobb a forgalom ; végre meg
találtam a keresett korcsmát.

Egészen helyes kis csapszék v o lt: a cégér fris
sen festve, takaros, piros függönyök az ablakokon, 
a padló rendesen fölhintve homokkal. Mindkét 
oldala utcára nézett, mindkettőre egy-egy ajtó 
nyílott, úgyhogy a széles, alacsony helyiség koránt
sem volt sötét, a dohányfüst sűrű fellegei ellenére.

Látogatói többnyire tengerészekből kerültek 
ki és ezek olyan hangosan beszélgettek, hogy 
szinte nem mertem beljebb menni az ajtón.

Amint ott tétováztam a küszöbön, egy ember 
lépett ki a szomszéd szobából; egy pillantás elég 
volt s tudtam, hogy nem lehetett más, mint a 
hosszú John. Ballába közvetlenül a csípője alatt 
volt lemetszve és bal hóna alatt mankót viselt, 
melyet bámulatos ügyességgel kezelt, úgy ugrán
dozva vele, akár egy madár. Nagyon magas és 
izmos ember volt, arca széles mint egy cipó — 
egyszerű és sápadt vonásokkal, melyeken azonban 
értelem és jókedv tükröződött. Valóban, mintha a 
legvidámabb hangulatban találtam volna,fütyörészve 
járt-kelt az asztalok körül, egy-egy tréfás szóval vagy 
vállveregetéssel tisztelve meg kedvesebb vendégeit.

Hogy megvalljam az igazat, amióta először 
említés történt a hosszú Johnról Trelawney lovag 
levelében, nem hagyott nyugton a félelem, hátha 
ő lehet az a féllábú tengerész, akire a kapitány



megbízásából annyira kellett vigyáznom az öreg 
»Benbow«-ban. De elég volt jobban szemügyre venni 
ezt az embert, hogy meggyőződjem aggodalmam 
alaptalanságáról. Hiszen láttam én a kapitányt, a 
Fekete Iíut3rát, a vak Pewt és így tudtam, hogyan 
fest egy igazi kalóz — egészen másforma teremtés 
az, gondoltam, mint ez a tiszta és jókedvű vendéglős.

Egyszeriben megjött a bátorságom, átléptem a 
küszöbön és egyenesen feléje tartottam, amint mankó
jára támaszkodva egyik vendégével beszélgetett.

— Silver úr, úgy-e? kérdeztem átnyújtva neki 
az üzenetet.

— Én vagyok, fiacskám, felelte, igen, így hínak. 
S maga meg kicsoda?

S amint meglátta a lovag kezeírását, egy pil
lanatra mintha meghökkent volna.

— Oh! mondotta, egész hangosan és kezét 
nyújtotta. Látom már. Maga a mi új hajósinasunk, 
nagyon örülök, hogy láthatom.

Azzal megragadta kezemet s keményen meg
szorította.

E percben egyik vendége, aki távolabb ült, 
hfrtelenül fölpattant és kirohant az ajtón. Közvet
lenül mellettem loholt el s egy szempillantás alatt 
künn termett az utcán. De a sietsége fölkeltette a 
figyelmemet és nyomban ráismertem. Ugyanaz a 
viaszosképű ember volt, a hiányzó két ujjal, aki 
először jelent meg a »Benbow Admirálisában.

— Oh, kiáltottam föl, fogjátok meg, a Fekete 
K utya!

— Nem bánom én, akárki legyen is, kiáltott 
Silver. De fizetés nélkül távozott. Harry, szaladj 
utána és csípd nyakon.



Az ajtó közelében ülők egyike fölpattant és 
utána iramodott.

— Ha maga Hawke admirális volna is, meg 
kell fizetnie a tartozását, szólt Silver s eleresztette 
a kezemet. — Mit mondott, kinek hívják azt az 
em bert? kérdezte. Fekete — micsoda?

— Kutya, uram, feleltem. Nem mesélt magának 
Trelawney úr a kalózokról ? Ő volt az egyik közülük.

— Úgy? kiáltott föl Silver. Az én házamban! 
Ben, szaladj, és segíts Harrynak! Ő volt az egyik 
azok közül a nyomorultak közül ? És ott iddogált 
a maga társaságában, Morgan ? Jöjjön csak id e !

Az ember, akit Morgannak szólított, — egy 
öreg, őszhajú, mahagóniarcú tengerész — ügye- 
fogyott mozdulatokkal lépett elő, egy szippantás 
burnótot dörzsölve szét az ujjai között.

— Nos, Morgan, szólt a hosszú John, szigorú 
arccal, remélem, sohasem látta azelőtt ezt a Fekete
— Fekete Kutyát, m i? Feleljen!

— Nem én, uram, szólt Morgan, tisztelegve.
— Nevét sem ismerte, m i?
— Nem, uram.
— Istenemre mondom, Morgan Tóm, ez az 

egyetlen szerencséje! kiáltott föl a vendéglős. Ha 
egy ilyen alakkal, összeszűrné a levet, akár soha
se tegye a házamba többé a lábát, arra mérget 
vehet. Aztán miről beszélgettek, halljuk csak!

— Nem igen emlékszem én már arra, uram, 
válaszolt Morgan.

— Hát az mi ottan a válla fölött? Fej vagy 
valami kobak? kiáltott föl a hosszú John. Azt sem 
tudja m ár igazán, m i? Talán már az is kiment az 
eszéből, hogy kivel diskurált? Lássuk csak, miről



is folyt a szó — utazásról, hajóról, kapitányról? 
Fújja hát! Miről?

— Hát bizony kerékbetörésről volt szó, felelt 
Morgan.

— Kerékbetörésről ? Ez kellett még maguknak, 
az bizonyos. Eredjen vissza a helyére, Tóm, maga 
jómadár.

És amint Morgan visszabotorkált az asztalá
hoz, Silver bizalmasan, amit nagy megtiszteltetés
nek vettem, a fülembe súgta:

— Nagyon tisztességes ember ez a Morgan 
Tóm, csak egy kicsit buta. Aztán, folytatta ismét 
hangosan, ki is az a — Fekete Kutya? Én bizony 
most hallom először a nevét, annyi szent. Pedig 
megesküdnék rá, — meg én, hogy m ár láttam egy
szer azt a nyomorultat. Egy vak koldussal fordult 
meg itt néhányszor, úgy hiszem.

— Igen, igen, az lehet, mondottam. Én azt a 
vak embert is ismertem. Pew volt a neve.

— Az, igen! kiáltott föl Silver, kissé izgatottan, 
Pew! Bizony így hívták. Igazi cápa-pofája volt, az 
igaz! Ha most megfogjuk azt a Fekete Kutyát, lesz 
mit mesélni Trelawney kapitánynak! Ben kitűnő 
futó, kevés tengerésznek van gyorsabb lába nála. 
Biztosan utoléri és nyakoncsípi, istenemre mon
dom! Kerékbetörésről beszélt, úgy-e? Majd én rajta 
leszek, hogy igazán kerékbe tö rjék !

Miközben ömlött belőle a szó, föl és alá bice
gett a mankójával a korcsmában, kezével rácsapott 
az asztalokra és annyira izgalomba lovalta magát, 
mintha az Old Bailey * ügyésze vagy egy Bow-

* Fótörvényszék Londonban. (Ford.)



Street *-beli fogdmeg lett volna. Én újra gyanút 
fogtam, hogy itt a »Messzelátó«-ban ráakadtam a 
Fekete Kutyára, és alaposan megfigyeltem a leendő 
szakácsunkat. De az sokkal ravaszabb, szemfüle
sebb és okosabb legénynek bizonyult, semhogy 
keresztül tudtam volna látni rajta, közben a két 
ember is visszatért és nagy lihegve elmondták, hogy 
elvesztették a Fekete Kutya nyomát a tömegben, 
mire Silver leszidta őket, m int tolvaj-gazembereket, 
és én a tűzbe tettem volna a kezemet a hosszú 
Silver John ártatlanságáért.

— Nézzen ide, kedves Hawkins barátom, szólt 
újra, szép csávába kerültem én most, úgy-e? Mit 
fog majd szólni hozzá Trelawney kapitány? Itt ül 
ez az átkozott bitang az én házamban és issza az 
én rum om at! Aztán belép maga és elmond nekem 
mindent, és én meg engedem, hogy egérutat vegyen 
a saját két szemem láttára! De úgy-e, Hawkins, 
megvéd engem a kapitány előtt? Maga derék fiú, 
bizony, egész jóképű legény ke. Rögtön láttam, amint 
betette ide a lábát. De hát lássa: mit tehetek ezzel 
a reves fadarabbal, amivel el kell bicegnem? Ha 
amolyan épkézláb tengerész volnék, bezzeg nem 
siklott volna ki a körmeim közül, kezére raktam 
volna egy pár öreg béklyót, de így —

Azzal hirtelen félbeszakította a mondókáját és 
leejtette az állát, mintha valami az eszébe jutott 
volna.

— A tartozása! tört ki belőle a panasz. Három 
pohár ru m ! Oh, hogy szakadna rám  ez a ház, hát 
nem feledkeztem meg a tartozásról!

* A Bow-Streeten van a londoni rendőrkapitányság. 
(Ford.)



És ledobva magát egy lócára, elkezdett nevetni, 
hogy szakadt belőle a könny. Én sem tudtam tar
tóztatni magam, mindketten szívünkből kacagtunk, 
hogy zengett tőle az egész korcsma.

— Bizony, én már afféle vén borjufóka vagyok! 
szólt végre szemeit törülgetve. Mi majd csak össze
férünk, Hawkins, mert a fejemet teszem rá, hogy 
engem is hajósinasnak fognak degradálni. Hanem 
gyerünk, itt az ideje, hogy induljunk. Hiába, a köte
lesség szólít, uraim. Fölveszem az öreg csapott 
kalapomat és megyünk együtt Trelawney kapitány
hoz, jelentést tenni neki erről az ügyről. Mert 

jegyezze meg magának, Hawkins, ennek a fele sem 
tré fa ; és sem én, sem maga nem igen fogunk eldicse
kedni ezzel a dologgal. Nem bizony, mondom 
magának, nem tettünk ki magunkért, egyikünk 
sem. De vesszek meg! Mégis csak jó t kacagtunk 
azon a tartozáson.

Azzal megint elfogta a nevetés, és megint olyan 
szívvel-lélekkel kacagott, hogy bár nem igen értet
tem el a tréfát, megint csak elragadott a jóked
vével.

Mikor megindultunk a part mentén, nagyon 
érdekes útitársnak bizonyult, elbeszélgetett velem 
a különféle hajókról, a fölszerelésükről, tonnatar
talmukról, nemzetiségükről, megmagyarázta, miféle 
munka folyt épen rajtuk — az egyik kirakódott, 
a másik meg be, s a harmadik épen vitorlát bon
tott. Itt-ott belevegyített egy pár apró anekdotát 
hajókról meg tengerészekről, megismételt egy-egy 
hajózási műszót, míg tökéletesen meg nem tanultam. 
Kezdtem észrevenni, hogy a lehető legjobb hajósok 
■egyikével állok szemben.



Elérkeztünk a vendégfogadóba, ahol a lovag 
és Livesey doktor még együtt ültek a söröskancsó 
mellett, egymásra kocintva, mielőtt elindultak volna 
megtekinteni a vitorlásunkat.

A hosszú John elmesélte a történetet elejétől 
végig, élénk humorral fűszerezve az előadást, de 
el nem hagyva semmit az igazságból.

— így történt, úgy-e, Hawkins? vetette közbe 
néha-néha és én mindig tökéletesen igazat adtam 
neki.

A két úriember sajnálta, hogy a Fekete Kutya 
kereket tudott oldani; de abban mindannyian meg
egyeztünk, hogy nem lehetett tenni semmi egyebet, 
azzal köszönetét mondtak a hosszú Johnnak, aki 
hóna alá kapta a mankóját és eltávozott.

— Minden ember a fedélzeten legyen délután 
négy órára! kiáltott utána a lovag.

— Úgy, úgy, uram, szólt vissza a szakács a 
folyosóról.

— Nos, lovag, mondotta Livesey doktor, általá
ban nem sok értéket tulajdonítok' az ön fölfede
zéseinek; de mondhatom, ez a Silver John tetszik 
nekem.

— Ez az ember valósággal aranyat ér, jelen
tette ki a lovag.

— És most, tette hozzá a doktor, Jim velünk 
jöhet a hajóra, úgy-e?

— Hogyne jöhetne, szólt a lovag, fogd a kala
podat Hawkins, és gyerünk megnézni a hajót!



KILENCEDIK FEJEZET.

Puskapor és fegyverek.

A Hispaniola kissé távolabb feküdt és addig 
sok hajó orra és fara mellett kellett elhaladnunk; 
a horgonykötelek majd a csónakunk alatt siklot
tak el, majd a fejünk fölött feszültek meg. Végre 
azonban odaférkőztünk melléje, és mikor a fedél
zetre léptünk, a kormányos, Mister Arrow üdvö
zölt bennünket, egy barnaképű öreg tengerész, 
aki a .fülében gyűrűt viselt és félszemére kancsa- 
lított. A lovaggal már testi-lelki jóbarátságban 
volt, de ham ar észrevettem, hogy nem ugyanaz 
a viszony állott fönn Trelawney úr és a kapitány 
között.

Ez utóbbi keménynézésű ember volt, akinek 
mintha semmi sem lett volna ínyére a fedélzeten, 
és mindjárt meg is tudtuk, miért, mert alig hogy 
leértünk a kabinba, utánunk jö tt egy matróz.

— Smollett kapitány beszélni óhajtana önnel, 
uram, mondotta.

— Mindenkor a rendelkezésére állok, tessék 
befáradni, szólt a lovag.

A kapitány, aki a küldönc sarkában volt, rög
tön belépett és becsukta az ajtót maga mögött.

— Nos, Smollett kapitány, mi jó  h írt hoz? 
Remélem, minden rendben; semmi sem késlelteti 
többé az indulást?

— Hát, uram, szólt a kapitány, legjobb lesz, 
ha nyíltan kimondom a szót, nem bánom, ha eset
leg rossz néven is veszi. Nem tetszik nekem az 
egész vállalkozás, nem tetszik nekem a legénység



és nem tetszik nekem a mellém beosztott tiszt. 
Röviden és velősen, ennyi az egész.

— Talán a hajó sem tetszik önnek, uram ? fir
tatta a lovag észrevehetően bosszús hangulatban.

— Azt nem mondhatnám uram, mielőtt ki nem 
próbáltam volna, szólt a kapitány. Nagyon derék 
alkotmánynak látszik, többet nem modhatok.

•— Vagy talán a tulajdonos sem tetszik önnek, 
uram ? folytatta a lovag.

De ekkor Livesey doktor közbevágott.
— Megálljunk egy percre, szólt, megálljunk! 

Minek az ilyen kérdések, melyek csak elmérgesí
tik a dolgot. A kapitány többet mondott a kelleté
nél vagy kevesebbet, és most azt kell követelnünk, 
hogy előbb magyarázza meg a szavait. Azt mondja, 
hogy, nem tetszik önnek ez a vállalkozás. Miért?

— Engem uram, amint mondani szokás, lepe
csételt paranccsal szerződtettek erre a hajóra, szólt 
a kapitány, vagyis hogy oda vezessem ezt a vitor
lást, ahová ez az úr kívánni fogja. Eddig rendben 
van a dolog. De íme arra kell rájönnöm, hogy a 
legénységem minden tagja többet tud, mint én. 
Ez csak nem helyes, úgy-e?

— Nem, szólt Livesey doktor, egyáltalában nem !
— Továbbá, folytatta a kapitány, megtudtam, 

hogy kincs után járunk — ezt a saját embereim
től kellett hallanom, tessék ezt megjegyezni. Nos, 
«gy kincs mindig kényes ügy; ilyen kincskeresés 
pedig sehogy sincs az ínyemre, és főként akkor 
nem, ha a dolgot titokban akarják tartani és ha 
^(bocsánatot kérek Trelawney úr) a titkot még a 
papagáj is tudja.

— Silvernek a papagája? kérdezte a lovag.



— Ez csak olyan szólásmód, folytatta a kapi
tány, azt akartam  vele mondani, hogy fűnek-fának 
elmondták a dolgot. Azt hiszem, hogy az urak 
közül egyik sem tudja, mibe vágta bele a fejszéjét; 
de én elárulom, hogy miről van itt szó — életről 
vagy halálról, vagy az örvény szélén való meg
menekülésről.

— Ez egészen világos, és merem mondani, 
tökéletesen igaza van, szólt Livesey doktor. Meg
kockáztatjuk a dolgot, de azért ne gondolja, hogy 
nem vagyunk a veszély tudatában. Aztán, azt állí
totta az előbb, hogy nem tetszik önnek a legény
ség. Talán nem jó tengerészeket fogadtunk föl?

— Nem tetszenek nekem, uram, felelt Smollett 
kapitány. És azt hiszem, hogy nekem is beleszólá
somnak kellett volna lenni az embereim megválo- 
gatásába, ha már ilyenről van szó.

— Talán ebben is igaza van, válaszolt a dok
tor. Trelawney barátomnak mindenesetre magával 
kellett volna vinnie ö n t; de a mulasztás, amennyi
ben szó lehet róla, nem történt akarattal. Aztán 
meg nem tetszik önnek Mister Arrow?

— Nem, uram. Bár meg vagyok róla győ
ződve, hogy jó tengerész, mégis úgy látom, kissé 
bizalmasabb a legénységgel, semhogy jó tiszthez 
illenék. A kormányos legyen tartózkodó az embe
reivel szemben — és ne üljön le poharazni velük!

— Azt hiszi talán, hogy iszákos ? kiáltott a lovag.
— Nem uram, felelt a kapitány, csak azt, hogy 

nagyon pajtáskodik velük.
— Nos és mit akar mindezzel mondani, kapi

tány? kérdezte a doktor. Mondja el, hogy mi a 
kívánsága ?



— Hát uraim, azt akarom kérdeni, el vannak 
önök határozva arra, hogy belemennek ebbe a 
vállalkozásba?

— Semmi sem téríthet el minket tőle! jelen
tette ki a lovag.

— Nagyon helyes, szólt a kapitány. Akkor, 
m iután türelmesen meghallgatták ezeket a dolgo
kat, melyeket be sem bizonyíthattam, kérem figyel
jenek még egy-két szómra. Az emberek a puska
port és a fegyvereket a hajó előrészén helyezik 
biztonságba. Holott pedig igen jó helyen volnának 
a kabin* alatt; miért nem kerülnek hát oda? — 
ez az első. Aztán önök négy emberüket magukkal 
hozzák, és úgy hallom, néhányukat szintén az 
elülső fülkékben helyezik el. Miért nem alusznak 
itt a kabin mellett? — ez a második.

— Van még valami? kérdezte Trelawney úr.
— Még egy harmadik, szólt a kapitány, külön

ben úgyis elég szót vesztegettünk.
— Sajnos, többet a kelleténél, ismerte el a doktor.
— Elmondom, amit a saját fülemmel hallot

tam, folytatta Smollett kapitány, önöknek birtokuk
ban van egy sziget térképe, melyen kereszttel van 
megjelölve a kincs fekvése; a sziget fekvése pedig 
ez —. Azzal pontosan megjelölte a szélességi és 
hosszúsági fokot.

— Soha egy léleknek sem szóltam e rrő l! kiál
tott föl a lovag.

— Pedig a legénység tud róla, uram, vágott 
vissza a kapitány.

* Kabin a régi vitorlásokon a hajó hátsó részén levő 
hajóterem, a kapitány és a tisztek tartózkodási helye; a 
matrózok fülkéi a hajó elején vannak. (Ford.)



— Livesey, akkor csak ön lehetett vagy Haw
kins, kiáltott a lovag.

— Akárki volt, most m ár mindegy, válaszolt 
a doktor. És megláttam rajta meg a kapitányon, 
hogy nem sokat hederitenek Trelawney úr mente
getőzésére. Az igaz, hogy én sem, mert tudtam, 
mennyire szeret fecsegni; mégis ebben az esetben, 
azt hiszem, igaza volt neki, és senki sem árulta el 
a sziget fekvését.

— Nos, uraim, folytatta a kapitány, én nem 
tudom, kinél van ez a térkép, de kikötöm magam
nak, hogy még nekem vagy Arrow kormányosnak 
sem szabad róla tudnia. Különben kénytelen len
nék az elbocsátásomat kérni.

— Látom már, szólt a doktor. Ön szeretné, ha 
az egész ügy titokban maradna, és ha itt a hajó 
farán egy kis erődítményt építtetnénk Trelawney 
barátom embereivel, fölszerelve az összes rendel
kezésre álló puskaporral és fegyverekkel. Más szó
val ön lázadástól fél.

— Uram, szólt Smollett kapitány, ne vegye rossz 
néven, de nem engedhetem, hogy olyan szavakat 
tulajdonítson nekem, amiket nem mondtam. Nincs 
az a kapitány, uram, akinek tengerre szabadna 
szállnia, ha elég oka volna ilyesmitől félni. Ami 
Arrow kormányost illeti, azt hiszem, talpig becsü
letes ember, ugyancsak a legénység egy része is, 
amennyire én ismerem őket. De én felelős vagyok 
a hajó épségéért, és rajta minden szál ember éle
téért. Látom, hogyan mennek a dolgok, és azt hiszem, 
sok dolog nincs a rendjén. Arra kérem önöket, 
legyenek valamivel óvatosabbak, vagy bocsássanak 
el kérem a szolgálatból. Ennyi az egész!



— Smollett kapitány, kezdte a doktor mosolygó 
arccal, hallotta ön valaha a vajúdó hegyek és a 
kis egér meséjét? Bocsásson meg, de kimondom,, 
hogy ön ezt a mesét juttatja az eszembe. Mikor 
ön ide belépett, fogadni mernék a parókámba, sok
kal nagyobb dolog járt a fejében.

— Doktor, szólt a kapitány, ön belelát a vesékbe. 
Mikor ide betettem a lábam, azzal a szándékkal 
történt, hogy az elbocsátásomat kérem. Meg vol
tam győződve róla, hogy Trelawney úr egy szava
mat sem fogja meghallgatni.

— Nem is akarom többé, kiáltott föl a lovag, 
ha Livesey nincs itt mellettem, már régen a po
kolba küldtem volna önt. De így hát meghallgattam. 
Teljesíteni fogom a kívánságát, de annyit mond
hatok, hogy megváltozott önről a véleményem.

— Ahogy tetszik, uram, szólt a kapitány. Meg 
fogja látni, hogy a kötelességemet teljesítettem.

Azzal elköszönt
— Trelawney, szólt a doktor, minden várako

zásom ellenére, kénytelen vagyok elhinni, hogy 
sikerült két becsületes embert szerződtetnie — ezt 
a kapitányt és John Silvert.

— Silver, igen, ha úgy tetszik, kiáltott a lovagr 
de ez a kiállhatatlan nyavalyás, kijelentem, hogy 
a viselkedése ellenkezik mindennel, ami férfias, ami 
igazi tengerészhez és főképen angol emberhez illik.

— Jó, szólt a doktor, majd meglátjuk.
Mikor a fedélzetre értünk, az emberek már

hozzáláttak a fegyverek és a puskapor átrakásá
hoz, nagyokat kurjantva munka közben, míg a 
kapitány és Arrow kormányos felügyeltek rájuk.

Az új intézkedés teljésen a kedvemre való volt.



Az egész vitorlást fenekestül fölforgatták; hat fül
két a hajó farán rendeztek be, még pedig közvet
lenül a középső része mögött, úgy hogy csak egy 
léccel szegett folyosó kötötte össze a tatfelőli ol
dalon a konyhával és az előrésszel. Eredetileg a 
kapitány, Arrow kormányos, Hunter, Joyce, a dok
tor és a lovag számára szánták ezeket a fülkéket. 
Aztán kettőt átengedtek nekem és Redruthnek, míg 
a kormányos és a kapitány a fedélzeten kaptak 
szállást a lépcső-sisak mellett, melyet mindkét ol
dalon annyira kiszélesítettek, hogy kabinnak lehe
tett volna nevezni. Persze így is nagyon alacsony 
volt, de elég hely volt ahhoz, hogy két függőágyat 
fölakasszanak benne, sőt a kormányosnak úgy lát
szik nem is volt ellenére ez az átalakítás. Lehet, hogy 
ő sem igen bízott a legénységben, de ez csak sejtés 
volt, mert amint nemsokára meg fogjátok hallani^ 
nem sokáig tisztelt meg bennünket a véleményével.

Mindnyájan javában dolgoztunk, elrakva a 
puskaport és a kabinok körül rendezgetve, mikor 
megérkezett a hosszú John kíséretében az utolsó
két ember egy parti ladikban.

A szakács olyan ügyesen mászott föl a hajó 
oldalán, mint egy majom és mihelyt megpillan
totta, mi van történőben, — haj-hó, legények,, 
kiáltotta, hát ez micsoda?

— Átrakjuk a puskaport, Jack, felelt az egyik.
— Ugyan, mi az ördögbe! kiáltott a hosszú 

John, ha ezzel vesződünk, elszalasztjuk a reggeli 
tengerárt!

— Én parancsoltam, szólt a kapitány kur
tán. Maga csak menjen le a konyhába, barátom,, 
mert az emberek mindjárt éhesek lesznek.



— Igen, igen, uram, felelt a szakács és sap
kájához téve a kezét, egyszeriben eltűnt a kony
hája irányában.

— Derék egy legény ez, kapitány, szólt a doktor.
— Annak látszik, uram, válaszolt Smollett 

kapitány. Mozogjunk, emberek, mozogjunk azzal, 
biztatta a legényeit, akik áthordták a puskaport; 
<is amint észrevette, hogy én épen a forgatható 
ágyút szemlélem a hajó közepén, egy hosszú, kilenc- 
fontos rézszörnyeteget —

— Hé, te hajósinas, kiáltott rám, eredj onnan! 
Mars le a szakácshoz és segíts neki!

És amikor elsiettem mellette, hallottam, amint 
hangosan odaszólt a doktorhoz:

— Én nem tűrök meg semmiféle kegyencet a 
hajón!

Biztositlak benneteket, hogy ebben a pillanat
ban én is a lovag véleményéhez pártoltam és mély
ségesen meggyűlöltem a kapitányt.

TIZEDIK FEJEZET.

Úton.

Az egész éjtszakán keresztül nagy volt a sür
gés-forgás a fedélzeten; mig mindent a helyére 
nem raktunk, ladikszámra érkeztek a lovag bará
tai, Blandly úr és a többiek, jó utat kívánva neki 
és szerencsés visszatérést. Soha nem volt olyan este 
a »Benbow Admirális«-ban, hogy feleannyit kellett 
volna dolgoznom; és kutyafáradt voltam, mikor 
kevéssel hajnal előtt megszólal a csónakmester 
sípja és a legénység körülállotta a horgonycölöpöt.



Ha kétszer olyan álmos lettem volna, a világért 
sem hagytam volna el a fedélzetet; minden új volt 
előttem és érdekes — a kurta parancs-szók, a síp éles 
füttyei, a hajólámpák fényénél izgelődő emberek.

— Hej, Barbecue, gyújts rá egy nótára, kiál
tott egy hang.

— Halljuk a régit, szólt egy másik.
— Úgy, úgy, pajtások, válaszolt a hosszú John, 

aki ott állott a közelben, mankója a hóna alatt és 
egyszerre fölharsogott az ajkán a jól ismert n ó ta :

Tízen a halott ládáján —
Mire az egész legénység karban követte:
Yo-ho-hó, meg egy üveg rum!
És a harmadik hó !-ra meglódították a tekerő- 

rudat, egy akarattal.
Ez az izgalmas pillanat egy másodperc alatt 

elémvarázsolta az öreg »Benbow A dm irá lisá t; 
mintha a kapitány hangja harsant volna föl a 
kórusban. De a horgonyt hamarosan fölhúzták és 
csuronvizesen ott lógott a hajó elején; a vitorlák 
hamarosan duzzadni kezdtek, part és hajók mind
két felől elsurrantak mellettünk és mielőtt még 
lefekhettem volna egy egyórás rövid pihenőre, a 
Hispaniola megkezdte útját a Kincses Sziget felé.

Nem akarom az utazás minden részletét fel
sorolni. Fölötte kedvező szelet kaptunk. A hajó 
derék alkotmánynak bizonyult, a legénység csupa 
hozzáértő tengerész és a kapitány alaposan ismerte 
a mesterségét. De mielőtt a Kincses Sziget délkörét 
elértük volna, két-három dolog esett meg, ami ér
demes a följegyzésre.

Arrow kormányos, a legelsők között, rosszabb
nak bizonyult még a kapitány aggodalmánál is.

Stevenson—Király: A kincses sziget. 0



Semmi tekintélye nem volt a legénység előtt és az 
emberek azt tették vele, amit akartak. De nem ez 
volt a legnagyobb baj. Mert két-három nap múlva 
ködös szemmel, vérvörös arccal, hebegő nyelvvel 
és a részegség egyéb jeleivel kezdett föltűnni a 
fedélzeten. Egyszer-kétszer szégyenszemre le is 
parancsolták a hídról. Néha elvágódott és meg
sértette magát, máskor egész napon keresztül a kuc
kójában hevert a lépcső-sisak egyik felében, majd 
meg egy-két napra megint visszanyerte józanságát 
és elég rendesen látta el a munkáját.

Azt azonban sehogy sem tudtuk fölfedezni, hogy 
honnan veszi a pálinkáját. Ez a hajó titka maradt. 
Bármennyire szemmel kísértük, sohasem tudtuk 
megfejteni ezt a rejtvényt; és ha szemtől szembe 
felelősségre vontuk, csak nevetett, ha be volt rúgva, 
és ha józan volt, akkor égre-földre esküdözött, 
hogy soha mást nem ivott, mint vizet.

Nemcsak mint tisztnek nem tudtuk hasznát 
venni, nemcsak hogy rossz hatással volt a legény
ségre, hanem csakhamar kiderült, hogy utoljára 
valami módon kárt fog tenni magában. így senki 
sem lepődött meg nagyon, sem a szívére nem 
vette a dolgot, mikor egy sötét és viharos éjtsza- 
kán végképen eltűnt és soha nem láttuk többé.

— A tengerbe esett! jelentette ki a kapitány, 
így, uraim, legalább megkímélt minket attól, hogy 
vasra kelljen verni.

De kormányos nélkül maradtunk és így kény
telenek voltunk természetesen a legénység egyik 
tagját előléptetni. A csónakmester, Anderson Job, 
bizonyult a legalkalmasabbnak, és bár megtartotta 
régi címét, mégis ő lett a kormányos. Trelawney



úr sokat já rt a tengeren és a szakismeretével 
nagyon hasznosnak mutatkozott, mert szép időben 
átvehette a felügyeletet. Az első matróz, Hands 
Izrael is lelkiismeretes, ravasz, tapasztalt öreg 
fickónak látszott, akire szükség esetén bármit rá 
lehetett bízni.

Bizalmas barátság kötötte a hosszú Silver 
Johnhoz, s így az ő nevének említésénél alkalma
tosnak tartom, hogy a szakácsunkról szóljak, akit a 
legénység Barbecuenak nevezett.

A hajó fedélzetén a mankóját egy zsinóron a 
nyakába akasztva viselte, hogy mind a két keze 
a lehető legszabadabban maradjon. Látni kellett 
volna, mikor a mankója nyelét nekiszorította az 
egyik falnak és arra támaszkodva, a hajó minden 
ringásának engedve, úgy végezte a főzést, mintha 
biztos parton állott volna. Még furcsább volt nézni, 
mikor a legviharosabb időben keresztülment a 
fedélzeten. Itt-ott egy-két kötél volt kifeszitve a 
legszélesebb helyeken — ezeket a hosszú John 
fülbevalóinak neveztük és arra szolgáltak, hogy 
átsegítsék őt egyik helyről a m ásikra; hol hóna 
alá kapva a mankót, hol meg maga után hurcolva 
a zsinórján, oly gyorsan tudott mozogni, mint 
bárki más. Mégis egyik-másik az emberek közül, 
akik régi hajóstársai voltak, csak szánakozva tud
ták nézni mostani állapotát.

— Nem közönséges ember ez a Barbecue, 
nem a! mondotta az első matróz. Végzett ő isko
lákat is fiatal napjaiban és úgy tud beszélni, 
mintha könyvből olvasná, mikor épen az eszébe 
ju t ; aztán van ám bátorsága neki — egy oroszlánf 
az semmi a hosszú Johnhoz képest! Láttam, mikor
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egyszer négy embert ragadott nyakon és verte 
össze a fejüket — pedig nem volt fegyver a kezében.

Az egész legénység tisztelettel nézett föl rá, sőt 
szót fogadott neki. Mindenkivel a maga módján 
tudott beszélni és mindenkinek valami különös szol
gálatot tenni. Hozzám változatlanul kedves volt; min
dig örült, ha ott lézengtem körülötte a konyhában, 
melyet olyan tisztán tartott, mint egy kristályüveget; 
a tálak és lábasok fényesre súrolva lógtak a falon 
és az egyik sarokban volt a papagájos kalitkája.

— Gyere ide, fiam Hawkins, szokta mondo
gatni, gyere ide diskurálni az öreg Johnnal. 
Senkit sem látok szívesebben, mint téged, fiam. 
Ülj ide és hallgasd meg, amit mondok. Ez itten 
Fiint kapitány — a papagájomat Fiint kapitány
nak szólítom, a híres kalózfejedelem után — ez 
itten Fiint kapitány, aki szerencsét jósol az uta
zásunkra. Úgy-e, kapitány?

És ekkor a papagáj nagy gyorsasággal kezdte 
darálni: »Ezüstpénz! ezüstpénz! ezüstpénz!« míg 
John le nem takarta keszkenőjével a kalitkát.

— Bizony ez a madár, szokta mondogatni a 
szakács, van legalább, nem hazudok, kétszáz éves, 
fiam Hawkins — mert ezek talán sohasem halnak 
meg; és ha valaki több gaztettet látott, az talán 
maga az ördög volt. Együtt hajózott ez már 
Englanddal, a nagy England kapitánnyal, a kalóz
zal. Ott volt ez Madagaszkárnál és Malabarnál, és 
Surinamnál, és Providencenál, és Portobellónál. 
Ott volt, m ikor kihalászták az elpusztult ezüst
hajókat. Ottan tanulta az »ezüstpénz«-t, nem csoda, 
piszén háromszázötvenezret találtak, az ám, öcsém 
Hawkins! Ott volt, mikor elfogták az ind alkirályt



Goa előtt. Ha az ember ránéz, azt hinné, legföljebb 
még valami fiatal madárfióka. Pedig mi elég puska
port szagoltunk, úgy-e, kapitány ?

— Vigyázz! Kész! — rikoltott a papagáj.
— Legény ez a talpán, bizony, szólt a 

szakács és cukrot adott neki a zsebéből — és 
ekkor a madár elkezdte csőrével csapkodni a 
kalitka drótját és csúnyán káromkodott, mintha 
meg akarta volna mutatni cudar voltát.

— Lám, lám, — ismételgette John — az ember 
nem nyúlhat a szurokhoz, hogy be ne szennyezze 
magát, fiam. Itt van ez a szegény, öreg, ártatlan 
madaram, s úgy káromkodik, mintha iskolában 
tanulta volna, pedig sejtelme sincs az értelméről, 
arra mérget vehetsz. így káromkodna, hogy úgy 
fejezzem ki magam, még egy tiszteletes úr előtt is.

S azzal John a hajába nyúlt olyan ünnepélyes 
mozdulattal, hogy a legbecsületesebb embernek 
tartottam  volna.

A lovag és Smollett kapitány még mindig igen 
tartózkodóan viselkedtek egymással szemben. A lo
vag nem palástolta egyáltalában a dolgot, egy
szerűen lenézte a kapitányt. A kapitány a maga 
részéről csak akkor beszélt, ha megszólították és 
olyankor is kurtán, ridegen és szárazon, kerülve 
minden fölösleges szót. Bevallotta, mikor egyszer 
sarokba szorítottuk, hogy a legénység felől úgy 
látszik tévedett, mert voltak, kiknek szolgálat
készsége semmi kívánnivalót nem hagyott és a 
többiek is igyekeztek kitenni magukért. Ami a 
hajót illeti, abba meg épen szerelmes volt.

—  Ez a hajó egy ponttal jobban megteszi a 
kötelességét, mintsem az embernek joga volna



saját hites feleségétől elvárni, uram, szokta volt 
mondogatni. De — tette hozzá — azért azt mon
dom, hogy még nem vagyunk otthon és csöppet 
sem tetszik nekem ez a vállalkozás.

A lovag az "ilyenekre egyszerűen hátat fordí
tott és föl meg alá já rt a fedélzeten, állát a leve
gőbe szegezve.

— Még egy ilyen kijelentés, mondogatta, és 
rögtön megpukkadok.

Hébe-korba utóiért bennünket a vihar, s a 
Hispaniolának alkalma nyílt még jobban meg
mutatni a jeles tulajdonságait. A legénység minden 
egyes tagja megelégedettnek látszott és annyi bi
zonyos, hogyha valaki nem érezte itt jól magát, 
annak nehéz lett volna másképen a kedvébe 
járni. Azt hiszem, hogy soha jobban elkényeztetett 
hajósnép nem já rt a tengeren, mióta Noé meg
építette a bárkáját. A legcsekélyebb ürügy elég 
volt ahhoz, hogy dupla porció grogg já rja ; külö
nös alkalmakkor pudding került az asztalra, ha 
például a lovag meghallotta, hogy valamelyik em
bernek névnapja volt; és egy hordó alma mindig 
ott állt nyitva a fedélközön, hogy bárki belenyúl
hatott, ha kedve szottyant.

— Sohasem hallottam, hogy az ilyennek jó 
vége lett volna, szólt a kapitány Livesey doktor
nak. Kényeztesd el a matrózokat s az ördög sem 
bír velük! Ez az én véleményem.

Pedig az almáshordó nagy hasznunkra lett, 
amint mindjárt meg fogjátok hallani; mert ha ez 
nincs, akkor sohasem kaptunk volna semmi figyel
meztetőjelet és mindnyájan elpusztulhattunk volna 
árulás következtében.



íme, hogyan történt a dolog :
A passzátszelek irányában haladtunk, hogy 

aztán  bekanyarodjunk szigetünk felé — többet 
-erről nem mondhatok — és már éjjel-nappal vidám 
arccal erőltettük a szemünket, hogy mikor fogjuk 
először megpillantani. A legáltalánosabb számítás
sal, odautazásunk legutolsó napján lehettünk; talán 
még az éjjel vagy legkésőbb másnap délelőtt föl 
kellett tűnnie a Kincses Szigetnek. Dél-délnyugati 
irányt vettünk, friss oldalszelünk támadt, a tenger 
nyugodt volt. A Hispaniola méltóságteljesen szelte 
a hullámokat, a hajó nyársa el-elkapta a röpködő 
tajtékot. Fönt és lent minden vitorla megfeszült a 
szélben, mindenki a legjobb hangulatban volt, 
hisz olyan közel voltunk kalandozásunk első föl
vonásának a végéhez.

Nos, épen napnyugta után, mikor befejeztem 
a munkámat és a kuckóm felé tartottam, eszembe 
jutott, hogy jó volna egy kis alma. A fedélközbe 
futottam, az őr a hajó orrán állott a sziget föl- 
tüntét vigyázva, a kormánynál álló legény a vi
torla feszülését nézte és csöndesen fütyörészett 
magában. Ez volt az egyetlen hang meg a habok 
locsogása a hajó orránál és a bordái körül.

Belevetettem magamat egész testemmel a hor
dóba és azt találtam, hogy alig m aradt benne 
valami a lm a; és amint lekuporodtam a sötétben, 
akár a víz csobogása, akár a hajó ingása követ
keztében, elszenderedtem vagy legalább is közel 
voltam hozzá, mikor egy nehéz emberi test han
gos nyekkenéssel odavetette magát a hordó olda
lához. A hordó megingott, amikor vállával neki
támaszkodott és épen ki akartam ugrani belőle,



mikor az illető megszólalt. Silver hangja volt és 
alig hallottam tíz szót belőle, a világ minden 
kincséért sem mozdultam volna meg, hanem ott 
gubbasztottam reszketve és odafülelve, iszonyattal 
vegyes kíváncsisággal. És abból a tíz szóból meg
értettem, hogy a fedélzeten levő összes becsületes 
emberek élete egyedül éntőlem függött.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Mit hallottam az almáshordóban ?

— Nem, nem én, szólt Silver, Fiint volt a 
kapitány, én voltam a kvártélymester, a falábam 
dacára. Ugyanott vesztettem el a lábamat, ahol az 
öreg Pew a szemevilágát. Nagyszerű egy felcser 
volt, aki megamputált engem, — kollégiumot vég
zett meg mi — csöbörszámra idézte a latint, az ám ! 
Azért fölakasztották mint egy kutyát és a napon 
aszalták meg, mint a többieket Corso Castle mel
lett. Ezek Roberts emberei voltak s az egész onnan 
származott, hogy más nevet adtak a hajójuknak — 
Royal Fortune vagy ilyesfélét. Már pedig én aszon- 
dom, ahogy egyszer megkeresztelték a hajót, úgy kell 
maradnia. így volt a Cassandra, mely mindnyájunkat 
épen hozott haza Malabarbál, miután England kapi
tány elfogta az ind alkirályt, így az öreg Rozmár, 
Fiint kapitány vén gályája, még most is látom, vér
től pirosán és majd alámerülve a sok aranytól.

— Ah, kiáltott föl egy másik hang, a fiatalabb 
legények egyike, kétségkívül elragadtatva a bámu
lattól, nagyszerű egy virágszál lehetett az a Fiint.

— Davis is ember volt a talpán, mindenesetre,



szólt Silver, bár sohasem voltam vele együtt. Elő
ször Englandnál voltam, aztán Flinthez kerültem, 
ennyi az én egész históriám. Most pedig itt vagyok 
a magam számlájára, már ahogy mondani szokás. 
Kilencszáz fontot tettem félre England szolgálatá
ban és kétezret Fiint zsoldjában. Nem rossz kereset 
egy egyszerű matróznál — és mind biztonságban van 
letéve egy bankban. Hol vannak most England em 
berei? Ki tudja! Hol Flintéi? Hát a legtöbbje itt van 
ezen a hajón és örülnek a jó puddingnak, — hiszen 
némelyikük már a koldulásra volt rászorulva. Az 
öreg Pew, az, aki a szemevilágát elvesztette, valaha 
szégyenszemre ezerkétszáz fontot költött el egy év
ben, akár egy lord az urakházából. Hát ő most hol 
já r?  Bizony elpatkolt és a földet rágja; de két évvel 
ezelőtt, szakadjak meg! ha nem volt az éhhalál 
küszöbén. Koldult, és lopott, és gyilkolt, és amel
lett alig tengette életét, becsületemre mondom!

.— Bizony, a végén még sincs az embernek 
belőle semmije, sóhajtott föl a fiatal tengerész.

— Persze hogy nincs belőle semmije a bolon
doknak, azt elhiheted nekem — az bizonyos, kiál
tott föl Silver. De nézz ide, te még fiatal vagy, és 
máris kifogsz az emberek eszén. Azt rögtön észre
vettem, amint szemet vetettem rád, és úgy akarok 
veled beszélni, mint egy férfiúval.

Gondolhatjátok, mint éreztem magam, m ikor 
ez az undok, vén gazember ugyanolyan hízelgő 
szavakkal környékezte meg azt a másik embert, 
mint engem. Azt hiszem, ha tehetségemben lett 
volna, megöltem volna a hordón keresztül. Ő azon
ban nyugodtan folytatta, sejtelme sem volt arról, 
hogy valaki kihallgathatja.



— így járnak a szerencse lovagjai. Az életük 
csupa sanyarúság, folyton az akasztófával játsza
nak, de jól esznek-isznak, akár a kanonokok és 
mikor a kiruccanásnak vége, hát száz font üti a 
m arkukat és nem száz fillér. A legtöbb aztán jól 
kimulatja magát és felönt a garatra, majd megint 
hajrá, neki a tengernek. De ez nem az én mester
ségem. Én mindent félreraktam, egy keveset ide, 
egy keveset oda, de sehová sem annyit, amivel 
gyanút ébreszthetnék. Jegyezd meg magadnak, én 
m ár benn vagyok az ötvenben és ha egyszer vissza
térünk ebből a kalandból, akkor komolyan hozzá
látok az úri élethez. Itt az ideje, mi ? Azt mondod 
te is. De azonközben sem tagadtam meg magam
tól semmi élvezetet, elég könnyen éltem, puha pár
nán aludtam, jól bezabáltam, ha elkerültem a sós 
vízről. Hogy mint kezdtem? Mint egyszerű matróz, 
mint te !

— Jó, mondotta a másik, de most aztán el
úszik a régi pénzed, úgy-e? Ezután aligha tolod 
be a képedet Bristolba!

— Miért, hát mit gondolsz, hol a pénzem? 
kérdezte Silver gúnyosan.

— Hát Bristolban, bankban és egyebütt elhe
lyezve, felelt a társa.

— Csak volt, jelentette ki a szakács, csak volt, 
m ikor fölszedtük a horgonyt. De most már az öreg 
feleségem kezében van minden. A »Messzelátó «-n 
túladtunk, italmérési engedéllyel, kuncsafttal és föl
szereléssel együtt, és a vén boszorka már útban is 
van, hogy találkozzék velem. Megmondanám neked 
hogy hol, mert megbízom benned, de nem akarom 
a többi pajtások féltékenységét fölkelteni.



— És bízol abban a vén boszorkában? kér
dezte a másik.

— A szerencse lovagjai, felelt a szakács, ren
desen keveset bíznak egymás becsületében és ebben 
igazuk van, arról biztos lehetsz. De én kifogok 
rajtuk, ki én! Ha egy legény egyszer ki merne 
babrálni velem, — már azok közül, akik ismernek 
engem — az nem sokáig szívná az öreg Johnnal 
ugyanazt a levegőt. Voltak, akik féltek Pewtól, és 
voltak, akik féltek Flinttől, de Fiint maga is félt 
tőlem. Félt tőlem és büszke volt rám. Nem volt a 
tengeren rakoncátlanabb legénység, mint Flinté; 
maga a pokolbeli ördög sem mert volna velük 
egy hajón lenni. Látod, elmondom neked, bár nem 
szoktam kérkedni, és azt is észrevehetted, hogy 
könnyen barátkozom, de mikor én voltam a 
strázsamester, akkor még Fiint öreg kalózai is 
reszkettek tőlem.

— Nos, hát megvallom neked, szólt a legény, 
egy csöppet sem tetszett nekem ez az egész ügy, 
míg veled nem beszéltem, John; de most itt a 
kezem rá!

—Derék fiú vagy és van egy kis eszed, felelt Silver, 
megrázva a kezét olyan szívélyesen, hogy az egész 
hordó megingott belé, és nem is láttam jobbképű 
legényt, aki odaillenék a szerencse lovagjai közé.

Azalatt kezdtem ráeszmélni, hogy mit jelen
tenek a kifejezéseik. »Szerencse lovagja« egysze
rűen annyit tett, mint közönséges kalóz, és a kis 
jelenet, amely a fülem hallatára lejátszódott, a meg
vesztegetés utolsó fölvonása volt — ez lehetett az 
utolsó megbízható legény, aki még a hajón volt. 
Ebbe csakhamar bele kellett nyugodnom, mert



Silver egy halk füttyöt hallatott, mire egy harm a
dik ember lépett be hozzájuk és leült a kettő közé.

— Dickkel rendben volnánk, szólt Silver.
— Oh, én tudtam, hogy Dick közénk való, 

szólalt meg az első matróz, Hands Izrael hangja. 
Nem olyan bolond ez a Dick, azzal kivette a bagó
já t és köpött egyet. De nézz ide, folytatta, ez azr 
amit tudni szeretnék Barbecue, meddig kell még 
tétlenül néznünk ezt a komédiát, mint egy isten
verte markotányoshajón? Már torkig vagyok azzal 
a Smollett kapitánnyal, elég volt a nyaggatásból, 
a teremburáját! Már szeretnék beülni a kabinba, 
vagy m i? Hadd kóstoljak az elemózsiájukból meg 
a borukból, meg miből!

— Izrael, szólt Silver, csapd a falhoz a fejedet, 
mert az sohasem ért sokat. De azért idehallgass,, 
azt megteheted! Legalább is elég nagy a füled 
hozzá. Hát én csak annyit mondok, hogy bújj el 
a kuckódba, és vesződj tovább, és sokat ne tátsd a 
szádat, és ne igyál sokat, mig ki nem adom a jel
szót; a többivel ne törődj, fiam.

— Hát mondtam én, hogy nem? dörmögött 
az első matróz. Csak azt kérdem, hogy m ikor? 
Ennyi az egész, amit mondtam.

— Mikor, a pokolba i s ! kiáltott föl Silver. Hát 
ha épen tudni akarod, elárulom neked, hogy 
mikor. A legelső alkalommal, amikor tehetem, hát 
tudd meg, hogy ak k o r! Itt van ez a Smollett kapi
tány, a legkitűnőbb tengerész, aki odavezeti nekünk 
a helyszínre ezt a jó hajót. Itt van a lovag meg a 
doktor, náluk van a térkép meg minden — mit 
tudom én, hol rejtegetik. Vagy te talán tudod? Mi? 
Nos hát, én azt hiszem, hogy a lovag meg a doktor



majd fölkutatják a kincset és segítik nekünk a 
hajóra rakni, az áldóját! Akkor majd meglássuk! 
Ha nyugton tudnátok a bőrötökbe férni, bitangok, 
akkor Smollett kapitány még a félúton haza is 
vezethetne bennünket, mielőtt odavágnék.

— De hiszen mi mind tapasztalt hajósok 
vagyunk, ha nem csalódom, szólt a Dick gyerek.

— Mind komisz matrózok vagyunk, azt aka
rod mondani, úgy-e? ripakodott rá Silver. Mi csak 
^1 tudunk kormányozni valahogyan, de ki adja 
meg az irányt? Ezen valamennyien fönnakadtok, 
jó  legények, az elsőtől az utolsóig. Ha rajtam  ál- 
lana, akkor engedném, hogy Smollett kapitány 
legalább is a passzátszelek sodrába vigyen vissza 
bennünket, akkor nem lennénk kitéve az átkozott 
eltévedéseknek, mikor napi egy kanálnyi vízzel 
kell beérni. De én ismerem a fajtátokat. Azért 
végezni akarok velük még a szigeten, mihelyt a 
zsákmány a hajón lesz; pedig kár volna. De hát 
ti addig nem vagytok boldogok, míg be nem rúg
tok. Görbüljek meg, ha nem bántam meg százszor,* 
hogy ilyen emberekkel kell egy födélzeten lennem !

— Lassan, lassan, hosszú John, szólt Izrael. 
Hiszen senki sem akar az utadba állani.

— Mondd, hány szép hajót láttam tönkre
menni? Mit gondolsz? És mennyi vidám legényt 
az akasztófán száradni a kikötő vesztőhelyén ? 
kiáltott Silver, és mindennek csak az az átkozott 
elhamarkodás az oka. Mindent csak hamar, hamar, 
hamar. Hallod, hogy mit mondok? Én tapasztal
tam egyet-mást a tengeren. Ha csak egy kevés 
ideig lesztek türelemmel, míg a szél sodrába vissza
érünk, hát hintóba járhattok valamennyien azután.



De nem, a világért sem, ismerlek benneteket. Nem 
győzitek kivárni azt a pár korty rumot, ha pokolba 
kerültök is.

— Mindenki tudja, hogy jó pap lett volna be
lőled, Jo h n ; de vannak mások is, akik épolyan 
jól értenek a hajózás mesterségéhez, mint te, szólt 
Izrael. De azok nem vetettek meg egy kis tréfát. 
Azok nem beszéltek olyan lóhátról, hanem szeret
ték a táncot, mint vig pajtásokhoz illik.

— Ügy? szólt Silver. És hol vannak most 
azok? Pew volt ebből a fajtából való, és úgy halt 
meg, mint egy koldus. Fiint is, és belepusztult a sok 
pálinkába Savannahban. Pompás legénység volt 
az, az igaz! de mondd meg, hol vannak most?

— De, kérdezte Dick, ha félretesszük ezeket 
az útból, akkor mi lesz a sorsuk, mégis?

— Ez már aztán kérdés! kiáltott föl a szakács 
csodálkozva. Ezt nevezem üzleti érzéknek. Nos, 
hát mit gondolsz ? Kitegyük őket egy lakatlan szi
getre? Ez volt England kapitány módszere. Vagy 
lemészároljuk őket barom m ódra? így tett volna 
Fiint vagy Billy Bones.

— Billy, az értett ilyesmihez, szólt Izrael. 
A holt ember nem harap, szokta volt mondogatni. 
Igaz, hogy azóta ő is a fűbe harapott, és ha valaha 
izgága ember nyugodt kikötőbe ért, az Billy Bones.

— Igazad van, szólt Silver, izgága és tettrekész 
ember volt. De jegyezd meg magadnak, én jó em
ber vagyok — kész úriember, szoktad magad mon
dani, de a mostani esetünk komoly. A kötelesség
— kötelesség, pajtások. És én a halálra szavazok. 
Ha mint lord bejutok az urakházába és saját hin- 
tómon fogok járni, nem szeretném, ha egyike azok-



nak az uraknak ott a kabinban váratlanul haza
kerülne, mint az ördög az imádság közepébe. 
Várni türelmesen, ez az én jelszavam, de ha aztán 
üt az óra, akkor elő a bicskával!

— John, kiáltotta az első matróz, te vagy az 
én emberem!

— Megállj csak, Izrael, majd látsz te különb 
dolgot is, szólt Silver. De egyet kikötök magam
nak, s ez az egy — Trelawney. A saját kezemmel 
akarom leszedni azt a lófejét a testéről. Dick, tette 
hozzá, hirtelen félbeszakítva a fenyegetőzést, ugorj 
egyet, mint jó  fiúhoz illik és kaparj ki nekem egy 
almát, hadd nedvesítsem meg vele a torkomat.

Képzelhetitek, micsoda rémület vett erőt ra j
tam! Szerettem volna kiugrani és elrohanni, ha 
lett volna egy csöpp akarat bennem ; de a tagjaim 
és a szivem egyszerre fölmóndták a szolgálatot. 
Hallottam, amint Dick föltápászkodott, de aztán 
valaki visszatartotta és Hands Izrael fölkiáltott:

— Ugyan hagyjad! Mit szopogatsz azon a szá
raz almán? Keríts inkább egy kis rumot nekünk!

— Dick, szólt Silver, én megbízom benned. 
Jegyezd meg, hogy meg van mércézve a hordócska. 
Itt a kulcs, tölts meg egy kancsót és hozd föl.

Bármennyire elfogott a félelem, mégis csak 
arra gondoltam, hogy innen eredt a pálinka, amely
nek Arrow kormányos a pusztulását köszönhette.

Dick csak egy kevés ideig volt távol, de azalatt 
Izrael folyton a szakács fülébe sugdosott. Nem tud
tam elfogni csak egy-két szót, mégis megtudtam 
néhány fontos adatot, mert egyéb töredékeken kí
vül, melyeknek ugyanaz volt az értelmük, egy teljes, 
összefüggő mondatot is hallottam : »Ezen az egyen.



kívül a többiek közül senki sem akar csatlakozni.« 
Tehát mégis maradt néhány hűséges ember a hajón#

Mikor Dick visszatért, egymásután hörpintet- 
tek egyet a kancsóból. Az egyik így köszöntötte 
föl: »Jó szerencsét!«, a másik: »Az öreg Fiint 
egészségére!« és végül Silver maga ezzel a versi
kével: »Igyunk hát, most rajtunk a sor, lesz még 
pecsenye meg jó bor!«

E pillanatban világosság érte a szememet és 
fölpillantva észrevettem, hogy a hold fölkelt és be- 
ezüstözte a hátsó árboc keresztfáját és fehérre fes
tette az elülső v itorlákat; és majdnem ugyanabban a 
percben fölhíangzott az előőrs kiáltása: »Föld, hahó !«

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Haditanács.

Egyszerre nagy lábdobogás támadt a fedél
zeten. Hallottam, amint az emberek előrontottak 
a  hátsó és első kabinból; és egy szempillantás 
alatt kisurranva a hordómból, meglapulva az alsó 
vitorla alatt nagyot kerültem a hajó fara felé, és 
épen, idejében bújtam elő a nyilt fedélzeten, hogy 
Hunter és Livesey doktor mögött a hajó orra felé 
rohanjak.

Itt m ár egybegyűlt az egész hajósnép. A hold 
föltünésével szinte egyszerre eltűnt a kilátást 
elzáró ködfátyol is. Néhány mérföldnyi távolság
ban, délnyugatra tőlünk, két alacsony dombot vet
tünk észre, és mögöttük emelkedett egy harmadik, 
magasabb halom, melynek a csúcsát még elborította 
a köd. Mind a három szabályos kúpalakot mutatott.



Ennyit láttam, szinte álomban, mert még nem 
tértem magamhoz abból a szörnyű félelemből, mely 
pár perccel ezelőtt még annyira lenyűgözött. És 
ekkor fölfyarsant Smollett kapitány hangja, amint 
parancsokat osztogatott. A Hispaniola néhány fok
kal jobban nekifeküdt a szélnek és most olyan 
irányban haladtunk, hogy épen a sziget keleti 
oldalának tartottunk.

— Most pedig emberek, szólt a kapitány, mikor 
minden el volt igazítva, van-e közietek valaki, aki 
já rt ezen a szigeten?

— Én, uram, felelt Silver, itt vettünk föl egy
szer vizet, mikor egy kalmárhajón szakács voltam.

— A horgonyhely délfelől esik, egy kis szige
tecske mögött, ha jól sejtem? kérdezte a kapitány.

— Úgy van, uram, Csontváz Sziget a neve. 
Valaha kalózok tanyáztak itten és volt közöttünk 
egy tengerész, aki ismerte az összes neveket. Az a 
halom ott észak felé az Előárboc-halom, mert há
rom domb van itten, melyek déli irányban vonul
nak — elő-, fő- és hátsó-árboc-halom, uram. A fő
halom — az a vastag ott a felhővel az ormán — 
azt rendesen Messzelátó-dombnak nevezik, mert 
ott helyezték el az előőrseiket, m ikor a hajójuk 
itt horgonyzott tisztogatás céljából. Mert itten szok
tak volt nagytakarítást rendezni a hajójukon, uram, 
engedelmet kérek.

— Van nálam egy térkép, szólt Smollett kapi
tány, nézze meg, jó helyen járunk-e?

A hosszú John szemei majd kiugrottak, mikor 
kezébe vette a térképet, de a papiros olyan gyű- 
retlennek látszott, hogy rögtön tudtam, milyen 
csalódás fogja érni. Nem az a térkép volt, melyet
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Billy Bones ládájában találtunk, hanem annak 
pontos másolata, különben mindenben tökéletes 
párja, — nevek, magasságok, mélységek mind meg
jelölve — a vörös keresztek és a széljegyzetek ki
vételével. Bármennyire fájdalmas volt a meglepe
tése, Silver elég erősnek mutatkozott, hogy eltit
kolja.

— Igen, uram, mondotta, ez az a hely minden
esetre és nagyon szépen megrajzolva. Vájjon kinek 
a munkája lehet? Csudálkozom, mert a kalózok 
az ilyesmihez alig érthettek. Ah, itt van: »Kidd ka
pitány horgonyhelye« — igen, így nevezte a paj
tásom ezt a kikötőt. Innen erős áramlat visz déli, 
majd északi irányban a nyugati part mentén. Jól 
tette, uram, mikor a szél irányában maradt és a 
sziget viharos oldalának tartott. Legalább ha az a 
szándéka, hogy horgonyt vessen és itt vesztegeljen, 
keresve sem találhat jobb helyet ezen a vidéken.

— Köszönöm önnek, barátom, szólt Smollett 
kapitány. Majd még igénybe fogom venni a szíves
ségét. Elmehet.

Meglepődve néztem, milyen hidegvérrel val
lotta be a hosszú John a szigetre vonatkozó is
mereteit, és be kell ismernem, hogy majd kivert 
a hideg, mikor láttam, hogy felém közeledik. Bár 
sejtelme sem lehetett arról, hogy minden szavát 
meghallottam az almáshordó mögött, mégis azóta 
annyira megborzadtam annyi kegyetlenségtől, ra
vaszságtól és hatalomtól, mely benne összpontosult, 
hogy alig tudtam palástolni reszketésemet, mikor 
kezét rátette a karomra.

— Hej, mondotta, ez aztán kedves hely, ez a 
sziget — kedves hely egy olyan legénykének, aki
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szeret körülnézni. Lehet itt fürödni, fákra fölmászni, 
kecskét hajszolni, és te is úgy ugrálhatsz azokon 
a dombokon, mint a kecske. Én is szinte megif- 
jodom tőle, szinte elfelejtem, hogy falábon járok, 
bizony. Jó idő volt az, m ikor még fiatal voltam, 
és tíz ujj volt a lábamon, arról biztositlak. Ha egy 
kis fölfedező útra akarsz indulni, csak szólni kell 
az öreg Johnnak, majd ad az egy kis elemózsiát 
útravalóul.

És a legbarátságosabb modorban a vállamat 
veregetve, elbicegett előlem és leereszkedett a hajó 
belsejébe.

Smollett kapitány, a lovag, Livesey doktor a 
hajóhídon beszélgettek, és én, bármennyire szeret
tem volna nekik mindent elmondani, nem mertem 
őket a nyílt fedélzeten megszólítani. Míg azon töp
rengtem magamban, hogy valami tetszetős kifogást 
találjak, Livesey doktor odaszólított maga mellé. 
Lent felejtette a pipáját és minthogy nem tudott 
ellenni dohány nélkül, azt kívánta tőlem, hogy 
hozzam föl neki, de mihelyt annyira közel értem 
hozzája, hogy meghallhatta a hangomat, anélkül 
hogy mások is megneszelhették volna, rögtön ki
tört belőlem a szó:

— Doktor úr, fontos beszélnivalóm van. Men
jen  le a kapitánnyal és a lovaggal a kabinba és 
aztán valami ürügy alatt hivasson engem. Borzal
mas híreket kell közölnöm.

A doktor kissé elfehéredett, de aztán vissza
nyerte az önuralmát.

— Köszönöm, Jim, szólt hozzám hangosan, 
mintha valamire megfeleltem volna neki, csak 
ennyit akartam kérdezni.



Azzal sarkonfordult és a másik kettőhöz csat
lakozott. Egy darabig együtt diskuráltak, és bár 
egyik sem látszott meghökkenni, nemhogy fölkiál
tottak vagy fölszisszentek volna, mégis bizonyos 
voltam afelől, hogy Livesey doktor közölte velük 
a kérésem et; a legközelebbi dolog, amit hallottam, 
az volt, hogy a kapitány kiadta a parancsot An- 
derson Jobnak és a következő percben megszólalt 
a jelzősíp a födélzeten.

— Fiaim, szólt Smollett kapitány az össze
gyűlt legénységnek, van egy szavam hozzátok. Ez 
a föld, amely föltűnt a látóhatáron, tulajdonképen 
a mi utazásunknak a célja. Trelawney úr, mint 
bőkezű gavallér, jól tudjátok mindannyian, épen 
egyetmást kérdezett tőlem, és én abban a helyzet
ben voltam, hogy kijelenthettem, hogy a hajón 
minden legény fönt és alant híven teljesítette a 
kötelességét, semmi kívánnivalót nem hagyván 
hátra, nos hát, ő, már mint Trelawney úr, meg én 
meg a doktor, lemegyünk a kabinba, hogy a ti 
egészségiekre és szerencsétekre poharat ürítsünk, 
és ti is kaptok egy kis groggot, hogy a mi egész
ségünkre és szerencsénkre ürítsétek. Már én azt 
mondom, hogy ez nagyon szép dolog, és ha ti is 
ezen a véleményen vagytok, akkor egy kis lenge- 
részéljent kiáltsatok annak az úriembernek az 
egészségére, akinek ezt köszönhetjük.

Az éljen fölharsant — természetesen ; de olyan 
szívélyes és hangos volt, hogy be kell vallanom, 
alig mertem volna elhinni, hogy ugyanezek az 
emberek a vérünkre szomjúhoztak.

— Még egy éljent Smollett kapitányra, kiáltott 
föl a hosszú John, mikor az első elhangzott.



Ez is épolyan jókedvvel történt.
Erre a három úriember eltűnt a kabin irányá

ban és nemsokára rá jö tt a parancs, hogy Hawkins 
Jim rögtön a kapitány úr elé!

Együtt találtam őket az asztal körül, egy üveg 
spanyol bor és egy kevés malagaszőlő volt előttük, 
és a doktor ontotta a füstöt, parókáját az ölébe 
rakva, ami nála az izgalomnak a jele volt. A hátsó 
ablakot kinyitották, mert meleg volt az éjjel, és 
látni lehetett a holdfényt, amint megcsillant a hajó 
sodrában.

— Nos, Hawkins, szólt a lovag, neked valami 
mondanivalód volna. Halljuk hát!

Engedelmeskedtem a fölszólításnak és a lehető 
legrövidebben elmeséltem Silverék beszélgetésének 
minden részletét. Senki sem szakított félbe, mielőtt 
a végére értem volna, sőt mind a hárman mozdu
latlanul, halotti csöndben ültek, szemüket le nem 
véve rólam.

— Jim, szólt végre Livesey doktor, ülj le egy 
székre!

Azzal leültettek maguk közé az asztalhoz, töl
töttek nekem egy pohár bort, kezembe nyomtak 
egy gerezd szőlőt, és mind a hárman, egyik a má
sik után, felémhajolva egyenként az egészségemre 
ürítették a poharukat, megköszönve a jó szolgá
latomat és dicsérve a szerencsémet és bátorságomat.

— Nos, kapitány, szólt a lovag, önnek igaza 
volt, én pedig tévedtem. Kijelentem, hogy szamár 
vagyok, és várom az ön rendelkezéseit.

— Én épolyan szamár vagyok, uram, mondta 
a kapitány. Sohse hallottam olyan legénységről, 
mely föl akart lázadni, és ne árulta volna el magát



valamivel; úgyhogy mindig akadt valaki, akinek 
helyén volt a szeme és észrevette a dolgot és 
megtette a kellő lépéseket. De ez a legénység, tette 
hozzá a kapitány, ez mindent fölülmúl.

— Kapitány, szólt a doktor, engedelmet kérek, 
de gondoljon Silverre. Nem közönséges emberrel 
van dolgunk.

— Valóban nem közönséges látvány lesz, ha 
egy vitorla keresztfáján fog lógni, válaszolt a ka
pitány. De ez csak szóbeszéd, és nem vezet semmi 
jóra. Tekintetbe kell vennünk néhány körülményt 
és Trelawney úr engedelmével, föl fogom sorolni 
őket.

— Ön a kapitány, uram. Önt illeti elsősorban 
a szó, mondotta Trelawney lovag méltóságteljesen.

— Először is, kezdte Smollett kapitány, tovább 
kell folytatnunk utazásunkat, vissza már nem for
dulhatunk. Ha ellenkező parancsot adnék, nyom
ban kitörne a zendülés. Másodszor, nem kell el
sietnünk a dolgot — legalább is addig nincs miért 
aggódnunk, míg meg nem találtuk a kincset. Har
madszor, van egy-két hűséges emberünk. Mert 
előbb vagy utóbb úgyis összetűzésre kerül a sor, 
és nekem az az indítványom, hogy üstökön kell 
ragadni az alkalmat, amint mondani szokás, és. 
közébük kell csapni egy szép napon, mikor leg
kevésbé lesznek rá  elkészülve. Számíthatunk az 
ön szolgáira, Trelawney úr, azt joggal föltehetem ?

— Akár saját magamra, jelentette ki a lovag.
— Három ember, számítgatta a kapitány, ve

lünk együtt heten, ezt a kis Hawkinst is beleszá
mítva. Most lássuk a legénységből kiben bízhatunk 
meg?



— Valószínűleg azok, kiket Trelawney maga 
fogadott föl, szólt a doktor, mielőtt még ez a Sil
ver az útjába került.

— Nos, felelt a lovag, épen Hands volt az 
egyik emberem!

— Én is azt hittem, hogy megbízhatom benne, 
tette hozzá a kapitány.

És ha az ember meggondolja, hogy ezek 
mind angol em berek! tört ki a lovagból az elkese
redés. Kedvem volna az egész hajót a levegőbe 
röpíteni.

— Hát, uraim, szólt a kapitány, nem sok re
ménységünk lehet a dologban. Türelemmel kell 
lennünk, akár tetszik, akár nem, és jól kinyitni a 
szemünket. Próbára teszi az embert, azt tudom. 
Mulatságosabb volna, íziben közéjük csapni. De 
hiába, előbb meg kell ismernünk az embereinket. 
Maradjunk nyugton, míg kedvező szelet nem ka
punk, ez az én véleményem.

— A kis Jim, szólt a doktor, több szolgálatot 
tehet nekünk, mint bárki. Az emberek nem sok 
ügyet vetnek rá, és Jimnek nyitva a szeme.

— Hawkins, minden reményemet beléd vetem, 
tette hozzá a lovag.

Pedig nekem az inamba szállt erre minden 
bátorságom, mert éreztem, hogy nem tudok rajtuk 
segíteni; és mégis, a körülmények különös alaku
lása folytán, valóban nekem köszönhették a meg
menekülésüket. Mert bármennyit is beszélgettünk 
azalatt, csak hét ember volt a huszonhat közül, 
akikre bizton számíthattunk; és a hét közül az 
egyik még gyerek volt, úgyhogy a mi részünkről hat 
felnőtt ember állott szemben tizenkilenc ellenféllel.



Kalandjaim a parton.

TIZENHARMADIK FEJEZET.

Hogyan kezdődtek a kalandok?

Mikor másnap reggel fölmentem a fedélzetre, 
a sziget egészen más képet mutatott. Bár a szél 
teljesen elült, nagy utat tettünk az éjtszaka alatt 
és most nyugodtan vesztegeltünk körülbelül egy 
félmérföldnyi távolságban délkeletre a sziget lapos 
keleti partjától. Szürkés lombozatú fák borították 
felületének nagy részét. Igaz. hogy ezt a színt 
helyenként fölváltották az alacsonyabb partokon 
sárga fövénycsíkok, másutt meg magasabb fenyő
szerű fák, melyek kiemelkedtek a többiek közül
— egyenkint vagy nagyobb csoportokba verődve; 
de különben a sziget egyhangú, szomorú képet 
mutatott. A dombok meztelenül emelkedtek a nö
vények fölé, mint megannyi sziklavár. Mindegyik 
különös alakot mutatott, kivált a Messzelátó, mely 
három vagy négyszáz lábbal meredt ki a többiek 
fölé, és a legfurcsább volt a külseje; majd mind
egyik oldalán meredek lejtők vették- körül, aztán 
hirtelen el volt vágva a csúcsa, mintha az egész 
szobortalapzatnak készült volna,



A Hispaniola veszettül hánykolódott az óceán 
hullámtorlásában. Az árbocok recsegtek ereszté
keikben, a kormánylapát ide-oda csapkodott, az 
egész hajó nyöszörgött, jajgatott és járt föl-alá, 
mint egy motolla. Görcsösen belekapaszkodtam a 
kötelekbe és a világ szédületesen forgott a sze
meim előtt; mert bár elég jó tengerésznek bizo
nyultam, mialatt úton voltunk, az ilyen veszteglést 
és boszorkánytáncot sohasem tudtam elviselni szá
razon, kiváltképen reggel, üres gyomorral.

Talán ez volt az oka — talán a sziget képe, 
a szürke, mélabús fáival, vad sziklacsúcsaival, vagy 
a hullámtorlás, melynek látni lehetett a tajtékját 
és hallani a mennydörgését a part szirtjein — elég 
az hozzá, hogy bár a nap tisztán és melegen sü
tött, és a vízi madarak rikácsolva és halra lesve 
kerengtek körülöttünk, és bár mindenki azt hitte, 
hogy az ember végre örömet érez, ha olyan hosz- 
szú tengeri út után szárazföldre juthat, mégis a 
bátorságom az inamba szállt, amint mondani szo
kás; és az első pillanattól kezdve még a Kincses 
Sziget gondolatára is elfogott a gyűlölet.

Kemény reggeli munka állott előttünk, mert 
nyoma sem volt a szélnek; le kellett ereszteni a 
csónakokat emberekkel megrakva és három vagy 
négy mérföldnyi távolságban elvontatni a hajót a 
sziget csúcsa körül, aztán be a szűk szoroson a 
Csontváz Sziget mögött fekvő kikötőbe. Önként 
jelentkeztem szolgálatra az egyik csónakban, 
ahol természetesen alig akadt dolgom. A hőség 
rekkenő volt és az emberek dörmögve meg 
káromkodva végezték a munkát. Anderson volt 
a  vezető az én csónakomban, és ahelyett hogy a



legénységet féken tartotta volna, ő átkozódott a- 
legcsúnyábban.

— No, szólt egyet káromkodva, ez se ta r t 
igy örökké.

Nagyon rossz jelnek vettem ezt, mert mind- 
ezideig a legények fürgén és jókedvvel végezték 
dolgukat, de maga a sziget látása meglazította a 
fegyelem kötelékeit.

Az egész idő alatt a hosszú John a kormányos 
mellett állott és mutatta az irányt, amelyben ha
ladnunk kellett. Úgy ismerte itt a járást, mint a 
saját tenyerét, és bár az ember á mérőónnal min
denütt több vizet talált, mint amennyi a térképen 
jelezve volt, John sohasem tévedett.

— Az ár és apály itt kitűnő munkát végzettjelen
tette ki szakértelemmel, és ezt a bejáratot úgy vájta 
ki, hogy úgy mondjam, mintha ásóval történt volna.

Épen ott állapodtunk meg, ahol a horgony 
volt a térképen megjelölve, egy harmadmérföld- 
nyire mindegyik parttól, egyfelől a szárazföld, más
felől a Csontváz Sziget. A kikötő feneke tiszta ho
mok volt. Amint a horgony megloccsant a vízben,, 
egy egész felhőre való m adár repült fel rikoltozva 
a fák közül, de alig telt bele egy perc, megint 
leszálltak és minden ismét elcsöndesült.

A kikötőt egészen körülzárta a szárazföld, el 
volt temetve a fák közé, melyek szinte a víz szé
léig értek, a part nagyrészt lapos volt, a dombok 
csúcsai a távolból emelkedtek föl, mint egy amfi
teátrumban, itt egy, ott egy, amott egy. Két kis 
folyó vagy helyesebben mocsár-ér torkollott ebbe 
a tóba, ahogy nevezni lehetett volna és a lombok 
a partnak ezen a részén valami mérges zöld színben.



ragyogtak! A hajóról semmit sem láttunk a gerenda
várból vagy a palánkból, amely a faházat körülvette, 
annyira elfödte az erdő sűrűsége; és ha ott nem lett 
volna előttünk a térkép, azt hihettük volna, hogy 
mi vagyunk az elsők, akik itt horgonyt vetettünk, 
mióta a sziget kiemelkedett a tenger habjaiból.

A leggyengébb szellő sem rebbent meg a moz
dulatlan levegőben, semmi nesz sem hallatszott, 
csak a távolban egy félmérföldnyire a hullámtorlás 
dörgése a partok és a sziklazátonyok mentében. 
A horgonyhely körül valami különös, dohos szag 
terjengett — fonnyadó falevelek és korhadt fatörzsek 
illata. Észrevettem a doktort, amint egyre szimatolt, 
mint akinek egy rom lott tojás kerül az útjába.

— Sejtelmem sincs, hogy a kincs merre van, 
mondotta, de fogadnék a parókámba, hogy mocsár
láz, az van itten.

Ha az emberek viselkedése m ár a csónakban 
aggodalomra adott okot, most annál fenyegetőbbé 
vált a hangulat, hogy visszatértek a fedélzetre. 
Összebújtak egymással és dörmögve beszédbe ele
gyedtek. A legkisebb parancsot sötét pillantások
kal fogadták és morogva, lomposan teljesítették. 
Még a tisztességes matrózokat is megmételyezte ez 
a nyavalya, mert nem volt egy ember a fedélzeten, 
aki példát m utatott volna a többieknek. Nyilván
való volt, hogy a lázadás úgy lebegett a fejünk 
felett, mint egy viharfelhő.

De nemcsak mi, a kabinpártiak, vettük észre 
a fenyegető veszedelmet. Maga a hosszú John is 
megfeszítette minden erejét, csoporttól csoporthoz 
menve és csillapítva őket; ami meg a jó példát 
illeti, senki sem tudott volna jobban kitenni ma



gáért. Szinte fölülmúlta önmagát udvariasságban 
és szolgálatkészségben, mindenki számára volt egy 
mosolya. Ha jö tt a parancs, John egy pillanat alatt 
a mankóján termett és a legvidámabb »Ugy, úgy, 
uram!« hagyta el az ajkát. Ha pedig nem volt egyéb 
tennivaló, egyik nótáról a másikra gyújtott, mintha 
a többiek elégedetlenségét akarta volna palástolni.

A sötét délután minden sötét jelensége köze
pette ez a feltűnő előzékenység a hosszú John 
részéről tűnt fel a legaggasztóbbnak.

Tanácsot tartottunk a kabinban.
— Uram, szólt a kapitány, ha még egy paran

csot megkockáztatok, az egész legénységet magunkra 
vadítjuk. Mert látja, uram, ez a dolog bibije. Tegyük 
föl, hogy valamelyik durván visszafelesel. Nos, ha 
rendreutasítom, egy szemfordulás alatt előkerülnek 
a fegyverek; ha meg lenyelem a sértést, Silver rájön, 
hogy valami van a dolog mögött s azzal is elvesz
tettük a játszmát. Szóval, csak egy emberünk van, 
akire bizton számíthatunk.

— S ez kicsoda? — kérdezte a lovag.
— Silver maga, uram, — válaszolt a kapitány. 

Neki is csak az az egyetlen gondja, mint nekem 
és önnek, hogy lecsendesítse a háborgó kedélyeket. 
Azok meg vannak vadulva; de ő hamar ki fogja 
beszélni a haragot a fejükből, ha alkalma volna rá 
és én azt tanácsolom, hogy adjuk meg neki az 
alkalmat. Adjunk szabadságot a legénységnek, hogy 
a délutánt a szigeten tölthessék. Ha mind eltávoz
nak, akkor könnyen megvédjük tőlük a hajót; ha 
egyik sem megy, akkor megpróbáljuk a kabint 
tartani, és isten óvja a becsületes ügyet! Ha csak 
egy részük fog távozni, akkor figyeljen a szavamra,
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uram, Silver úgy fogja őket visszahozni, mint meg
annyi kezes bárányt.

Ekként határoztunk; hű embereink között töltött 
pisztolyokat osztogattunk szét, Hunter, Joyce és 
Redruth megtudták a dolgok állását és az újságot 
kisebb meglepetéssel és nagyobb lelkinyugalommal 
fogadták, semmint vártuk volna, a kapitány pedig 
fölment a fedélzetre és ezt a beszédet intézte a 
legénységhez:

— Fiaim, mondotta, ma nehéz napunk volt, 
mindnyájan fáradtak és kedvetlenek vagyunk. Egy 
kis kiruccanás a partra senkinek sem fog meg
ártani — a csónakok még nincsenek fölhúzva. Ülje
tek hát be a ladikokba és akinek tetszik, elmehet 
sétálni egyet a szigetre. Egy ágyúlövés félórával a 
napnyugta előtt lesz a jel a visszatérésre.

A buta fickók nyilván azt hitték, hogy csupa 
kincsbe fognak belebotlani a szigeten, mihelyt 
partra é rnek ; mert egy pillanat alatt elpárolgott a 
rossz kedvük és olyan éljenzésbe törtek ki, hogy 
a távoli dombok visszhangzottak tőle és a mada
rak megint riadtan szálltak föl a hajó körül.

A kapitánynak volt esze, hogy kitért az útból. 
Egy másodperc alatt eltűnt szem elől, Silverre bízva, 
hogy rendezze a kirándulást. És én azt hiszem, 
hogy okosan tette. Mert ha a fedélzeten marad, 
nem sokáig színlelhette volna, hogy nincs tisztában 
a helyzettel. Világos volt mint a nap. Silver volt a 
kapitány és maga is alig bírt ezzel a fegyelmezet
len bandával. A megbízható legények — mert nem
sokára meggyőződhettem róla, hogy voltak ilyenek 
a fedélzeten — nagyon ostoba fráterek lehettek. 
Vagy inkább, azt hiszem, az volt az igazság, hogy



az  egész hajósnépet elkedvetlenítette a főkolom
posok példája — csakhogy egyeseket többé, máso
kat kevésbé. És azt a néhány tisztességes embert, 
aki megmaradt, nem lehetett többre bírni, sem jó 
szóval, sem fenyegetéssel. Mert hiszen egészen más 
dolog, szót nem fogadni és dörmögni, más pedig 
zendülést támasztani a hajón és lemészárolni egy 
csomó ártatlan embert.

Végre azonban összehozták a kirándulást. Hatan 
visszamaradtak a fedélzeten, a többi tizenhárom, 
Silvert is beleszámítva, csónakba szállott.

Ekkor ju tott az eszembe azon bolond ötletek 
egyike, melyeknek megmenekülésünket köszönhet
tük. Ha Silver hat embert hagyott hátra, nyilván
való volt, hogy a mi pártunk nem keríthette ha
talmába a hajót, hogy megvédje a többiek ellen; 
és minthogy csak hatan maradtak, az is világos 
volt, hogy a kabinpártnak semmi szüksége sem 
volt az én segítségemre. Azért hirtelen kedvem tá
m adt kimenni a szigetre. Egy minuta és lecsúsz
tam a hajó oldalán, összekuporodva a legközelebbi 
csónak orrában, és szinte abban a pillanatban el 
is indultunk.

Senki sem vett észre, csupán az első evezős, 
aki rám szólt:

— Te vagy az, Jim ? Vigyázz a fejedre!
De Silver meghallotta a másik csónakban, szi

gorúan átnézett és átkiáltott, vájjon én vagy ók-e? 
Ettől a perctől fogva nagyon kezdtem bánni, amit 
tettem.

A csónakok versenyt eveztek a part felé; de 
az én csónakom némi előnnyel indult, különben 
könnyebb súlyú és ügyesebb emberek ültek benne,



úgyhogy messze megelőztük a másikat. Amint a 
csónak orra a parti fák közé ért, elkaptam kezem
mel egy ágat és földobva magamat rá, eltűntem a 
legközelebbi sűrűségben, míg Silver és a többiek 
vagy száz yarddal maradtak el mögöttünk.

— Jim! Jim! — harsant föl utánam Silver 
hangja.

De gondolhatjátok, nem sokat hederítettem r á ; 
ugrálva, bujkálva, bokrokon keresztül törve, rohan
tam egyenesen az orrom irányában, míg elakadt a 
lélekzetem.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Az első csapás.

Nagyon örültem, hogy sikerült kifognom a 
hosszú Johnon; kezdtem jól érezni magam és némi 
érdeklődéssel tekintettem széjjel a furcsa száraz
földön, amelyre kerültem.

Keresztülgázoltam egy ingoványos lapályon, 
melyet csupa fűzfa, szittyó és más különös, idegen
szerű mocsári növények borítottak; aztán kievic- 
kelődtem egy hullámos, nyilt homokpuszta szélére, 
mely körülbelül egy mérföldnyi hosszúságban csupán 
néhány fenyővel és több girbe-görbe fával volt be
népesítve; az utóbbi alakban a tölgyre emlékezte
tett, de levelei olyan halványak voltak, mint a fűz
fáé. Messze a puszta közepén egy domb magaslott 
két sajátságos sziklás csúccsal, melyek élénken ra- 
gyogtak a napfényben.

Most éreztem először életemben a fölfedezés 
gyönyöreit. A sziget lakatlan volt; a hajóstársaim
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messze mögöttem lehettek, semmi más élőlény 
nem volt előttem, csak néma vadállatok és szár
nyasok. Keresztül-kasul kóboroltam a fák között. 
Itt-ott előttem ismeretlen, virágos növények kerül
tek utamba, itt-ott égy-egy kígyót vettem észre, az 
egyik egy szikla párkányáról emelte föl a fejét és 
felém szisszent olyan hangon, mint egy búgócsiga. 
Sejtelmem sem volt róla, milyen halálos ellenség
gel kerültem szembe, mert később kiderült, hogy 
az volt a csörgőkígyó.

Aztán elérkeztem egy cserjéshez, melyet ezek 
a tölgyhöz hasonló fák alkottak, — amint később 
megtudtam, örökzöld tölgyeknek nevezik őket — 
ezek úgy nőttek a homokban, mint nálunk a gyalog
szeder, az ágaik fura módon össze-vissza görbül
tek, a lombozatuk sűrű, akár egy szalmazsupp. A 
cserjés az egyik homokbucka tetejéről folyton ter
jedve és magasabbra emelkedve, végre elérte egy 
széles és náddal borított láp szélét, melyen keresztül- 
kényszerítette medrét az egyik kis folyó a horgony
helyünk felé. A mocsár gőzölgött az erős napsütés
ben és a Messzelátó körvonalai remegtek a párán 
keresztül.

Egyszerre csak valami sürgés-forgás támadt a 
szittyó között, egy vadkacsa hápogva röpült föl, 
egy másik követte és csakhamar az egész ingo- 
vány fölött egy nagy felhőben kavarogtak és 
rikoltoztak a szárnyasok. Rögtön sejtettem, hogy 
társaim közül néhányaq közelednek errefelé a láp 
partjainak a mentében. Nem is csalódtam, mert 
csakhamar kivettem néhány távoli, gyönge em
beri szót, melyek egyre közeledtek és hangosab
bak lettek.



Nagyon megrökönyödtem és a legközelebbi 
örökzöld tölgyfa védő lombjai közé bújtam és itt 
kuporogtam, hallgatózva, csöndesen, mint egy egér.

Egy másik emberi hang szólalt meg most, 
majd ismét az előbbi, melyben ráismertem Silver 
hangjára, vette föl a beszélgetés fonalát és hossza
san folytatódott tovább, csak olykor-olykor szakí
totta meg a másik. A hang után ítélve komoly 
beszélgetésről lehetett szó, sőt néha szenvedélyes 
kitörések is következtek, de semmit nem lehetett 
érthetően kivenni.

Végre úgy tetszett, mintha elhallgattak volna, 
talán le is ültek; mert nemcsak hogy nem jöttek 
közelebb, hanem a m adarak is lassankint meg
nyugodtak és visszatértek fészkeikbe a láp közé.

De én úgy éreztem, hogy elhanyagolom köte
lességemet/ mert ha már kiszálltam a partra ezek
kel a bitangokkal, legalább kihallgathatnám a ta
nácskozásaikat; ennélfogva az volt nyilvánvalóan 
és kézzelfoghatóan a kötelességem, hogy minél 
közelebb lopódzzam hozzájuk a földön kúszó fák 
oltalma alatt.

Elég pontosan meg tudtam állapítani a beszél
getők irányát, nemcsak a hangjuk után, hanem 
egynéhány m adár viselkedéséből is, amelyek még 
mindig ijedten kerengtek a betolakodók feje fölött.

Négykézláb mászva lassan, de állandóan köze
ledtem feléjük; míg végre fölemelve fejemet egy 
nyílásig a lombok között, tisztán beláttam egy kis 
zöld, fákkal sűrűn benőtt mélyedésbe a mocsár 
mellett, ahol a hosszú Silver John és a legénység 
egy másik tagja beszélgetésbe elmélyedve egymás
sal szemben állottak.



A nap épen rájuk sütött. Silver ledobta a ka
lapját maga mellé a földre és széles, síma, fehér 
arcát, mely csak úgy ragyogott az izzadságtól, 
szinte esengve fordította a másik felé.

— Pajtás, mondotta neki, ez azért van, mert 
az aranynál is jobban megbecsüllek — az arany
nál is jobban, arra mérget vehetsz! Ha nem saj
náltalak volna meg, hát azt hiszed, hogy most 
figyelmeztettelek volna a fenyegető veszélyre? A 
dolog el van határozva — ezen már nem lehet 
változtatni; csak azért szólok, hogy nyakadat ne 
szegjed, mert ha a bujtogatók egyike megtudná, 
hogy miben járok, mi lenne akkor velem, Tóm — 
mondjad hát, mi lenne velem?

— Silver, szólt a másik ember — és én észre
vettem, hogy nemcsak az arca volt vörös, hanem 
olyan rekedten beszélt, mint egy varjú, a hangja 
pedig remegett, mint egy megfeszített ideg— Silver, 
mondotta, te öreg és becsületes legény vagy, leg
alább is annak tartanak, pénzed is van, amivel sok 
szegény matróz nem dicsekedhetik, bátor ember is 
vagy, ha nem csalódom. És azt akarod nekem mon
dani, hogy téged is magukkal ragadtak azok a gaz
fickók? Nem? Isten látja a lelkemet, inkább levá
gatom a kezemet. Ha a kötelességem ellen tennék. . .

És ebben a pillanatban hirtelen lárma szakí
totta félbe. Én pedig ráakadtam egy becsületes 
matrózra — sőt ugyanabban a percben egy másik
nak is a híre érkezett. Mert messze az ingovány 
irányában egyszerre egy hangos kiáltás támadt, 
majd feleletül reá egy másik, utána pedig egy bor
zalmas, elnyújtott jajszó. A Messzelátó sziklái vagy 
tízszer visszhangot vertek és egy egész sereg vízi



madár röppent föl újra, elsötétítve az eget és ret
tentő zsibongást csapva. És még sokáig zúgott az 
agyamban ez a halálordítás, mikor a csönd már 
ismét átvette birodalmát, csupán a leszálló mada
rak szárnycsattogása és a távoli hullámtorlás dör
gése zavarta meg a tikkasztó délutánt.

Tóm fölugrott a kiáltásra, mint a megsarkan- 
tyúzott paripa, de Silvernek a szempillája se rez- 
dült. Nyugodtan állott a helyén, könnyen a mankó
jára támaszkodva, szemét a társára szögezve, mint 
a támadásra kész kígyó.

— John! — szólt a matróz, kinyújtva a kezét.
— Le a kézzel! — kiáltott rá Silver, egyet 

ugorva hátrafelé, a gyakorlott tornászó fürge
ségével és biztonságával, legalább úgy vettem 
észre.

— Le a kézzel, ha úgy tetszik, Silver John, 
szólt a másik. Nagyon sötét lehet a lelkiismereted, 
ha félsz tőlem. De az ég nevére, mondjad, mi 
volt ez?

— Mi volt? válaszolt Silver mosolyogva, de 
óvatosabban, mint valaha, a szeme nem volt na
gyobb, mint egy gombostű feje széles arca köze
pén és úgy ragyogott, mint egy üvegszilánk. Mi 
volt ez? Oh, azt hiszem, hogy Alán volt.

És ekkor a szegény Tóm szeme föllobbant 
hősi tűzben.

— Alán! kiáltotta. Akkor nyugodjon a lelke 
békében, mint derék tengerészhez illik! Ami meg 
téged illet, Silver John, sokáig voltál a kenyeres- 
pajtásom, de most nem vagy a barátom többé. Ha 
úgy is kell elpusztulnom, mint a kutyának, a köte
lességemet teljesítve akarok meghalni. Megöletted



Alant, úgy-e? Ölj meg engem is, ha tudsz. De én 
nem tanácslom neked.

Azzal a derék fiú tüntetően hátat fordított a 
szakácsnak és megindult a part felé. De a sors 
nem engedte, hogy messzire mehessen. John egy 
kiáltással belekapaszkodott egy faágba, kiragadta 
hóna alól a mankót, és az otromba kelevéz zúgva 
repült ki a kezéből. A szegény Tomot kábító erő
vel épen a hegyével találta el a két válla között, 
a háta közepén. Kitárt karokkal, nagyot hördülve 
esett hanyatt.

Vájjon súlyos vagy könnyű sérülés érte-e, ki 
tudná megmondani? A hang után ítélve, való
színűleg rögtön eltörött a hátgerince. Különben 
sem lett volna ideje, hogy magához térjen. Mert 
Silver, egy majom ügyességével, faláb és mankó 
nélkül, a következő pillanatban rávetette magát és 
kétszer markolatig beledöfte a kését a védtelen 
testbe. Rejtekhelyemről hallottam hangos lihegését, 
amint kimérte csapásait.

Nem igen tudom, hogy miből áll az ájulás, 
de azt tudom, hogy egypár percre rá a világ 
ködbe borulva forogni kezdett előttem; Silver és 
a madarak és a magas Messzelátó orma körbe- 
körbe, hanyatt-homlok táncolni kezdtek a sze
meim előtt, a fülemben harangok és távoli hangok 
zúgtak.

Mikor ismét magamhoz tértem, a szörnyeteg 
m ár rendbe szedte magát, mankóját a hóna alá 
kapta, kalapját a fejébe nyomta. Közvetlenül a 
lábainál feküdt Tóm, mozdulatlanul a pázsiton; 
de a gyilkos ügyet sem vetett rá, hanem nyu
godtan törülgette meg véres kését egy marék



fűben. Mintha semmi sem történt volna, a nap 
könyörtelenül ontotta sugarait a gőzölgő mocsárra 
és a hegy karcsú orm ára; ki hitte volna, hogy 
valóban gyilkosságot követtek el itten és épen az 
imént egy emberi életet oltottak ki kegyetlenül, a 
saját szemem láttára.

John azonban kezével a zsebébe nyúlt, ki
húzott egy sípot és megeresztett rajta néhány 
füttyöt, melyek messze elsüvöltöttek a forró leve
gőben. Természetesen nem ismertem a jeladás értel
mét, de rögtön fölébredt minden aggodalmam. 
Bizonyára többen fognak idejönni. Esetleg rám  
akadnak. Máris két embert meggyilkoltak a hű
séges matrózok közül, Tóm és Alán után hátha 
énraj tam van a sor.

Rögtön megkezdtem a visszavonulást négy
kézláb, amilyen gyorsan és amilyen halkan csak 
bírtam az erdő nyíltabb részlete felé. Közben föl- 
harsantak a kurjant ások a vén kalóz és közeledő 
társai között, de a veszély hangja szárnyakat köl
csönzött nekem. Alig hogy kikecmeregtem a sűrű
ből, elkezdtem rohanni, ahogy még sohasem rohan
tam azelőtt, alig törődve a menekülésem irányával, 
csak minél távolabb jussak ezektől a gyilkosoktól; 
és futás közben egyre jobban elragadott a félelem, 
úgy hogy szinte őrületbe ment át.

Valóban, volt-e valaki, aki elhagyóttabb lett 
volna nálam ? Ha fölhangzik az ágyúlövés, lesz-e 
merszem csónakba szállni ezekkel a gazfickókkal, 
kiken még megérezni a vérszagot? Vájjon az első, 
aki észrevesz engem, nem fogja-e kitekerni a nya
kamat, mint egy csirkéét? Vájjon az én eltűnésem 
nem elég bizonyság amellett, hogy félek tőlük,



tehát sejtek valamit a dologból? Mindennek vége, 
gondoltam magamban, isten veled jó Hispaniola, 
isten veletek lovag, doktor és kapitány! Számomra 
nincs más hátra mint az éhhalál, vagy hogy el
pusztuljak a lázadók kezétől.

Közben, amint mondom, egyre futottam s 
anélkül hogy észrevettem volna, folyton közeled
tem a kétcsúcsú dombocska felé, amely a sziget
nek azon a részén emelkedett, ahol az örökzöld 
tölgyfa ritkábban nőtt és külsejében meg terjedel
mében inkább erdei fának látszott. Itt-ott el
szórva volt köztük néhány fenyő; némelyik ötvenr 
némelyik hetven láb magasságot ért el. A levegő
nek is sokkal frissebb szaga volt, mint odalenn 
az ingovány mellett.

És itt egy újabb ijedségtől dobogó szívvel 
megint meg kellett állanom.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

A szigetlakó.

A halom meredek és köves lejtőjén egy marék 
kavics megcsuszamlott és nagy csörtetve, ugrán
dozva gördült le a fák között. Szemeim ösztön- 
szerűen arrafelé fordultak, mikor észrevettem, hogy 
valami alak gyorsan egy fenyőfa törzse mögé lapul. 
Mi volt, ember, medve vagy majom, azt nem tud
tam kivenni. Sötét és bozontos volt, azt tudom. 
De annyira megrémültem ettől az új megjelenés
től, hogy a lábam gyökeret vert a földben.

Most már kétfelől elvágták az utamat, jutott 
az eszembe; mögöttem a gyilkosok, előttem ez a



leskelődő ismeretlen. Az eddig ismert veszélyek 
nyomban kevésbé aggasztóknak tűntek föl, mint 
ez az idegen. Maga Silver korántsem volt olyan 
félelmetes, mint ez az erdei lény. Sarkon for
dultam, de folyton hátra tekintgetve megkezdtem 
a visszavonulást a csónakok irányában.

Az ismeretlen rögtön előbujt és nagy kerülő
vel elém akart jutni. Fáradt voltam, az igaz, de 
ha olyan friss lettem volna, mint reggel fölkelés
kor, akkor is be kellett volna látnom, hogy hiába 
venném föl a versenyt fürgeségben egy ilyen ellen
féllel. Egyik fától a másikig úgy röpült, mint egy 
vad, embermódra két lábon ugyan, de mégis soha
sem láttam úgy embert futni, majdnem kétrét gör
nyedve. Pedig ember volt, afelől már alig lehetett 
kétség.

Eszembe jutott, amit egyszer az emberevőkről 
hallottam. Kétségbeesésemben közel voltam ahhoz, 
hogy segítségért kiáltsak. De az a puszta gondolat, 
hogy emberrel, még ha vadember is, van dolgom, 
némiképen megnyugtatott és ugyanolyan arány
ban kezdett föléledni Silvertől való félelmem. Meg
álltam tehát és körülnéztem, mi módon vehetnék 
egérutat. Amint így töprengtem, eszembe ötlött 
a pisztolyom: hiszen nem voltam megfosztva 
minden védelemtől. Lassanként visszatért a szí
vembe a bátorságom. Elhatároztam, hogy farkas
szemet nézek a szigetlakóval és gyors léptekkel 
feléje indultam.

Épen egy fatörzs mögött lapult, de úgy látszik 
éber szemmel kísérte minden mozdulatomat, mert 
amint észrevette, hogy visszafordultam, rögtön elő
bujt és egy lépést tett felém. Aztán habozni kezdett,



egyet lépett hátra, majd megint közeledett, végre leg
nagyobb csodálkozásomra és megrökönyödésemre 
térdre vetette magát és kérőn összetette a kezét.

Meghökkenve ismét megálltam.
— Kicsoda maga? kérdeztem.
— Én vagyok a Ben Gunn, felelte és hangja 

rekedten meg érdesen nyikorgott, mint egy rozsdás 
lakat. Én vagyok a szegény Ben Gunn, én bizony; 
nem beszéltem én semmi keresztyén lélekkel, van 
három  éve.

Észrevettem, hogy épolyan fehérbőrű ember 
mint én, és az arcvonásai nem épen kellemetlenek. 
A bőre, ahol kilátszott a ruhája alól, fekete volt 
a naptól, még az ajka is egész sötét volt, csak a 
kék szemei ütöttek el különös módon ettől a barna 
ábrázattól. Valahány koldust láttam vagy elkép
zeltem magamban, ő lehetett volna a királyuk a 
rongyai után ítélve. Öreg cafatos vitorlákba és 
egyéb használhatatlan ponyvadarabokba volt bur
kolva, és ez a rendkívüli folttömeg a legváltoza
tosabb és idegenszerű kapcsok egész rendszerével 
volt összetartva: rézgombok, fadarabkák, össze
bogozott kátrányos madzagok. A dereka körül 
egy rézcsatos bőrszíjat viselt, az egyetlen ép darab 
egész ruházatában.

— Három éve! kiáltottam. Hát hajótörést szen
vedett ?

— Nem, pajtás, szólt, hanem kitettek.
Már hallottam erről és tudtam, hogy ez a 

borzalmas büntetés elég közönséges a kalózok 
között: a vétkest kiteszik a partra egy kevés 
puskaporral és ólommal és ott hagyják egy félre
eső, puszta szigeten.



— Kitettek, három éve, folytatta és azóta vad-* 
kecskéken, bogyón és kagylón éltem. Bárhova ke
rüljön is egy ember, gondoltam magamban, tud 
segíteni magán. De, pajtás, a szívem beteg valami 
keresztyén táplálék után. Talán csak lesz nálad 
valami darab sajt, vagy m i? Nincs? Oh hány
szor álmodtam én sajtról, egy kevés pirított 
kenyérrel — és fölébredtem, megint csak ezen a 
szigeteli!

— Ha valaha megint vissza tudok ju tni a 
hajóra, mondottam, fontszámra kaphat a sajtból.

Közben az idegen megtapogatta a kabátom 
posztóját, simogatta a kezeimet, megnézte a cipői
met és általában, ha szünetet tartott beszéd közben, 
gyermeki örömet mutatott, hogy egy embertársá
nak a közelében lehet. De utolsó szavaimra meg- 
hökkenve kérdezte némi alattomossággal:

— Ha valaha megint vissza tudsz jutni a hajóra, 
azt mondod? ismételte meg a szavaimat. Hát ki 
az, aki megakadályozhatna abban?

— Nem maga, azt tudom, feleltem.
— Abban igazad van, kiáltotta. Hát téged — 

hogy hívnak téged, pajtás?
— Jim, mondottam neki.
— Jim, Jim, szólott, látszólag tetszett neki a név. 

Nos hát, Jim, én nagyon csúnya életet éltem, szé
gyen még meghallgatni is. Pedig ha így rám nézel, 
elhinnéd-e, hogy az én anyám — nagyon jám bor 
asszony volt?

— Hát, bizony nem igen, feleltem.
— Pedig hát, folytatta, nagyon jám bor asszony 

volt. És én is nagyon derék, jó fiú voltam és úgy 
fújtam a katekizmust, hogy senki sem tudta meg-



különböztetni az egyik szót a másiktól. És íme 
mire jutottam, Jim, és az egész onnan ered, hogy 
fej vagy írást játszottunk az áldott sírköveken! 
Ez volt a kezdet és így ment tovább; és az anyám 
is ezt mondta és előre megjósolt nekem mindent, 
meg bizony, a jám bor asszony! De a gondviselés 
volt az, amely idehozott. Meghánytam-vetettem én 
ezt mind ezen a puszta szigeten és megint jám bor 
ember lett belőlem. Nem nyúlnék én a rumhoz a 
fél világért sem, csak épen egy kis gyűszűnyit kós
tolnék, az áldomás kedvéért, amint hozzájutnék 
természetesen. Megesküdtem rá, hogy jám bor életet 
fogok élni és tudom is a módját. És Jim — szólt 
körültekintve és hangját a suttogásig tompítva — 
tudd meg, hogy gazdag ember vagyok.

Biztosra vettem, hogy a boldogtalannak meg
hibbant az esze a magányosságban és úgy látszik, 
hogy ezt a gondolatomat észrevette az arcomon, 
mert egyre erősködött az állítása mellett:

— Gazdag, gazdag vagyok! És mondok neked 
valam it: embert csinálok belőled, Jim. És még 
áldani fogod a jó csillagodat, hogy az első ember 
voltál, aki rám  akadt!

Ekkor hirtelen elborult az arca és megszo
rítva keményen a kezemet, mutatóujját fenyegetve 
emelte a szemem elé:

— De Jim, kérlek, mondd meg az igazat, úgy-e 
nem Fiint hajója az? kérdezte.

Egy szerencsés ötletem támadt. Arra gondol
tam, hogy szereztem egy szövetségestársat, s azért 
rögtön azt feleltem neki:

— Nem Fiint hajója, az bizonyos, hiszen Fiint 
meghalt m ár; de megmondom magának az igazat,.



amint kívánta — vannak néhányan Fiint legényei 
közül a hajón; és épen ez a mi bajunk.

— Az egyik — egy féllábú — úgy-e ? nyögött a 
szigetlakó.

— Silver ? kérdeztem.
— Ah, Silver! mondotta, igen, az a neve!
— 0  a szakácsunk, és a főkolompos hozzá í
Még folyton a csuklómat szorongatta és erre

akkorát rántott rajta, hogy majd kificamodott.
— Ha a hosszú John küldött téged ide, mon

dotta, akkor végem van, azt tudom. De tudod-e, 
pajtás, hogy hol vagy tulajdonképen?

Rögtön a helyzet magaslatán voltam és felelet
képen elmeséltem neki az egész utazásunk törté
netét és hogy micsoda kátyúba jutottunk. Mohó 
érdeklődéssel hallgatta minden szómat s mikor 
készen voltam, a tenyerembe csapott.

— Derék legény vagy, fiam Jim, mondotta és 
most belekerültetek a kutyaszorítóba valamennyien, 
úgy-e? Hát csak meg kell bízni a jó  Ben Gunnben
— Ben Gunn majd kirántja a szekeret a sárból. 
Mit gondolsz, vájjon az a lovag úr nagylelkű lesz-e 
velem szemben — . hogy most belekerült a kutya
szorítóba, amint elmondtad?

Biztosítottam őt róla, hogy a lovag a leg
bőkezűbb ember a világon.

— Jaj, de látod fiam, folytatta Ben Gunn, nem 
arról van szó, hogy valahol őrizzem a portát vagy 
hordjam a libériáját vagy ilyesmi; ebbe m ár én 
nem megyek bele. Hanem arról van szó, vájjon 
átengedne-e koncnak, mondjuk, úgy ezer fontot a 
pénzből, amit már amúgy is a magaménak mond
hatnék.



— Biztos vagyok róla, mondottam,thogy meg 
fogja tenni. Különben megegyeztünk, hogy mindenki
nek része lesz belőle.

— És haza is segít? tette hozzá nagy ravasz
ságra valló pillantással.

— Ugyan, kiáltottam föl, a lovag igazi úri
ember. Különben, ha megszabadulunk a többiek
től, szükségünk lesz magára a hajón a hazatérésnél.

— Ah, mondotta, hogyne, hogyne! s látszott 
rajta, hogy nagy megkönnyebbülést érzett.

— Nos, hát elmondom neked, folytatta. Ennyit 
elmondok neked, de többet nem. Én is Fiint hajó
ján  voltam akkor, amikor elrejtette a kincset; ő 
meg hat legény — hat kemény tengerész. Majd 
egy hétig jártak  távol, míg mi többiek itt cirkál
tunk a sziget körül az öreg Rozmáron. Egy szép 
napon fölröppen a jelzés és íme Fiint egymaga 
jön  felénk egy kis csónakon, a feje átkötve egy 
kék kendővel. A nap épen fölkelt és az arca halál
sápadt volt, amint a hajó sodrában evezett. De 
megjött, annyi szent, és a többi hat halott volt — 
halott volt és a föld alatt. Hogyan csinálta, azt 
senki sem tudta volna kitalálni közülünk. Harc, 
gyilkosság és hirtelen halál, annyi bizonyos — hiszen 
egymaga volt hat ellen. Billy Bones volt a kor
mányosunk és a hosszú John a kvártélymester, és 
ők megkérdezték tőle, hogy hol van a kincs. »Ah, 
mondotta a kapitány, partra szállhattok és keres
hetitek, mondotta, de a hajónak még meg kell 
szolgálni egy keveset, azt a fűzfán fütyülőjét!« 
Ennyi az egész, amit mondott. Nos, három évvel 
ezelőtt egy másik hajón szolgáltam, mikor a sze
münkbe tűnt megint ez a sziget. »Fiúk, mondottam,



itt van valahol Fiint kincse eltemetve; szálljunk 
partra és keressük meg!« A kapitánynak sehogy sem 
te tsze tt'a  mulatság, de a legények mind nekem 
adtak igazat és azzal kikötöttünk. Tizenkét napig 
kerestük, és mindennap csúnyább szavakkal illettek 
engem, míg egy szép reggelen a pajtásaim mind 
visszamentek a hajóra. »Ami téged illet, Gunn Ben
jámin, mondották, itt egy puska, mondották, meg 
egy ásó meg egy csákány. Itt maradhatsz és meg
keresheted Fiint pénzét, mind neked adjuk*, mon
dották. Elég az hozzá, hogy három éve vagyok 
itten, és egy harapás kenyér nem sok, de annyi 
sem került a számba. És most, nézz végig rajtam, 
nézz csak! Hát úgy nézek én ki, mint egy matróz? 
Ugy-e nem. Sohasem is voltam az, mondom én is.

Azzal hunyorított egyet és újra keményen 
megszorította a kezemet.

— El ne felejtsd ezt elmondani a lovagodnak, 
Jim. de ugyanezekkel a szavakkal, tette hozzá. 
»Nem is volt ő sohasem az« — ezekkel a szavak
kal. »Három éve itt tanyázik ezen a szigeten, éjjel
nappal, szép és rossz időben; és olykor, ha eszébe 
jutott, elmondott egy imádságot (ezt mondd neki), 
és olykor, ha eszébe jutott, öreg édesanyjára gon
dolt, ha ugyan él még (mondod majd neki), de 
Gunn idejének a legnagyobb része (ezt is elmon
dod neki) — a legnagyobb része azzal telt el, hogy 
valami mással volt elfoglalva.« És egy kissé bökd 
meg az oldalát, amint én most a tiedet.

Azzal oldalba ütött a legbizalmasabb módon.
— Aztán, szólt, aztán tovább folytatod, és 

azt mondod neki: »Gunn derék ember (mondod 
neki) és sokkal, de sokkal inkább megbízik —

Stevcnson—Király : A kincses szivei. 9



jegyezd ezt meg magadnak, sokkal, de sokkal 
inkább — egy született úriemberben, mint ezek
ben a szerencse lovagjaiban, hiszen ő maga is 
az volt.«

— Jól van, mondottam, egy szót sem értek 
abból, amit itt nekem elmondott. De az különben 
m indegy; mert hogyan kerülök én most vissza 
a hajóra?

— Ah, szólalt meg Ben Gunn, épen itt a bibi, 
az bizonyos. Hát tudd meg, hogy itt van az én 
lélekvesztőm, amit a saját két kezemmel faragtam. 
A fehér szikla alatt van elrejtve. A legrosszabb 
esetben, megkockáztathatjuk vele a dolgot, ha be
sötétült. Hű, pattant föl, hát ez micsoda?

Mert épen e percben, bár még egy-két órára 
voltunk napnyugtától, egy ágyúdörgés riasztotta 
föl a sziget összes visszhangjait.

— Megkezdődött a harc! kiáltottam. Jöjjön 
utánam !

Azzal rohanni kezdtem a horgonyhely feléy 
megfeledkezve minden félelemről; míg szorosan 
a sarkamban, könnyű iramban száguldott a sziget
lakó kecskebőr köpenyében.

— Balra, balra! mondotta, balfelé tarts, Jim 
pajtás! A fák alá, ha mondom! Itt durrantottam 
le az első kecskémet. Azóta persze nem merész
kedik ide egy sem ; mind ott gubbaszt a hegy
csúcsok körül, úgy félnek Gunn Benjámintól. Ah, 
itt van a cirtelem, — cinterem, ezt akarta mondani 
valószínűleg. Nem látod a sírhalmokat? Ide szok
tam jönni, hébe-hóba, és imádkozni, mikor azt 
hittem, hogy vasárnap körül lehet. Nem olyan, 
mint a kápolnában, pedig annál sokkal ünnepélye



sebbnek látszik. És aztán mondd el, hogy Ben 
Gunn bizony szűkiben volt mindennek — sem 
papja, sem bibliája, sem lobogója, úgy á m !

így beszélt, mig egymás mellett futottunk, nem 
várva és nem is kapva feleletet.

Az ágyúlövésre tetemes szünet után puskaropo
gás következett.

Egy kis szünet megint, és akkor, nem egész 
egy negyedmérföldnyire előttünk fölröppent az 
Union Jack* és vígan lobogott a fák fölött.

* Az angol zászló becéző neve. (Ford.)



NEGYEDIK RÉSZ.

A g e r e n d a vár.

TIZENHATODIK FEJEZET.

A doktor folytatja az e lb eszélést: hogyan hagyták el
a hajót.

Körülbelül félkettő tájban lehetett, — a har
madik harangütéskor tengerész nyelven szólva — 
mikor a két csónak elhagyta a Hispaniolát. A ka
pitány, a lovag meg én megbeszéltük a teendőket. 
Ha csak egy fuvallat szellőnk van, ártalmatlanná 
tesszük a hat visszamaradt lázadót, elvágjuk a 
kötelet és neki a tengernek! De állandó szélcsend 
volt és még jobban zavarba ejtett bennünket, 
mikor Hunter azt a hírt hozta, hogy Hawkins Jim 
is beszállt az egyik csónakba és partra ment a 
többiekkel.

Sohasem jutott az eszünkbe, hogy Hawkinst 
gyanúba hozzuk; de aggódtunk a testi épségéért. 
Ha tekintetbe vettük a legénység ingerült kedély
állapotát, aligha lehetett sok reményünk abban, 
hogy még egyszer viszontláthassuk a fiút. Fölsza
ladtunk a fedélzetre. A szurok szinte főtt a rések
ben, a körülöttünk terjengő kellemetlen szagtól



kóválygott a gyomrom; ha valahol mocsárláz és 
dizentéria után bűzlött a levegő, akkor ez itt volt, 
ezen az undok horgonyhelyen. A hat gazfickó mo
rogva gubbasztott egy vitorla árnyékában a hajó 
előrészén; a parton láthattuk a csónakokat kikötve, 
egy-egy ember ült mindegyikben, közvetlenül ott, 
ahol a folyócska az öbölbe torkollik. Az egyikük 
a »Lillibulleró«-t fütyörészte.

A várakozás kínos volt, azért elhatároztuk, 
hogy Hunter és én a kis ladikban átevezünk a partra 
és körülnézünk.

A csónakok baloldalt értek partot, míg én meg 
Hunter egyenesen nekivágtunk, abban az irányban, 
ahol a gerendavár volt a térképen. Mikor a két 
őrszem a csónakoknál észrevett bennünket, mintha 
meghökkentek volna, a »Lillibullero« hirtelen meg
szakadt és láttam, amint a két mákvirág összesúgott, 
hogy mitévők legyenek. Ha eltávoztak volna hírt 
vinni Silvernek, ki tudja, mint fordult volna az 
ügy; de azt hiszem, szigorú parancsot kaptak, hogy 
el ne mozduljanak, s azért elhatározták, hogy 
nyugton maradnak ültő helyükön és újra belefog
nak a »Lillibulleró«-ba.

A part itt egy kis hajlást mutatott és én úgy 
kormányoztam, hogy ez közénk kerüljön; való
ban mielőtt még partot értünk volna, elvesztet
tük szem elől a csónakokat. Partra ugrottam és 
futni kezdtem, amennyire mertem, egy széles 
selyemkeszkenőt kalapom alá terítve a meleg 
ellen, egypár pisztolyt lövésre készen szorongatva 
a kezemben.

Nem volt száz yard sem, hogy a palánkhoz 
értem.



Az egész így nézett k i : egy tisztavizű forrás 
fakadt épen egy bucka tetején. Nos, ezen a buckán, 
még pedig a forrás körül egy szilárd gerendavár 
emelkedett, amely szükség esetén akár negyven 
embert is befogadhatott, és minden oldalán tö
résekkel volt ellátva. Köröskörül egy széles tisztást 
vágtak és az egészet bekerítették egy hat láb magas 
palánkkal, minden ajtó vagy más nyílás nélkül, 
s ez elég erős volt, semhogy egykönnyen le lehetett 
volna dönteni, viszont sokkal nyíltabb, semhogy 
az ostromlóknak védelmül szolgálhatott volna. A 
gerendavárban levők mindenképen biztosítva vol
tak ; nyugodtan elhelyezkedhettek védett állásuk
ban, és onnan úgy szedhették le a támadókat, 
mint a szalonkákat. Csupán jól résen kellett len- 
niök és bő élelemmel ellátva; mert hacsak meg 
nem lepik őket, akár egy egész ezred ellen is ta rt
hatják a házat.

Ami különösen megnyerte a tetszésemet, az 
a forrás volt. Mert bár elég tágasan voltunk a 
Hispaniola kabinjában, elegendő fegyverrel és mu
nícióval, sok ennivalóval és kitűnő borokkal, egy 
dologról mégis megfeledkeztünk — s ez a víz volt. 
Épen ez já rt az eszemben, mikor egy jajkiáltás 
vert visszhangot a szigeten, egy ember hangja, akit 
meggyilkoltak. Az erőszakos halál nem volt újdon
ság előttem, — hiszen szolgáltam én O Királyi 
Fensége a Cumberlandi Herceg alatt és Fontenay- 
nél magam is megsebesültem — de most a pul
zusom elkezdett őrülten kopogni. »Hawkins Jim- 
nek vége«, ez volt az első gondolatom.

Az ember nem hiába öreg katona és még inkább 
nem hiába doktor. A mi mesterségünkben nem



szabad semmit immel-ámmal tenni. Én is rög
tön összeszedtem minden eszemet, idővesztegetés 
nélkül visszarohantam a partra és a ladikba ug
rottam.

Szerencsére az evező Hunterben emberére ta
lált. Röpültünk a víz fölött, egykettőre a hajó 
mellett voltunk és én a hajó fedélzetén ter
mettem.

Mindnyájan meg voltak rendülve, hisz az ter
mészetes. A lovag ott ült, krétafehéren, egyre em
legette, a jó lélek, hogy micsoda bajba kevert 
bennünket és ugyanilyen állapotban találtuk a 
hajón maradt legények egyikét.

— íme egy ember, szólt Smollett kapitány, 
feléje intve a fejével, aki még nem tanult a mes
terségbe. Majdhogy el nem ájult, doktor, mikor 
meghallotta a kiáltást. Még egy ilyen evezőcsapás 
és a fickó a mi pártunkon lesz!

Közöltem tervemet a kapitánnyal, és aztán 
közös erővel megállapítottuk a kivitel minden 
részletét.

Az öreg Redruth elfoglalta a folyosót a kabin 
és a hajó eleje között, négy-öt töltött puskával és 
egy pokróccal, amely védelmül szolgált. Hunter 
odaevezett a ladikkal a hajó hátsó nyílásához 
és Joyce meg én megraktuk puskaporos dobo
zokkal, muskétákkal, kétszersültes zsákokkal, 
hordóba rakott disznóhússal, egy pálinkás áta- 
laggal és a megbecsülhetetlen orvosságos ládi- 
kámmal.

Azalatt a lovag és a kapitány kimentek a fe
délzetre és az utóbbi odahívta az első matrózt, 
aki szintén a hajón maradt.



— Mister Hands, mondotta, itt vagyunk mi 
ketten, mindegyikünk egypár pisztollyal a kezé
ben. Ha közületek bármelyik bármilyen jelet mer 
adni, az a halál fia.

Nem csekély volt a megrökönyödés a nyomo
rultak között; egy kis tanácskozás következett és 
egymás után hanyatt-homlok lerohantak a lépcsőn 
a hajó elején, bizonyára azzal a szándékkal, hogy 
hátulról fognak megkerülni bennünket. De mikor 
megpillantották az öreg erdészt a lécekkel szegett 
folyosón, készen, hogy egy kis vágott ólommal 
fogadja őket, valamennyien visszasompolyogtak a 
hajó elejére és egy emberi fej megint föltűnt a 
fedélzet nyílásán.

— Vissza, kutya! kiáltott rá a kapitány.
A fej újra eltűnt és egyelőre semmit sem hal

lottunk a hat boldogtalan tengerész felől.
Azalatt össze-vissza dobálva mindent, ami csak 

kezünk ügyébe akadt, megterheltük a ladikot, 
amennyire csak mertük. Joyce és én a hátsó nyílá
son búj tünk ki és megint a part felé eveztünk 
megfeszítve minden erőnket.

Ez a második út megint megdöbbentette a 
parti őröket. A »Lillibullero« újra elakadt; és még 
mielőtt elvesztettük .volna őket szem elől a kis 
parti kiugrásnál, egyik közülök kiszökött a partra 
és eltűnt. Az já rt az eszemben egy percre, hogy 
megváltoztatom eddigi tervemet és elpusztítom 
a csónakjaikat, de attól féltem, hogy Silver és 
a többiek közelben lehetnek és talán mindent 
kockára teszünk, ha nem fékezzük a vakmerősé
günket.

Ug3ranazon a helyen értünk partot mint az



előbb* és a fölszerelést a gerendavárba cipeltük. 
Mindhárman nekivágtunk nehezen megrakodva és 
átdobáltuk a holmit a palánkon. Joyce ott maradt 
őrnek, — egy ember, az igaz, de féltucat töltött 
puskával — Hunter és én visszatértünk a ladikhoz 
és megint megrakodtunk. Pihenés nélkül, szinte 
visszafojtott lélekzettel dolgoztunk, míg az egész 
rakomány biztos helyen nem volt; akkor a két 
ember elhelyezkedett a gerendavárban, én pedig 
minden erőmet megfeszítve visszaeveztem a Hispa- 
niola mellé.

Még egy ladik rakománnyal megpróbálkozni 
merészebb dolognak látszott, mint amilyen való
ban volt. Azok ugyan számra nézve nagy előnyben 
voltak, de viszont nálunk voltak a fegyverek. A 
parton levő matrózok egyikénél sem volt puska, 
és mielőtt pisztolylövésnyi közelségbe juthattak, 
legalább féltucattal végeztünk volna, ennyit bátran 
remélhettünk.

A lovag a hátsó ablaknyílásnál várt rám, 
most már teljesen magához térve. Megragadta 
a kötélvéget és odaerősítette, aztán újra nekilát
tunk és megraktuk a csónakot olyan gyorsan, 
ahogy csak bírtuk. Sonka, puskapor, kétszer
sült volt a rakomány, azonkívül kiki egy-egy 
muskétát és spádét kapott: a lovag, én, Redruth 
és a kapitány. A többi fegyvert és puskaport 
beledobáltuk a harmadfél fonal mélységű vízbe, 
úgyhogy messze alattunk láthattuk a fényes acélt 
csillogni a napfényben a tiszta, fövenyes tenger
fenéken.

Azonközben elérkezett az apály ideje és a hajó 
himbálózni kezdett a horgon5ra körül. A távolból*



kurjongatások zaja hallatszott, a két csónak irányá
ból; és bár ez megnyugtatott minket Joyce és 
Hunter sorsa felől, akik ettől messze keletre voltak, 
mégis intő jelnek vettük, hogy legfőbb ideje az 
indulásnak.

Redruth visszavonult őrhelyéről a folyosón és 
beugrott a csónakba, amellyel aztán a hajó orra 
felé kerültünk, hogy fölvegyük Smollett kapi
tányt.

— Hej, emberek, szólt a kapitány, ide hall
gassatok !

De semmi felelet nem érkezett a hajó mé
lyéből. ^

— Hozzád szólok, Gray Ábrahám — hallod, 
hozzád szólok!

Semmi válasz.
— Gray, ismételte Smollett kapitány, kissé 

hangosabban, én most elhagyom ezt a hajót és 
megparancsolom neked, hogy kövesd a kapitányo
dat. Tudom, hogy talpig becsületes legény vagy, 
és merem állítani, hogy a többiek a bandából sem 
olyan hitványak, mint képzelik. Kezemben tartom 
az órám at; harminc másodperc meggondolási időt 
adok.

Egy kis szünet következett.
—- Gyere hát, pajtás, folytatta a kapitány, mit 

kell ezen ennyit gondolkozni. Minek kockáztassam 
érted a saját életemet és a jó urakét, akik rám 
várnak.

Hirtelen dulakodás zaja hallatszott, néhány ütés. 
aztán előrontott Gray Abrahám egy késszúrással 
az egyik orcáján, és odafutott a kapitányhoz, mint 
a vizsla a füttyszóra.



— Parancsoljon, kapitány úr, mondotta.
A következő pillanatban ő és a kapitány mel

lettünk voltak a ladikban; eltaszítottuk magunkat 
a hajótól és megindultunk.

A hajótól hát megszabadultunk, de még nem 
voltunk a parton és a gerendavárunkban.

TIZENHETEDIK FEJEZET.

A doktor folytatja az elb eszélést: a ladik utolsó útja.

Ez az ötödik fordulat nagyon különbözött a 
többiektől. Először is ez a dióhéjnyi ladik bor
zasztóan meg volt terhelve. Öt felnőtt férfiú és 
közülök három — Trelawney, Redruth és a kapi
tány — hat lábnál magasabb, máris több volt, 
mint amennyit elbírt volna. Tegyük hozzá a puska
port, a sonkát és kétszersültes zsákokat! A ladik 
pereme hátul a víz színéig ért. .Egyszer-másszor 
becsapott a hullám és a nadrágom meg a kabá
tom szárnya csűrön víz volt, mielőtt még száz 
yardot megtettünk volna.

A kapitány parancsára jobban elhelyezkedtünk 
a ladikban s azzal kissé egyenletesebben halad
tunk. Mindamellett így is alig mertünk lélekzetet 
venni.

Hozzájárult mindehhez, hogy az apály követ
keztében egy erős, örvénylő áramlat keletkezett, 
mely nyugati irányban átszelte a medencét, és 
aztán délfelé és a tenger felé haladt azon a szoroson 
keresztül, amelyen reggel bejöttünk a kikötőbe. 
Maga a sok forgatag is veszélyt jelentett a túlter
helt ladiknak, de sokkal nagyobb baj volt, hogy



az áram kitérített minket a helyes irányból, el a 
tulajdonképeni célunktól még a parti kiugráson is 
túl. Ha rábízzuk magunkat az áramlatra, akkor a 
csónakok mellett érünk partra, ahol a kalózok 
minden pillanatban megjelenhettek.

— Nem bírom a ladikot a gerendavár felé 
irányítani, uram, szóltam a kapitánynak. En ültem 
a kormánynál, míg a kapitány és Redruth, két 
friss erő, húzták az evezőket. Az áramlat egyre 
kitérít bennünket. Nem tudják jobban megrántani 
az evezőt?

— Igen, de akkor megtelik vízzel a ladik, 
felelt a kapitány. Tartsa csak keményen a lapátot, 
uram, kérem, tartsa csak keményen, míg ki nem 
érünk az áramból.

Megpróbáltam és azt tapasztaltam, hogy az 
áram nyugat felé sodor bennünket, hacsak teljesen 
keleti irányba nem terelem a ladikot, vagyis épen 
derékszögben ahhoz a vonalhoz, amelyet tulajdon
képen követnünk kellene.

— így Pedig sohasem fogunk partot érni, 
mondottam.

— Ha ez az egyetlen irány, amelyben halad
hatunk, uram, hát akkor nem szabad eltérnünk 
tőle, válaszolt a kapitány. Víz ellen kell mennünk. 
Mert látja, uram, folytatta tovább, ha egyszer 
elkerülünk a célunktól a víz irányában, akkor nehéz 
megmondani, hogy hol fogunk partot érni, amel
lett annak is ki vagyunk téve, hogy a csónakok
kal utolérnek bennünket; így ellenben, ahogy 
haladunk, csakhamar gyöngébb áramot fogunk 
érni és aztán visszakapaszkodhatunk a part men
tében.



— Az áramlat máris enged, uram, szólt Gray, 
aki a csónak orrában gubbasztott. Tessék egy kissé 
elengedni a kormányt.

— Köszönöm, barátom, szóltam, mintha semmi 
sem történt volna; mert hallgatag mindnyájan 
megegyeztünk abban, hogy úgy fogunk vele bánni, 
mintha mindig közénk tartozott volna.

A kapitány hirtelen megint megszólalt, és én 
azt hiszem, hogy a hangja kissé megremegett.

— Az ágyú! mondotta.
— Gondoltam erre, szóltam, mert biztosra 

vettem, hogy a gerendavár bombázására gondolt. 
Nem bírják ezek sohasem partra hozni az ágyút, 
sőt még akkor is. hogyan vonszolják az erdőn át?

— Nézzen csak hátra d o k to r! felelt a kapitány.
A hosszú kilencfontos szörnyetegről teljesen

megfeledkeztünk; és íme most legnagyobb rémü
letünkre az öt gazfickó ott forgolódott körülötte, 
leszedve róla a zubbonyát, mert így nevezték az 
erős, kátrányos ponyvát, amelybe bele volt bur
kolva. Nem elég ennyi, hirtelen az eszembe döb
bent, hogy a golyókat és a puskaport is ott hagy
tuk mellette; néhány szekercecsapás és mindez a 
rendelkezésére áll a bitangoknak.

— Izrael volt Fiint kapitány tüzére, szólt Gray 
rekedt hangon.

Ha törik-szakad, megkockáztattarrt, hogy a 
ladikot egyenesen a gerendavár felé irányítsam. 
Közben már annyira kievickéltünk az áramlat 
sodrából, hogy még a szükséges óvatos evezés 
mellett is engedelmeskedett a ladik a korm ány
lapátnak, s így egyenesen a célunk felé terelhet
tem. Ebből meg az a baj származott, hogy ilyen



irányiján haladva, a ladik oldalát és nem az élét 
fordítottuk a Hispaniola felé, s így akkora cél
pontot nyújtottunk, mint egy csűr kápuja.

Nemcsak láttam, hanem hallottam is, amint 
az a borvirágos pofájú gazember, Hands Izrael 
leejtette a fedélzeten az ágyúgolyót.

— Ki a legjobb lövő? kérdezte a kapitány.
— Trelawney úr, kétségkívül, válaszoltam.
— Trelawney úr, nem volna szíves, a fickók 

egyikét lepuffantani? Handset, ha lehetséges! szólt 
a kapitán3r.

Trelawney hideg volt mint a z ‘acél. Megvizs
gálta a puska kakasát.

— No. szólt a kapitány, csak ügyesen azzal a 
puskával, uram, különben víz alá kerül a ladik. 
A többiek tartsák az egyensúlyt, míg a lovag 
céloz.

A lovag fölemelte puskáját, az evezést abba
hagytuk s az ellenkező irányba dőltünk, hogy a 
ladik meg ne billenjen ; mindez oly nagyszerűen 
történt, hogy egy csöpp vizet se nyeltünk.

Azok közben az ágyút megforgatták a tengelye 
körül és Hands, aki a töltőrúddal a löveg torka 
körül forgolódott, természetesen a legjobb célpont
nak kínálkozott. Mégsem volt szerencsénk; mert 
épen amikor Trelawney elcsattantotta a ravaszt, a 
fickó lehajolt, a gol}ró a feje fölött süvöltött .el és 
a többi négy közül szedett le egyet.

A jaj kiáltás nemcsak a társai között keltett 
visszhangot a fedélzeten, hanem a parton is fel- 
üvöltött egy csomó hang. Odanéztem, hát épen 
akkor csörtetett elő a fák közül a többi kalóz, oda
tódulva a csónakok felé.



— Mindjárt itt lesznek a csónakok, uram, 
szóltam.

— Akkor előre, kiáltotta a kapitány. Nem baj, 
ha meg is telünk vízzel. Ha nem tudunk partot 
érni, akkor vége mindennek.

— Csak az egyik csónakba szálltak, uram, 
jelentettem a kapitánynak, a másiknak a legénysége 
úgy látszik a part mentén akarja elvágni az utunkat.

— Akkor melegük lesz a szaladástól. mondotta 
a kapitány, ha egy tengeri patkány a szárazra 
kerül, tudja! Nem tőlük félek én, hanem az ágyú
golyótól. Hiszen a feleségem szobalánya is ide
találna közénk. Vigyázzon lovag, amikor föllobban 
a kanóc, akkor tartsuk vissza a ladikot.

Közben elég tért nyertünk, amennyire egy 
ilyen megterhelt sajkától kitelt és nem is nyeltünk 
sok vizet. A part közelében jártunk; még harminc
negyven evezőcsapás és feneket érünk, mert az 
apály következtében egy keskeny homokcsík már 
a szárazon volt a sűrű fák alatt. A legénység csó
nakjától nem kellett félnünk; a kis parti kiugrás 
már eltakarta szem elől. Ugyanaz az áram, am ely . 
olyan kegyetlen munkát okozott nekünk, most a 
segítségünkre volt, mert az ellenfeleinket késlel
tette. Egyetlen veszély az ágyú felől fenyegetett.

— Nem volna jó, szólt a kapitány, megállani 
és még egy embert leszedni.

Ue hiába, azokon meglátszott, hogy semmi 
sem fogja őket megakadályozni az ágyú elsütésé
ben. Pillantásra sem méltatták elesett társukat, bár 
a sebe nem volt halálos, mert észrevettem, amint 
elvánszorogni próbált.

— Vigyázz! kiáltott a lovag.



— Hátra! kiáltott a kapitány, mintha csak a 
visszhangja lett volna.

És ő meg Redruth olyan iramban kezdtek 
visszafelé evezni, hogy a ladik fara egyszeriben 
víz alá került. Ugyanabban a pillanatban dördült 
el az ágyú. Ez volt az első, amit Jim meghallott, 
mert a lovag lövésének zaja nem ért el hozzája. 
Hogy merre csapott le a lövedék, azt egyikünk 
sem tudta volna pontosan megmondani, de azt 
hiszem, a fejünk fölött ment el és a szele nagy
ban elősegítette a mi pusztulásunkat.

Egy szóval a ladik a faránál lassan sülyedni 
kezdett a három láb mélységű vízben, és én meg 
a kapitány egymással szemben állva csakhamar 
feneket értünk a lábunkkal. A másik három töké
letes fejest ugrott és csűrön vizesen, prüszkölve 
került megint a felszínre.

Nagyobb szerencsétlenség nem történt. Mind
nyájan életben maradtunk és ha nem is száraz 
lábbal, de kigázoltunk a partra. De minden kész
letünk a víz fenekén hevert s ami még rosszabb, 
az öt puska közül csak kettő maradt használható, 
állapotban. Én az enyémet fölkaptam a térdem
ről és ösztönszerűen a fejem fölé tartottam. A kapi
tány meg a szíjával a vállára akasztotta a magáét, 
de mint előrelátó férfiúhoz illik, az agyával föl
felé. A másik három elmerült a ladikkal együtt.

Ami még növelte aggodalmunkat, máris hal
lottuk a part mentében a fák alatt a hangokat 
közeledni; nemcsak az a veszély fenyegetett ben
nünket, hogy ilyen lerokkant állapotban elvágnak 
bennünket a gerendavártól, de attól is tartanunk 
kellett, vájjon Hunter és Joyce, ha egy féltucat



ember megtámadja őket, meg fogják-e állani a sarat ? 
Hunter legény volt a talpán, azt tud tam ; de Joyce 
nem sokat m utatott— tisztességes, illemtudó ember 
volt, nagyszerű inas, aki ért a ruhatisztogatáshoz, 
de mint katona nem igen bízhattunk benne.

Ezek jártak  az eszünkben, míg kigázoltunk a 
partra olyan gyorsan, ahogy csak bírtunk, magunk 
mögött hagyva a jó ladikot és a puskapornak meg 
élelemnek legalább a felét.

*
TIZENNYOLCADIK FEJEZET.

A doktor folytatja az e lb eszélést: az első nap harca 
véget ér.

Összeszedtük minden erőnket és rohantunk az 
erdőrészleten keresztül, amely elválasztott bennün
ket á palánktól. Minden lépésnél közelebb és köze
lebb hangzottak a kalózok kiáltásai. Hallottuk már 
a lábuk dobogását, amint futottak és az ágak 
recsegését, amint keresztültörtettek a sűrű bokrok 
között.

Kezdtem belátni, hogy nem visszük el komoly 
összetűzés nélkül; megvizsgáltam a puskámon a 
závárt. o

— Kapitány, szóltam, Trelawney a legjobb lövő. 
Adja át neki a puskáját, mert az övé használ
hatatlan.

Puskát cseréltek, és Trelawney, azon hideg- 
vérűen, amilyen volt a felfordulás kezdete óta, egy 
pillanatra hátram aradt és megnézte, rendben van-e 
minden. Ugyanekkor észrevettem, hogy"Gray is fegy
vertelen, átadtam neki a spádémat. Öröm volt
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nézni, amint fölkapta és összeráncolva a szemöl
dökét nagyot suhintott a kardlappal a levegőben. 
Testének minden mozdulatán visszatükröződött, 
hogy új emberünk meg fogja szolgálni a bérét.

Még negyven lépés és az erdő szélére érkez
tünk : előttünk állott a gerendavár. A palánkot 
körülbelül a déli oldalának a közepén értük el és 
szinte ugyanabban a percben hét fölkelő — Ander- 
son Jobbal, a csónakmesterrel az élükön — hangos 
üvöltéssel ott termettek a délnyugati sarkánál.

Megálltak, egy pillanatra visszahőkölve; de 
mielőtt még magukhoz tértek volna, nemcsak 
nekem és a lovagnak, hanem a két szolgának a 
gerendavárból is elég ideje volt a tüzelésre. A négy 
lövés elég * rendetlenül esett, de megtette a maga 
hatását, az egyik támadó rögtön a fűbe harapott, 
a többi pedig habozás nélkül hátat fordított és 
eltűnt a fák között.

Újra töltöttünk és a palánk külső oldalán oda
mentünk megnézni az elesett matrózt. Azon már 
semmi nem segíthetett — szíven találta a golyó.

Már örvendezni kezdtünk a sikerünk fölött, 
mikor abban a szempillantásban eldördült egy 
pisztoly a bokrok alatt és egy golyó épen a fülem 
mellett süvített el, aztán a szegény Redruth Tóm 
megtántorodott és egész hosszában végigesett a 
földön. Mindketten, a lovag és én, viszonoztuk a 
lövést, de minthogy csak vaktában célozhattunk, 
bizonyára csupán a puskaporunkat tékozoltuk vele. 
Aztán újra töltöttünk és figyelmünket a szegény 
Tóm felé fordítottuk.

A kapitány és Gray épen végigtapogatták és 
én már félszemmel láttam, hogy minden hiába.



Azt hiszem, hogy a gyors visszatüzelés még 
jobban megfutamította a támadókat, mert most 
minden további zaklatás nélkül átemelhettük a 
szegény öreg erdészt a palánkon keresztül. A vérző, 
hörgő embert becipeltük a gerendavárba.

Szegény, öreg pajtás, egy zokszó nem hagyta 
el az ajkát, mintha meglepetést, félelmet vagy meg
adást nem ismert volna, kezdve a zavargás kitö
résétől egészen addig a percig, amikor lefektettük 
a házban, hogy nyugodtan meghalhasson. Úgy 
feküdt még az imént, mint egy trójai hős, a 
pokróca mögött a hajó folyosóján, minden paran
csot ellenkezés nélkül, pontosan teljesített, legföl
jebb dörmögött egyet magában. Jó húsz évvel idő
sebb volt valamennyiünknél és most a derék, öreg, 
durcásképű szolgán volt a sor, hogy elköltözzék 
közülünk.

A lovag letérdelt melléje a földre és csókol
gatta a kezét, jajveszékelve, mint egy kis gyerek.

— El kell patkolnom, doktor? kérdezte.
— Tóm, kedves pajtásom, mondottam, nem

sokára haza fogsz érni.
— Szeretnék még egyszer közéjük durrantani 

a puskával, felelte.
— Tóm, szólt a lovag, mondd, úgy-e meg- 

bocsájtasz nekem?
— Nem illik az ilyesmi énhozzám, u ram ! 

volt a válasz. De ha már megkérdezte, legyen meg 
az akarata, ámen!

Néhány percnyi szünet után azt mondotta, 
hogy talán valaki elmondana egy imádságot. »Hisz 
ez a szokás, uram«, tette hozzá mentegetőzve. Nem
sokára rá egyetlen szó nélkül kilehelte a lelkét.
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Azalatt a kapitány, akin csodálkozva láttam, 
hogy mennyire meg van dagadva a dereka és a 
zsebei körül, kezdte kirakni magából a legválto
zatosabb tárgyakat — a britt nemzeti zászlót, a 
bibliát, egy gombolyag erős madzagot, tollat, tintát, 
a hajónaplót és néhány font dohányt. Talált egy 
karcsú fenyőszálat, amely lehántva feküdt a tisz
táson és Hunter segítségével felállította a gerenda
vár sarkában, ahol a fatörzsek derékszögben keresz
tezték egymást. Aztán fölmászva a háztetőre, saját 
kezével ráerősítette és fölhúzta a zászlót.

Ez úgy látszik nagy megkönnyebbülést szerzett 
neki. Visszatért a ház belsejébe és kezdte számba 
venni a készleteinket, mintha semmi sem történt 
volna. De félszemmel Tóm haláltusáját kísérte; 
mikor ez véget ért, előkerült egy másik lobogó, 
melyet tiszteletteljesen a holttestre terített.

— Ne bánkódjék, kedves uram, mondotta, 
megszorongatva a lovag kezét. Kell-e szebb vég? 
Én nem féltek egy olyan embert, aki a kapitánya és 
ura iránti kötelességét teljesítve esett el. Talán a 
hittudomány szempontjából nem egészen így van, 
de a tényt nem lehetett letagadni.

Aztán félrevont engem.
— Dr. Livesey, mondotta, hány hét múlva 

várják önök ide a kísérőhajót?
Elmondtam neki, hogy sajnos, nem hetek

ről, hanem hónapokról van szó; mert ha haza 
nem érünk augusztus végére, Blandly utánunk 
küld egy másik hajót, azonban sem előbb, sem 
később.

— Nos hát, válaszolt a kapitány, megvakarva 
a feje búbját, ha nagy teret is engedünk a gond



viselés közbenjárásának, mondhatom, hogy nagyon 
belekeveredtünk a hínárba!

— Hogy érti ezt? kérdeztem.
— Nagy kár, uram, hogy nem tudtuk meg

menteni a második szállítmányt. Ez az én véle
ményem! szólt a kapitány. Talán puskaporral és 
golyóval kibírjuk. De az élelemnek nagyon szűki- 
ben vagyunk, nagyon szűkiben — olyan szűkiben, 
Livesey doktor, hogy talán jobb is, ha egy szájjal 
kevesebben vagyunk.

S azzal a holttest felé intett a lobogó 
alatt.

E pillanatban nagy zúgással, süvöltéssel egy 
ágyúgolyó röpült el magasan a háztető fölött és 
messze a fák közé hullott.

— Ohó, kiáltott föl a kapitány, csak durrog- 
tassátok el a puskaporotokat, nemsokára kifogytok 
belőle.

Még egy kísérlet következett, ezúttal jobban 
céloztak, mert a golyó a palánkon belül csapott 
le, nagy porfelhőt vert föl, de semmiféle kárt 
nem okozott.

— Kapitány, szólt a lovag, a ház teljesen lát
hatatlan a hajó fedélzetéről. Úgy látszik 9 lobogó 
szolgál nekik célpontul. Nem volna okosabb, ha 
behúznók ?

— Bevonni a lobogómat! kiáltott a kapitány. 
Nem, uram, nem én! És alig hogy kimondta e sza
vakat, mindnyájan egyetértettünk vele. Mert nem
csak a tengerész törhetetlen büszkeségének tettünk 
vele eleget, hanem jó  fortélynak is bizonyult, mert 
ellenségeink belátták, hogy rá sem hederítünk az 
ágyúzásukra.



Az egész estén keresztül tartott a lövöldözés. 
Golyó golyó után röpült el a ház fölött vagy a 
ház előtt, fölverve a homokot a kerítésen belül; 
de olyan magasan kellett célozniok, hogy a golyó 
fáradtan lehullott és a puha fövénybe fúródott. 
Nem kellett visszapattanástól félnünk és bár az 
egyik belevágódott a háztetőbe és a deszkapadlót 
is áttörte, csakhamar megszoktuk ezt a longamétát 
és annyit se törődtünk vele* mint a játéklabdával.

— Valami hasznunk mégis lesz belőle, jegyezte 
meg a kapitány, az erdő előttünk bizonyára tiszta. 
Az apály is megtette a maga dolgát és lehet, hogy 
a ladikunk már kinn van a szárazon. Ki jelent
kezik önként a sonkák behordására.

Gray és Hunter léptek elő elsőknek. Jól föl
fegyverkezve kilopózkodtak a palánkon, de min
den hiábavalónak bizonyult. A lázadók bátrabbak 
voltak, mintsem vártuk volna, vagy pedig jobban 
megbíztak Izrael tüzéri művészetében. Négyen vagy 
öten azzal voltak elfoglalva, hogy elhordták a kész
leteinket, keresztülgázolva velük a sekély vízen az 
egyik csónakig, amely a közelben tartózkodott és 
egy-egy evezőcsapással küzdött az áramlat sodra 
ellen. Silver a csónak farában ült és rendelkezett, 
és minden legénynek a kezében egy-egy muskéta 
volt, amelyek valamely titkos rejtekhelyről kerül
hettek elő.

A kapitány belefogott a naplóírásba, amely 
ekként kezdődött:

»Smollett Sándor, parancsnok; Livesey Dávid, 
hajóorvos; Gray Abrahám, hajóács; Trelawney 
John, tulajdonos ; Hunter John és Joyce Richárd, a 
tulajdonos szolgái, szárazföldi emberek — ennyien



maradtak hűségben a hajó legénységéből — tíz 
napra való szűkös élelemmel, partraszállottak mai 
napon és kibontották ab ritt lobogót a Kincses Sziget 
gerendavára fölött. Redruth Tamás, a tulajdonos 
szolgája és szárazföldi, elesett a lázadók golyójától 
találva; Hawkins James, hajósinas. . .

E percben én is azon tűnődtem, hogy milyen 
sors érhette a szegény Hawkinst.

A szárazföld felőli oldalon valami hivószó har- 
sant föl.

— Valaki szólít bennünket, szólt Hunter, aki 
az ablaknál strázsált.

— Doktor! lovag! kapitány! Halló, Hunter, 
maga az? hangzott a kiáltás.

Odarohántam az ajtóhoz, abban a pillanatban, 
amikor Hawkins Jim épen és egészen keresztül
mászott a palánkon.

TIZENKILENCEDIK FEJEZET.

Hawkins Jim  újra fölveszi az elbeszélés fonalát: 
a gerendaház m egszállói.

Amint Ben Gunn észrevette a britt lobogót, 
megállt, megragadta a karomat és leült.

— Itt vannak hát a te barátaid, bizony, szólt 
hozzám.

— Inkább azt hinném, hogy a lázadók, volt 
a válaszom.

— Ugyan! kiáltott föl Ben. Hiszen egy ilyen 
helyen, ahol senki más nem fordul meg, csak a 
szerencse Lovagjai, Silver inkább a Jolly Roger-t*

* A kalózok fekete lobogója. (Ford.].



tűzné ki, arról biztos lehetsz. Nem, nem, ezek a 
te barátaid. Már hajba is kaptak egymással és úgy 
látom, hogy nem a te barátaid húzták a rövideb- 
bet; és most tanyát vertek az öreg gerendavárban, 
amelyet sok-sok évvel ezelőtt épített az öreg Fiint. 
Bizony annak helyén volt a feje, annak a Flintnek'- 
Egyedül a rum tudott vele megbirkózni, más senki 
sem. Nem is félt ő senkifia árnyékától, nem ő, talán 
csak Silvertől — attól az alattomos gazembertől.

— Jól van, mondottam, lehet, hogy így van, s 
bár így lenne: annál több okom van rá, hogy siessek 
és a társaimhoz csatlakozzam.

— Nem úgy pajtás, szólt Ben, nem úgy! Te 
derék fiú vagy, afelől nincs kétségem, de mégis 
csak fiú vagy s azzal minden meg van mondva. 
De Ben Gunn nem esett a feje lágyára. Még rum 
mal sem lehetne őt odacsalni, ahová most te igyek
szel — még rummal sem, míg saját szememmel 
nem látom azt a született úriembert és nem bírom 
a becsületszavát. Te meg el ne felejtsd a szavai
mat: »Sokkal, de sokkal inkább (ezt fogod neki 
mondani) megbízik egy született úriemberben« — 
és aztán oldalba lököd őt.

Azzal harmadszor is megbökött ugyanazzal a 
ravasz arckifejezéssel.

— És ha szükség lesz Ben Gunnre, tudod, hogy 
hol kell őt keresni, Jim. Ugyanott, ahol ma 
ráakadtál. És aki érte megy, az tartson egy fehér 
kendőt a kezében és egyedül jöjjön. Oh, aztán azt 
is mondd meg: »Ben Gunnek« mondod majd, 
^megvannak a maga okai*.

— Jól van, mondtam, azt hiszem, hogy kezdem 
érteni a dolgot. Magának valami közölnivalója van



és szeretne beszélni a lovaggal vagy a doktorral, 
és ott kell magát keresni, ahol ma ráakadlam. 
Ennyi az egész?

— És minő időtájban, azt nem kérded? tette 
hozzá. Hát déltől kezdve egészen a hatodik harang
ütésig !

— Jó, mondottam, mehetek m ár?
Aztán el ne felejtsd! ismételte még egyszer 

aggodalmaskodva. »Sokkal, de sokkal inkább« és 
^megvannak a maga okai« azt fogod mondani. 
»Megvannak a maga okai«, ez a legfontosabb. Úgy 
beszélünk egymással, mint férfi férfival. Most hát
— szólt, egyre a ruhám at fogva — azt hiszem, 
elmehetsz Jim. És Jim, ha Silverrel találkoznál, 
nehogy eláruld a szegény Ben Gunnt! Még négy 
lóval sem szabad hogy kihúzzák belőled a titkot! 
Úgy-e nem, mondd? És ha ezek a kalózok a parton 
töltenék az éjtszakát, mit szólnál hozzá, ha reggelre 
egypár özveggyel több volna a világon?

Egy hatalmas dörrenés szakította félbe a beszél
getésünket, egy ágyúgolyó süvöltött el a fák között 
az ágakat tépve-zúzva, aztán a homokba fúródott 
alig száz yardnyira attól a helytől, ahol egymással 
tárgyaltunk. A következő pillanatban mindketten 
nyakunkba szedtük a lábunkat és eltűntünk ellen
kező irányban.

Egy jó órán keresztül egyik dörrenés a másik 
után rázkódtatta meg a szigetet és a golyók nagy 
recsegés-ropogás közepette hullottak az erdőn 
keresztül. Egy búvóhelyről a másikhoz rohantam és 
ezek a borzalmas lövedékek — legalább úgy képzel
tem — folyton a sarkamban voltak. De a bombázás 
vége felé, bár még mindig nem merészkedtem a



palánk közelébe lopózni, mert itt csapkodtak le a 
golyók a legsűrűbben, mégis lassankint visszatért a 
bátorságom; végül nagyot kerülve kelet felé, elő
kúsztam a partmenti fák alatt.

A nap épen leáldozott, a tengeri szellő zúgott, 
susogott a lombok között és fölborzoltai a kikötő 
szürke víztükrét. Az apály messzire elhagyta a 
partot és hatalmas homokterületek szabadultak 
föl a víz alól. A hűs esti levegőben, a forró nap
pal után, valósággal fázni kezdtem a zubbonyom 
alatt.

A Hispaniola ott feküdt, ahol horgonyt vetett, 
de észrevettem, hogy már a Jolly Roger — a 
kalózok fekete lobogója — röpködött az árboca 
fölött. Míg kikandikáltam a fák között, még egy 
vörös lobbanás — még egy dörrenés következett, 
mire az összes visszhangok fölrezzentek és az 
utolsó ágyúgolyó végigbúgott a levegőn.

Ott’ feküdtem egy kis ideig, figyelve a sürgés
forgást, amely a lövést követte. Az emberek vala
mit szétromboltak szekercével a fövényparton a 
palánk irányában; később rájöttem, hogy a ladi
kunk volt. Távolabb, a folyó torkolatának közelé
ben, nagy tábortűz égett a fák között, és közte 
meg a hajó között az egyik csónak folyton jött- 
ment, míg a matrózok, akiket délután még olyan 
rossz hangulatban láttam, most úgy rikoltözfak 
evezés közben mint a gyermekek. De a hangjuk
ban volt valami, ami elárulta a rumot.

Végre elérkezettnek véltem az alkalmat, hogy 
visszatérjek a gerendavár felé. Nagyon messze lenn 
voltam azon az alacsony, homokos földnyelven, 
amely kelet felől határolta a kikötőnket és apály



idején összefüggött a Csontváz Szigettel. Most, hogy 
talpra ugrottam, megpillantottam valamivel távo
labb a földnyelv mentében egy különálló, elég 
magas, sajátos fehérszinű sziklát, amint az ala
csony bokrok között kiemelkedett. Rögtön eszembe 
jutott, hogy ez lehet az a fehér szikla, amelyről 
Ben Gunn beszélt és ha egy napon vagy máskor 
szükségünk lesz egy ladikra, tudni fogom, hogy 
hol keressem.

Aztán nekivágtam az erdőnek, míg el nem 
értem a palánk hátsó, a szárazföld felé eső részét, 
ahol meleg fogadtatásban részesítettek hűséges baj
társaim.

Hamar elmeséltem a kalandjaimat, aztán körül
néztem. A gerendayár — a falak, a tető, a padló — 
ácsolatlan fenyőtörzsekből volt összeróva. A padló 
több helyen egy lábnyi vagy másféllábnyi magas
ságban emelkedett a homokos talaj fölé. A kapu
nál egy pitvar állott és ez alatt egy kis forrás 
bugyogott és ontotta vizét egy mesterséges meden
cébe, amely a legfurcsábban nézett ki — nem volt 
egyéb ugyanis, mint egy hatalmas hajó üst vasból, 
melynek kiverték a fenekét és egészen a ^ íz -  
vonalig*, ahogy a kapitány mondotta, a homokba 
sülyesztették.

A házfalakon kívül alig maradt valami a 
gerendavárban, csak az egyik sarokban feküdt egy 
kőlap, amely tűzhelynek szolgált és egy öreg rozs
dás vasrostély volt rajta a parázs számára.

A homokbucka lejtőjén és a tisztáson a palán
kon belül kiirtották a fákat, amelyekkel fölépítették 
a házat és a tüskökön láthattuk, hogy milyen pom
pás és magas ligetet pusztítottak ki itten. A termő



föld nagyrészét a fák kivágása után elmosta az eső 
vagy belepte a futóhomok, csak ott, ahol a kis ér 
kanyargótt lefelé az üst alól, m aradt meg egy vastag 
mohaszőnyeg, néhány csomó páfrány és egypár 
alacsony kúszóbokor, ennyi az egész, ami még 
zöld volt a homokudvaron. Nagyon közel a palánk 
körül — a védelem szempontjából úgy mondják 
nagyon is közel — az erdő tovább virult karcsú 
és sűrű fáival, csupa fenyő a szárazföld felől, de a 
tenger irányában sok örökzöld tölgyfa is vegyült 
közéjük.

A hűs esti szél, amelyről már beszéltem, az 
otrombán összetákolt építmény minden hasadékán 
keresztül süvített és állandóan behintette a padlót 
finom homokesővel. Homok csikorgott a fogaink 
között, homok került a szemünkbe, homok a vacso
ránkba, homok táncolt a forrás körül az üst 
fenekén, az egész világ kavargott előttünk mint a 
víz a leveses fazékban. A kéményünk egy négy- 
szögletes lyuk volt, a háztetőbe vágva; igaz, hogy 
a füstnek csak kisebb része távozott el rajta, a 
többi pedig ellepte a házat, marta a torkunkat és 
csípte a szemünket.

Mind e bajokhoz hozzájárult, hogy Graynek, 
az új társunknak, föl kellett kötnie az arcát a seb 
miatt, melyet akkor kapott, mikor elpártolt a 
lázadóktól, és a szegény öreg Redruth Tóm még 
mindig ott feküdt, temetetlenül, a fal mellett, holt- 
mereven, az Union Jack alatt.

Ha úgy maradunk ülve tétlenül, mindnyájun
kat elfog a búbánat, de Smollett kapitány nem volt 
az az ember, aki ezt tűrte volna. Minden épkéz
láb embert maga elé rendelt és fölosztotta közöt-



tűk az őrködés sorrendjét. A doktor, Gray és én 
kerültünk sorra először, a lovag, Hunter és Joyce 
utánunk. Fáradtan, ahogy voltunk, kettőnek ki 
kell mennie tüzelőfáért, másik kettő sirt ásott 
Redruth számára, a doktort kinevezték szakács
nak, engem odaállítottak őrnek az ajtó elé, a 
kapitány meg jött-ment közöttünk, tartotta ben
nünk a lelket, egyben-másban segített is, ha szük
ség volt rá.

Időről-időre a doktor megjelent az ajtóban, 
hogy friss levegőt szívjon és megpihentesse a 
szemét, melyet a füst majd kim art a fejéből; vala
hányszor így tett, mindig volt egy szava hozzám

— Ez a Smollett kapitány, mondta egyszer, 
derekabb ember nálam. Ez pedig jelent valamit, 
ha én mondom, Jim.

Mikor másodszor kijött, egy darabig hallgatott: 
Aztán oldalt fordítva a fejét rám nézett.

— Miféle ember az a Ben Gunn? kérdezte.
— Nem tudom, uram, válaszoltam. Nem m er

ném biztosra mondani, vájjon egészen épeszű-e?
— Ha ugyan egyáltalában kétség lehet a dolog

ban, akkor nem is kell rajta csodálkozni, felelt a 
doktor. Egy ember, aki három éven keresztül a 
körmein rágódott egy elhagyatott szigeten, Jim, attól 
nem szabad azt várnunk, hogy olyan épeszű legyen, 
mint én vagy te. Nem is való ez egészséges emberi 
természetnek. Azt mondod, hogy sajt volt, amire 
annyira fájt a foga?

— Igen, uram, sajt volt, feleltem.
— Nos hát, Jim, szólt az orvos, látod, mire jó 

az, ha az ember válogatós az eledelében. Láttad 
már a tubákos szelencémet, nem? Pedig sohasem



vehetted észre, hogy egy szem dohányt szippan
tottam volna; az oka az, hogy a tubákos szelen
cémben egy darab parmezánsajtot tartok — egy 
Olaszországban készült sajtot, amely nagyon tápláló. 
Nos ezt Ben Gunnek szántam!

Mielőtt a vacsorát elköltöttük volna, eltemet
tük az öreg Tomot a homokban, aztán néhány 
percre hajadonfővel körülállottuk a sírját az esti 
szélben. A két ember egy jó csomó tüzelőfát hor
dott be, de a kapitány még korántsem volt vele 
megelégedve; rázta a fejét és kijelentette, hogy 
»holnap reggel kissé serényebben kell a dologhoz 
látni«. Aztán megettük a húsunkat, és mindegyik 
kapott egy jókora pohár szíverősitőt, majd a három 
vezér összeült a sarokban megbeszélni a tenni
valókat.

De egykettőre kifogytak minden bölcsességük
ből, mert olyan kevés készlet fölött rendelkeztünk, 
hogy tudtuk, az éhség megadásra fog kényszerí
teni bennünket, mielőtt még híre jönne a segítség
nek. Valamennyien megegyeztünk, hogy abba helyez
zük egyetlen rem ényünket: sorra pusztítani a 
kalózokat, míg vagy beadják a derekukat vagy 
odébb állanak a Hispanioláwal. Tizenkilenc embe
rükből már csak tizenöten maradtak, két másik 
megsebesült és az egyik — akit az ágyú mellől 
szedett le a lovag — legalább is súlyos sebet 
kapott, ha azóta meg nem halt. Valahányszor csak 
az egyik vagy másik puskavégre kerül, nem szabad 
elszalasztani az alkalmat, hanem beléje durrantani, 
lehetőleg kímélve a saját életünket, a legnagyobb 
óvatossággal. Amellett két hathatós szövetségesünk 
volt: a rum és az éghajlat.



Ami az előbbit illeti, bár legalább félmérföldnyi 
távolságban voltunk tőlük, mégis késő éjtszakáig 
hallhattuk az üvöltésüket és gajdolásukat; ami 
pedig az éghajlatot illeti, a doktor a parókájába 
mert volna fogadni, hogy ott, ahol tábort ütöttek, 
a mocsárban és orvosságok nélkül, legalább a felük 
lázbetegen fog hemperegni egy hét leforgása előtt.

— így hát, tette hozzá, ha nem tudtak bennün
ket halomra lőni az első alkalommal, boldogok 
lehetnek, ha kereket oldhatnak a vitorláson. Mégis 
csak hajón lesznek és újra kezdhetik a rablómes
terségüket, legalább én igy képzelem.

— Az első hajó, amit életemben elvesztettem! 
sóhajtott föl Smollett kapitány.

Engem csakhamar elnyomott az álom, azt 
képzelhetitek; előbb ugyan sehogy sem leltem a 
helyemet a kemény derékaljon, de aztán úgy elalud
tam mint egy darab fa.

A többiek már régen talpon voltak, megregge
liztek és legalább félakkora rakás tüzelőfát hord
tak össze, mikor fölébresztett valami nagy lárma 
meg sürgés-forgás.

— Fehér zászló! szólt valaki mellettem, s rög
tön utána egy meglepett kiáltás: »Silver maga jö n !«

Erre már fölugrottam és szememből kidör
zsölve az álmot odarohantam az egyik lőréshez 
a gerendák közé.



HUSZADIK FEJEZET.

Silver követsége.

Annyi bizonyos, hogy két ember állott a palán
kon kívül, az egyik egy fehér kendőt lobogtatott, 
a másik nem kisebb személyiség, mint Silver maga, 
nyugodt arckifejezéssel támaszkodott a mankójára.

Még nagyon korán lehetett és olyan friss volt 
a reggel, amilyet még sohasem tapasztaltam : a 
hideg szinte a velőig hasított. Az ég tiszta, felhőt
len volt fölöttünk, a fák csúcsait pirosra festette 
a fölkelő nap. De ott, ahol Silver állott a hadsegéd
jével, még minden árnyékban feküdt, és térdig 
ért nekik az alacsony, fehér köd, amely az éj 
folyamán kúszott ide az ingoványból. A hideg és 
a köd együttvéve nem sok jót mesélt a Kincses 
Szigetről. Nyilvánvaló volt, hogy egy nyirkos, 
lázat tenyésztő, egészségtelen helyre vetődtünk.

— Mindenki maradjon odabenn, emberek, szólt 
a kapitány, tizet teszek egy ellen, hogy tőrbe akar
nak csalni bennünket.

Aztán rászólt a féllábú kalózra:
— Ki já r ott? Állj vagy lövök.
— F<ehér zászló! kiáltott Silver.
A kapitány a pitvarban állott, a kellő óvatos

ságot fejtve ki, nehogy lesből valami lövés érje. 
Először felénk fordult:

— A doktor őrsége foglalja el a helyét! 
Dr. Livesey álljon az északi oldalra, kérem, Jim 
keletre, Gray nyugatra. A másik őrség töltse meg 
az összes fegyvereket! Frissen-frissen, emberek, 
és óvatosan!



Aztán megint a két kalóz felé fordult.
— Mi bajuk azzal a fehér zászlóval ? kérdezte.
Ez alkalommal a másik ember válaszolt:
— Silver kapitány engedélyt kér a bebocsátásra, 

uram, hogy fegyverszünetet kössünk.
— Silver kapitány! Nem ismerem. Ki az ? kiál

totta vissza a kapitány. Aztán hallottuk, amint 
magában dörmögte: Kapitány? Hitemre mondom, 
gyors előlépés!

A hosszú John maga felelt:
— Én, uram. Ezek a szegény emberek engem 

választottak meg kapitánynak, az ön dezertálása 
után, uram — különös nyomatékkai ejtette ki a 
»dezertálás« szót. — Készen vagyunk arra, hogy 
ismét szót fogadjunk, ha megegyezésre tudunk 
ju tn i; még pedig minden további vonakodás nélkül. 
Csak arra akarom önt kérni, Smollett kapitány, 
hogy a hajam szála se görbüljön meg a gerenda
várban, és ha távozom, legalább egy percnyi kivá
rást, mielőtt egy puskát elsütnének!

— Barátom, szólt Smollett kapitány, egy csöpp' 
kedvem sincs, hogy magával szóba álljak. Ha maga 
beszélni akar velem, akkor beléphet ide, azt meg
engedem. Ha árulásról van szó, azt csak maguktól 
lehet várni; de az isten úgy segítsen magukon!

— Ennyi elég nekem, kapitány úr, kiáltott fel 
vidáman a hosszú John. Én megbízom az ön 
puszta szavában. Tudom én, ki a gentleman, arról 
biztos lehet.

Láthattuk, hogy a fehér zászlót vivő ember 
minden áron vissza akarta tartani Silvert. Nem is 
volt ezen semmi csodálnivaló, amilyen lóhátról 
beszélt velük a kapitány. De Silver hangosan a
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szeme közé nevetett és hátba ütötte, mintha még 
az aggodalomnak a gondolata is elképzelhetetlen 
lett volna. Aztán odalépett a palánkhoz, átvetette 
rajta a mankóját, fölhúzta a féllábát és olyan ügye
sen és fürgén mászott át a kerítésen, mintha soha
sem lett volna béna. A túlsó oldalon minden baj 
nélkül talpra állott.

Be,kell vallanom, hogy a történendő esemé
nyek annyira magukra vonták a figyelmemet, hogy 
a strázsálásom nem sokkal ért többet egy fabatká
nál; valóban máris ott hagytam az északi lőrést 
és a kapitány háta mögé kuporodtam, aki közben 
leült a küszöbre, könyökével a térdére támasz
kodva, fejét a tenyerébe hajtva és szemét a 
forrásvízre szögezte, amint az ott bugyborékolt 
a rozsdás vaslábasban a homokbucka oldalában. 
Azt fütyörészte magában: »Jertek legények és 
leányok.«

Silvernek nem kis munkájába került, míg föl 
tudott kapaszkodni a dombra. A lejtő elég mere
dek volt, a vastag fatuskók, a puha homok aka
dályozták a járást, a féllábú matróz a mankójával 
olyan ügyefogyottnak mutatkozott, mint egy hajó, 
ha zátonyra kerül. De ő összeszorította a fogát és 
addig bukdácsolt, míg a kapitány elé nem ért, aki 
előtt a legudvariasabban tisztelgett. Az öltözetével 
is kitett magáért; hatalmas kék kabátja, sűrűn 
kirakva rézgombokkal, szinte a térdét verte, míg 
a fejébe egy finom, zsinóros kalapot csapott.

— Megérkeztünk hát, barátom, szólt a kapitány, 
fölemelve a fejét. Talán jó lesz, ha leül ide.

— Nem megyünk be a ház belsejébe, kapitány 
úr?  kérdezte panaszos hangon a hosszú John.



Nagyon hűvös ez a reggeli szellő, uram, kivált 
idekünn a homokon.

— Bizony, Silver, szólt a kapitány, ha tisz
tességes ember maradt volna, most is ott ülhetne 
a konyhájában. De hát ez a maga dolga. Maga 
vagy az én hajószakácsom — és akkor úgy bánok 
magával, amint megérdemli — vagy Silver kapitány ? 
egy közönséges lázadó és tengeri rabló, és akkor 
megérdemli az akasztófát.

— No, no, kapitány úr, válaszolt a hajószakács 
letelepedve a fölszólítás szerint a homokra, hiszen 
ön majd csak kisegít engem megint a bajból, m ind
össze ennyiről van szó. Nagyon csinos és kedvükre 
való helyet találtak itt úgy-e? Ah, hát Jim is itt 
van? Pálinkás jó reggelt kívánok, Jim úrfi! Dok
tor úr, szolgálatára! Hiszen olyan jól együtt van
nak, mint egy boldog családi tűzhely körül, amint 
mondani szokás.

— Ha valami mondani valója van, barátom, 
szakította félbe a kapitány, talán m indjárt ki vele 
a szóval!

— Igaza van, Smollett kapitány, felelt Silver, 
a kötelesség — kötelesség, annyi szent! Nos hát 
nézzék kérem, ez a tegnapi tréfa nagyon jól sike
rült önöknek. Nem lehet tagadni, jól sikerült. Néhá- 
nyan önök közül nem sokáig váratnak magukra 
a kapa-nyéllel. Azt sincs eszemben letagadni, hogy 
néhányan az én embereim közül kissé nagyot néz
tek — talán mindnyájan nagyot néztek; talán én 
magam is, talán azért is jöttem ide tárgyalásba 
bocsátkozni. De jegyezze meg azt az egyet kapitány 
úr, hogy másodszor nem fogom megtenni, nem én, 
az áldóját is! Majd mi is őröket állítunk és kicsit
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ritkábban nézünk a kancsó fenekére. Talán ön azt 
hiszi, hogy mindnyájan leittuk magunkat a sárga 
földig. De elárulom, hogy én józan maradtam, csak 
elfáradtam, mint a kutya, és ha egy másodperccel 
korábban ébredek föl, akkor tetten értem volna 
önöket, bizony én! Még életben volt az az ember, 
amikor ráakadtam.

— Nos? szólt Smollett kapitány, megőrizve 
hidegvérét.

Mindaz, amit Silver elmondott, rejtvény lehetett 
a kapitány előtt, de azt senki sem vehette észre 
a hangjából. De bennem némi sejtelem kezdett föl
ébredni. Eszembe jutottak Ben Gunn utolsó szavai. 
Az a gyanúm támadt, hogy talán ő volt az, aki 
megtisztelte látogatásával a kalózokat, míg része
gen a tűz körül heverésztek, és így örömmel szá- 
mítgattam, hogy már csak tizennégy ellenféllel 
lehet dolgunk.

— Nos hát, szólt Silver, ennyi az egész: mi 
meg akarjuk szerezni azt a kincset és meg is fog
juk — ez a mi álláspontunk! Önök meg szeretné
nek minél előbb kijutni ebből a kelepcéből, azt 
hiszem, s ez az önök álláspontja. Önök birtoká
ban van egy térkép, úgy-e?

— Az meglehet, felelt a kapitány.
— Oh jól tudom, hogy úgy van, folytatta Silver, 

azért nem kell olyan fitymáló hangon beszélni egy 
szegény emberrel; az csak rossz vért szül, tessék 
elhinni. Az egyetlen kívánságunk az, hogy tessék azt 
a térképet nekünk kiadni. Különben nem voltunk 
semmi rossz szándékkal önök ellen, legalább én nem.

— Engem nem fog lépre csalni, kedves bará
tom, szakította félbe a kapitány. Tudjuk mi nagyon



jól, milyen szándékkal voltak maguk irántunk, de 
arra fittyet hányunk, mert látják, most úgyis tehe
tetlenek velünk szemben.

És azzal a kapitány nyugodtan a kalóz szeme 
közé nézett és pipáját kezdte tömködnL

— Ha Gray Á brahám ... — tört ki Silverből 
az indulat.

— Ugyan hagyja! kiáltott föl Smollett kapitány. 
Gray nem mondott el semmit, és nem is kérdez
tünk tőle semmit, sőt nem bánnám, ha maga, meg 
ő, meg az egész sziget most a szemem láttára 
repülne a légbe a tenger közepéről! Ez az én véle
ményem erről a kérdésről, kedves barátom.

Ez a kis felfortyanás úgy látszik csillapító hatás
sal volt Silver kedélyére. Előbb egyre mérgeseb
ben izgett-mozgott, most azonban összeszedte magát.

— Nem bánom, szólalt meg újra. A világért 
sem akarnék egy úriemberrel vitába bocsátkozni, 
hogy meddig megy az illendőség határa, meddig 
nem, különben is esetje válogatja. De látom, hogy 
ön épen pipára akar gyújtani, kapitány úr, azért 
engedelmet kérek, ha magam is azt tenném.

Azzal megtöltötte a pipáját és rágyújtott; és a 
két ember egy darabig némán ült egymással szem
ben füstkarikákat fújva, majd egymás arcát vizs- 
gálgatta, majd a dohányt nyomkodta le, majd előre
hajolt és köpött egyet. Mintha sohasem láttam 
volna érdekesebb látványt.

— Hát, kezdte újra Silver, ennyi az egész : 
Önök ideadják a térképet, hogy hozzájuthassunk a 
kincshez; aztán abbahagyják azt a mulatságot, hogy 
szegény tengerészekre lődözzenek és beverjék a 
fejüket alvás közben. Ezt kérjük önöktől és ennek



fejében a következő választást engedjük és ajánljuk 
föl: Vagy hajóra szállnak velünk együtt, amint a 
kincset biztonságba helyeztük, és akkor én affi- 
dávidot * adok, a becsületszavamra, hogy valahol 
épségben és egészségben partra rakjuk önöket. 
Vagy ha ez nincs az ínyükre, mert esetleg attól 
félnek, hogy egyik-másik legényem nem épen barát
ságos viselkedést fog tanúsítani vagy talán valami 
régi kölcsönt akar visszafizetni, akkor itt marad
hatnak, nem bánjuk. Megosztjuk önökkel a készle
teinket, becsületesen és én ezúttal affi-dávidot adok? 
hogy fölhívom az első hajót, amelyre útközben 
ráakadunk, és ideküldöm, hogy fölszedje önöket. 
Nos, ez már csak beszéd, azt be kell vallania. 
Emberségesebb elbánást önök se remélhettek volna, 
m i? És én remélem, — azzal fölemelte hangját — 
hogy mindnyájan, akik itt a gerendaházban van
nak, megértették a szavamat, mert amit egynek 
mondtam, az szól a többieknek is.

Smollett kapitány fölállott a küszöbről és 
kiverte a hamut a pipából a balkeze tenyerébe.

— Ennyi az egész ? kérdezte.
— A legeslegutolsó szavam, az ördögbe! felelt 

John. Tessék visszautasítani, és nem látnak 
engem többé, csupán puskagolyó alakban.

— Nagyon jól van, szólt a kapitány. Most meg 
hallgassa meg, amit én mondok. Ha egyenként, 
fegyver nélkül idejönnek elém, akkor megígérem, 
hogy mind vasra verem magukat és hazaviszem 
Angliába, hol rendes törvényszék elé kerülnek. Ha 
ezt nem akarják, hát a nevem: Smollett Sándor,

* Affidavit, hitlevél. (Ford.)



kitűztem a királyom lobogóját, és azzal mehetnek 
mind az ördögbe! A kincset pedig nem fogják 
megkapni. A hajóval nem tudnak elindulni — nincs 
egy ember se maguk között, aki a hajóval bánni 
tudna. Megostromolhatnak bennünket — maga Gray 
el tudott bánni öttel maguk közül. A hajójuk vasra 
van verve, Silver mester, most ez egyszer nincs 
szél, amely elmozdítsa innét. Itt állok és ezt mon
dom magának; ez az utolsó jó szó, amit hallhat 
tőlem, mert — úgy segítsen engem az ég — ha még 
egyszer a szemem elé kerül, hát golyót küldök a 
hasába. Elkotródhat, barátom. Hordja az irháját, 
egykettő, futólépés!

Silver arcát le kellett volna pingálni; a szeme 
majd kiugrott mérgében a fejéből. Kirázta a para
zsat a pipájából.

— Kérem, nyújtsa a kezét, hogy fölkelhessek! 
kiáltotta.

— Nem én! válaszolt a kapitány.
— Nem nyújtja senki a kezét? üvöltötte.
Senki sem mozdult közülünk. A legcsúnyább

szitkok közepette négykézláb a kapufélfáig mászott, 
amelybe belekapaszkodva megint talpra állhatott a 
mankója segítségével. Aztán beleköpött a forrásba.

— Itt v a n ! kiáltotta, ezzel megmondtam a véle
ményemet magukról. Nem telik el egy óra, és 
befűtök ebbe az öreg gerendaházba, hogy úgy fog 
égni, mint egy rumoshordó. Nevessetek csak, terin- 
gette, nevessetek! Nem telik el egy óra, és a más
világon fogtok nevetni. És aki meghal, az még a 
legjobban fog járni.

Retteneteset káromkodva, eldöcögött, aztán le
botorkált a homokbuckán és több sikertelen kísér



let után végre keresztülsegítette őt a palánkon a 
fehérzászlós legény, akivel a következő pillanatban 
eltűnt a fák között.

HUSZONEGYEDIK FEJEZET.

Az ostrom.

Alighogy Silver eltűnt, a kapitány, aki addig 
minden mozdulatát szemmel tartotta, visszafordult 
felénk a ház belsejébe, de senkit sem talált helyén, 
Gray kivételével. Ez volt az első alkalom, hogy 
haragban láttam.

— Őrség! ordította, mire mindnyájan vissza
osontunk a helyünkre. Gray, mondotta, föl fogom 
jegyezni a nevedet a naplóba, te vagy az egyetlen, 
aki teljesítette a kötelességét, mint derék tengerész
hez illik. Trelawney lovag, csodálkozom az ön 
viselkedésén, uram. Doktor, azt hittem, hogy ön 
egyszer a király kabátját viselte. Ha Fontenoy mel
lett is így teljesítette kötelességét, akkor jobb lett 
volna el sem mozdulni hazulról.

A doktor őrsége tüstént elfoglalta helyét a 
lőréseknél, a többiek pedig serényen töltötték a 
fölös fegyvereket, mindegyiknek vérpiros volt az 
arca, azt elgondolhatjátok, és szerettek volna a föld 
alá bújni szégyenükben, amint már szokás mondani.

A kapitány egypár pillanatig szótlanul nézett 
maga elé, aztán megszólalt:

— Barátaim, mondotta, Silver megkapta a 
magáét, szántszándékkal forráztam így le; és nem 
telik le egy óra, amint mondotta, itt lesznek a 
nyakunkon. Mi sokkal kevesebben vagyunk, azt



nem is kell említenem, de viszont védett helyről 
fogadjuk a támadást, és egypár perccel azelőtt 
még hozzátettem volna, hogy fegyelem is van köz
tünk. Nincs tehát okunk kételkedni benne, hogy 
el fogunk bánni velük, csak akarni kell.

Aztán körüljárt és látta, amint mondotta, hogy 
mindenütt tiszta a levegő.

A ház két keskenyebb oldalán, keleten és nyu
gaton, csak két-két lőrés volt a falban; a déli olda
lon, hol a pitvar állott, szintén kettő, az északi 
oldalon azonban öt. Kerek húsz muskéta állott 
hetünk rendelkezésére; a tüzelőfát asztalmódra 
négy halomban raktuk össze, mindegyiket egy-egy 
fal közepe táján, és mindegyiken elegendő lőszert 
és négy töltött fegyvert — készen a védők keze 
ügyében. A középen voltak sorba rakva a kardok.

— Dobjátok ki a tüzet, parancsolta a kapitány, 
a levegő már fölmelegedett és semmi szükségünk 
rá, hogy a füst elhomályosítsa a szemünket.

Trelawney lovag sajátkezűleg cipelte ki a vas
rostélyt és az izzó parazsat befödte homokkal.

— Hawkins még nem reggelizett. Hawkins 
lásd el magad és rögtön vissza a helyedre, ott is 
elköltheted, folytatta Smollett kapitány. Csak gyor
san, szükséged lesz rá, mielőtt még ♦elkészülsz 
vele. Hunter, egy kis pálinkát minden embernek!

Míg ez megtörtént, a kapitány elkészült a fejé
ben a haditervvel.

— Doktor, ön foglalja el az ajtót, kezdett aztán 
rendelkezni, de vigyázzon, hogy bele ne lőjenek, 
maradjon a házban és tüzeljen a pitvaron keresz
tül. Hunter, maga foglalja el a keleti oldalt, itten. 
Joyce, maga oda álljon nyugatra, fiam. Trelawney



lovag, ön a legjobb lövő, ön és Gray foglalják el 
az északi oldalt az öt lőréssel, innen fenyeget a 
legnagyobb veszély. Ha elvtudnak jutni idáig és a 
saját ablakainkon keresztül ránk tüzelnek, akkor 
benn vagyunk a csávában. Hawkins, mi ketten nem 
sok vizet zavarunk a tüzeléssel, mi itt hátul mara
dunk és segédkezünk a puskák töltögetésében.

A kapitánynak igaza volt, a levegő kezdett 
fölmelegedni. Alighogy a nap fölkapaszkodott a 
bennünket körülövező fák tetejére, minden erejével 
ráfeküdt a tisztásra és egy hörpintésre fölszivta az 
összes párákat. Csakhamar a homok fölött aszaló 
forróság terpeszkedett és a gyanta olvadásba ment 
át a házunk fenyőgerendáin. A zubbonyok és kabá
tok lekerültek a testünkről, az inget föltéptük a 
nyakunkon és vállig föltűrtük a karunkon, mind
egyik ott állt az őrhelyén, a hőség és a megfeszült 
várakozás lázában.

Elmúlt az egy óra.
— Ördög vigye! szólt a kapitány. így elúnjuk 

az életünket.. Gray, füttyentsd ide őket!
Ebben a pillanatban valóban észrevettük, hogy 

valami van készülőben.
— Kérem, uram, szólt Joyce, ha meglátok egyet, 

rögtön tüzeljek?
— Nem igy parancsoltam? kiáltott rá a kapitány.
— Igenis, uram, válaszolt Joyce rendületlen 

nyugodt udvariasságával.
Egy darabig ismét csönd volt, de ez a kis pár

beszéd fölvillanyozta szemünket és fülünket — a 
lövészek tüzelésre kész fegyverrel, a kapitány a 
ház közepén összeszorított fogakkal, homlokán 
csupa ránc.



így telt el néhány másodperc, mikor Joyce 
hirtelen fölkapta a puskáját és elsütötte. Alighogy 
a csattanás elhangzott, megjött rá a válasz kívül
ről egy elhúzódó sortűz alakjában, lövés lövés 
után, mint egy csapat vadlúd, a palánk minden 
oldaláról. Néhány golyó a gerendaházat érte, de 
egyik sem csapott be; és amint a füst eloszlott és 
tisztán láthattunk, a palánk és a körülötte levő 
erdő olyan nyugodtnak és elhagyatottnak tűnt föl 
mint azelőtt. Egy ág sem mozdult, egyetlen fegyver- 
csillanás nem árulta el ellenségeink közelségét.

— Eltalálta az illetőt? kérdezte a kapitány.
— Nem, uram, válaszolt Joyce. Legalább nem 

hinném, uram.
— Csak mindig az igazat, az a legjobb, dör- 

mögte Smollett kapitány. Töltsd meg azt a fegyvert, 
Hawkins. Hányan lehetnek az ön oldalán, doktor ?

— Megmondhatom pontosan, szólt Livesey dok
tor. Három lövés esett erről az oldalról. Láttam a 
három villanást — kettőt szorosan egymás mellett
— egyet távolabb, nyugat felé.

— Három! ismételte a kapitány. És hányan 
önnél, Trelawney lovag?

De erre már nem oly könnyű volt a válasz. 
Észak felől igen sok lövés dördült el — hétre 
becsülte a lovag, nyolc vagy kilenc Gray számítása 
szerint. Kelet és nyugat felől csak egy-egy lövés 
érkezett. Nyilvánvaló volt, hogy az ostrom észak 
felől fog történni, míg a többi három oldalról csak 
színlelt támadással fognak bennünket nyugtalaní
tani. De Smollett kapitány nem látott okot, hogy 
megváltoztassa az elrendezést. Úgy okoskodott, ha 
a kalózok átjutnak a palánkon, akkor elfoglalnak



minden védtelen lőrést és úgy durrantanak le ben
nünket, mint a patkányokat, saját erősségünkben.

Nem is maradt sok időnk az okoskodásra. 
Hirtelen, hangos hajrával egy kis csapat kalóz 
rohant ki az erdőből az északi oldalon és egyene
sen neki a palánknak. Ugyanabban a pillanatban 
a tüzelés megint megindult a fák közül és egy 
puskagolyó keresztülsüvített az ajtón, szilánkokra 
tépve a doktor muskétáját.

Az ostromlók majmokként vetették át magukat 
a kerítésen. A lovag és Gray újra meg újra tüzel
tek; három ember elesett, egyik fejjel előre a tisz
tásra, kettő hátra a palánkon kívül. De ezek közül 
az egyikben úgy látszik sokkal több kárt okozott 
az ijedség, mint a golyó, mert egy szempillantás 
és megint talpon volt, hanyatt-homlok iramodva 
vissza az erdőbe.

Kettő a fűbe harapott, egy megszaladt, négy
nek sikerült megvetnie a lábát a palánkon belül, 
míg az erdő védelme alatt heten vagy nyolcán, 
mindegyik úgy látszik több puskával fölszerelve, 
szüntelen tűz alatt tartották a házat, bár semmi 
kárt nem okoztak.

A négy támadó, akik átjutottak a palánkon, 
egyenesen nekirohantak az épületnek, nagyokat 
kurjantva szaladás közben, míg a többiek a fák 
közül visszaüvöltöttek bátorítva őket. Néhány lövés 
esett részünkről, de az embereink annyira izgatot
tak voltak, hogy egyik sem talált. Egy pillanat 
alatt a négy kalóz fönn volt a bucka tetején, a 
nyakunkon.

Anderson Jóbnak, a csónakmesternek a feje 
megjelent a középső lőrésnél.



— Rajta, pajtások — rajta! ordította menny
dörgő hangon.

Ugyanabban a pillanatban egy másik lázadó 
megragadta Hunter puskáját a csövénél, kicsavarta 
a kezéből, keresztültaszította a lőrésen és egy szé
dítő ütéssel úgy vágta vele mellbe a szegény embert, 
hogy eszméletlenül elterült a földön. Azalatt egy 
harmadik sértetlenül megkerülte a házat, hirtelenül 
az ajtónál termett és a handzsárjával nekiesett a 
doktornak.

A helyzetünk teljesen fölfordult. Egy perccel 
előbb még fedezékből tüzeltünk egy védtelen ellen
ségre, most mi voltunk oltalom nélkül és nem 
tudtunk egy lövést sem viszonozni.

A ház tele volt füsttel, aminek részben meg
menekülésünket köszönhettük. Kiáltások, nagy za
var, villanások és pisztolydörrenések, aztán egy 
hangos felhördülés zúgtak össze-vissza a fülembe.

— Kifelé, legények, kifelé, és odakünn ne kímél
jétek őket! A kardokat! kiáltotta a kapitány.

Fölkaptam egy spádét az asztalról és valaki 
mellettem megragadott egy másikat, miközben majd 
levágta az ujjamat. De én alig érezve a sebet, 
kirohantam az ajtón keresztül a tiszta napfényre. 
Valaki a sarkamban volt, de nem tudom kicsoda. 
Előttem a doktor lefelé kergette a támadóját a domb 
lejtőjén és épen amint a tekintetem ráesett, lecsapott 
rá a kardjával, úgyhogy az kapálózva hanyatt 
vágódott egy hatalmas vágással az arcán végig.

— A ház körül, legények! a ház körül! kiál
totta a kapitány és a nag}  ̂ zűrzavar ellenére is 
észrevettem valami változást a hangjában.

Gépiesen engedelmeskedtem, kelet felé kanya



rodtam és fölemelt spádéval megkerültem a ház 
sarkát. A következő percben szembetalálkoztam 
Andersonnal. Nagyot üvöltve megforgatta hand- 
zsárját a feje fölött, hogy az megvillant a nap
fényben. Annyi időm sem volt, hogy megijedjek, 
mert amint a feiiyegető csapás előtt félreugrottam, 
lábam megcsúszott a puha homokban és lebukfen
ceztem a lejtőn végig.

Mikor először kirohantam az ajtón, a többi 
kalóz már megrohanta a palánkot, hogy végezzen 
velünk. Az egyik, a fején egy piros hálósipkával, 
szájában a handzsár, épen megjelent a kerítés tete
jén és átvetette egyik lábát. Nos hát, olyan rövid 
ideig tartott az egész, hogy mikor talpra ugrottam, 
még mindenkit ugyanabban a helyzetben láttam, 
a vörössipkás fickót, amint félig átmászott a kerí
tésen, egy másikat pedig, amint épen kidugta a fejét 
a palánk tetején. És mégis ebben a szempillantás
ban eldőlt a harc és miénk lett a győzelem.

Gray, aki a sarkamban volt, levágta a testes 
csónakmestert, mielőtt még előbbi ütését meg
ismételhette volna. Egy másikat a lőrésnél durran- 
tottak le abban a pillanatban, amint be akart 
tüzelni a házba és most épen a páráját adta ki, a 
kezében a még füstölgő pisztollyal. Egy harmadik
kal, amint észrevettem, a doktor végzett egyetlen 
csapással. A négy közül, akik átjutottak a palán
kon, csak egyik maradt épségben, az itt hagyta 
a spádéját a harcmezőn és épen sebbel-lobbal igye
kezett vissza a kerítésen a nyomában érezve a halált.

— Tüzelj — tüzelj a házból! kiáltotta a dok
tor. És ti, fiúk, vissza a fedezékbe!

De senki sem fogadta meg a szavát, egyetlen



lövés nem esett többé, az utolsó támadó is elillant 
és eltűnt a többiekkel a fák mögött. Három másod
perc múlva az egész ostromló csapatból nem ma
radt más hátra, mint öt halott, négyen a palánkon 
belül, egy kívül.

A doktor, Gray és én teljes iramban rohan
tunk vissza a házba. Mert az élve m aradt lázadók 
egykettőre megint fegyvert ragadhattak, és a tüze
lés újra megindulhatott volna.

Közben a ház belseje némiképen megtisztult 
a füsttől és tisztán láthattuk magunk előtt a győ
zelmünk árát. Hunter a lőrés mellett feküdt, még 
mindig kábult állapotban; Joyce ugyanott keresz- 
tüllőft fejjel, meg sem mozdult többé. Míg a közé
pen a lovag a kapitányt támogatta, az egyik sápad- 
tabban a másiknál.

— A kapitány megsebesült, szólt Trelawney 
lovag.

— Megszaladtak a bitangok? kérdezte Smol
lett kapitány.

— Már akik tudtak, legyen nyugodt, válaszolt 
a doktor; de öten itt hagyták a fogukat s nem 
fognak többé szaladni ebben az életben.

— Öten! kiáltott föl a kapitány. Ez már jobb. 
Öten három ellen, maradunk négyen kilenc ellen. 
Sokkal jobb arány, mint ahogyan kezdetben volt. 
Heten voltunk akkor tizenkilenc ellen, vagy leg
alább így gondoltuk, ami egyre megy*

* A lázadók már csak nyolcán voltak, mert az a mat
róz, akit Trelawney lovag az ágyú mellől leszedett, még 
aznap este belepusztult a sebébe. De ezt természetesen még 
nem tudta a kapitány pártja.

Stevenson—Király : A kincses sziget. 12



ÖTÖDIK RÉSZ.

Az én tengeri kalandom.

HUSZONKETTEDIK FEJEZET.

Hogyan kezdődött az én tengeri kalandom?

A lázadók nem ismételték meg a támadást — 
egy lövés sem esett többé a fák közül. »Megkapták 
a napi porciójukat*, ahogy a kapitány mondotta, 
megtartottuk állásainkat és volt elegendő időnk, 
hogy a sebesülteket gondjainkba vegyük és az 
ebéddel elkészüljünk. A lovag és én főzéshez lát
tunk künn a ház előtt, dacolva minden veszéllyel, 
de még így is alig bírtunk magunkkal, annyira 
megrendített bennünket a hangos jajgatás, melyet 
a doktor páciensei véghezvittek.

A nyolc ember közül, akik elestek a harcban, 
csupán három volt még életben — az egyik kalóz, 
akit a lőrésnél ért a golyó, Hunter és Smollett 
kapitány. Az első kettőn már nem lehetett segí
teni ; a kalóz meghalt a doktor kése alatt és Hun
ter, bár mindent megtettünk, nem nyerte többé 
vissza eszméletét ezen a világon. Még elhúzta az 
egész napon keresztül, hangos hördülések köze
pette, mint az öreg kalóz odahaza a gutaütés után;



de a mellcsontja összetörött a csapás alatt és a 
koponyája bezúzódott az esés következtében, úgy
hogy még aznap éjjel észrevétlenül elköltözött 
Teremtőjéhez.

Ami a kapitányt illeti, az ő sebei súlyosak vol
tak ugyan, de nem halálosak. Semmiféle szervét 
nem érte veszélyes sérülés. Anderson golyója — 
mert Jób mester volt az, aki először rálőtt — 
eltörte a vállperecét és érintette a tüdőt, de nem 
komolyan. A második lövés csak néhány izmot 
szakított el és ficamított el a combjában. Biztosan 
föl fog gyógyulni, mondotta a doktor, de azalatt 
és pedig jó néhány hétig, sem járnia, sem karját 
mozdítania nem szabad, beszélnie pedig csak akkor, 
ha elkerülhetetlen.

Az én kis sebem az ujjamon még szúnyog- 
csípésszámba sem ment. Livesey doktor flastromot 
ragasztott rá, viszont ráadásul meghúzta a fülemet.

Ebéd után a lovag és a doktor egyideig leül
tek a kapitány mellé tanácskozni; és miután kibe
szélték szívük szerint magukat, nem sokkal dél 
után, a doktor fölvette a kalapját és pisztolyait, 
a derekára csatolta a spádét, zsebrevágta a tér
képet, egy puskával a vállán átmászott a palánkon 
az északi oldalon, és gyors léptekkel eltűnt a fák 
között.

Gray meg én egymás mellett ültünk a gerenda
vár másik végében, hogy úgy ne tűnjék föl, mintha 
hallgatózni akarnánk^ Gray kivette szájából a pipá
ját és elfelejtette visszadugni, annyira elbámult 
ezen a látványon.

— Mi ez, a pokolbeli ördög látott ilyet, mon
dotta, hát megbolondult ez a Livesey doktor?
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— Miért bolondult volna meg? feleltem. Ő az 
utolsó közülünk, akit ezzel lehetne gyanúsítani.

— Hát pajtás, szólt Gray, mondjuk, hogy nem 
bolondult meg, akkor biztos én vagyok a bolond, 
erre felelj!

— Pedig én tudom, nyugtattam meg a matrózt, 
a doktor tudja, mit csinál. És ha nem csalódom, 
akkor most Ben Gunnt keresi föl.

Amint később kiderült, igazam volt. Aközben 
a házban fojtó lett a hőség, és a kis homoktisz
tás a palánkon belül fehéren izzott a délutáni nap
fényben. Nekem egy másik gondolat já rt az eszem
ben, amely korántsem volt olyan helyesnek mond
ható. Tudniillik kezdtem irigyelni a doktort, hogy 
most a fák hűs árnyékában bandukolhat, körülötte 
madárszó és kedves fenyőillat, míg én itt sültem 
pokoli forróságban, nadrágom odaragadt a gyan
tás gerendához és annyi vér volt körülöttem, any- 
nyi szegény holttest feküdt köröskörül, hogy elfo
gott az undor szinte még jobban mint a félelem.

Mialatt fölmostam a padlót a vértől, majd az 
evőeszközöket ebéd után, ez az undor és irigység 
mindjobban felgyűlt bennem, míg végre, mikor a 
kenyeres zsák közelébe értem és senki sem vette 
észre, megtettem az első lépést, hogy egy kis időre 
elillanjak, és megtöltöttem mindkét kabátzsebemet 
kétszersülttel.

Bolond voltam, ha úgy tetszik, és bizonyára 
bolond és vakmerő cselekedetre szántam rá ma
gamat ; de elhatároztam, hogy tőlem telhetően 
semmi óvatosságot el nem mulasztva mégis vég
hez viszem. Bármi történjék is velem, ez a kétszer
sült legalább is eltart még holnap estig.



A legközelebbi dolog, amire rátettem a keze
met, egypár pisztoly volt, és minthogy puskaporos 
szaruval és golyóval már el voltam látva, elég biz
tonságban éreztem magam.

Ami a tervemet illeti, az magában véve nem 
volt épen a legrosszabb. Le akartam osonni azon 
a homokcsíkon, amely elválasztja a horgonyhelyet 
kelet felől a nyilt tengertől, aztán fölkeresni a 
fehér sziklát melyet tegnap este fedeztem föl és 
meggyőződni róla, vájjon ott rejtette-e el Ben Gunn 
a maga lélekvesztőjét; még ma is azt hiszem, hogy 
érdemes feladatra vállalkoztam. De minthogy nem 
igen bíztam benne, hogy engedélyt fogok kapni 
az erődünk elhagyására, nem volt más tennivaló, 
mint »franciásan« * távozni és akkor kisurranni, 
mikor senki sem veszi észre; ez pedig olyan hely
telen viselkedés volt, ami az egészet elrontotta. 
De hát én még csak gyerek voltam, és ez egyszer 
fejembe vettem a dolgot.

Végre az események úgy fordultak, hogy a 
legkitűnőbb alkalom kínálkozott a szökésre. A lovag 
és Gray a kapitány körül voltak elfoglalva a kötő
szerekkel, a menekülés útja nyitva állott. Mint a 
villám átrepültem a kerítésen és a legsűrűbb fák 
között eltűntem ; mielőtt még a távollétemet észre
vették volna, már a társaim hangja sem ért volna 
utói.

Ez volt a második bolond tettem, és még sok
kal rosszabb mint az első, mert így csupán két ép 
ember maradt a ház védelmére; de valamint az első,

* Az angol >franciásan« távozik, ha észrevétlenül 
akar elosonni, a franciák és mi — angolosan. (Ford.)



úgy ez is végső vonatkozásában közelebb vitt 
bennünket a megmeneküléshez.

Egyenesen nekivágtam a sziget keleti partja 
felé, mert elhatároztam, hogy a tenger felőli olda
lon kúszom végig a földnyelven, nehogy valami
képen észrevegyenek a hajóról. Már késő délutánra 
járt az idő, bár még mindig tartott a forróság és 
a napsütés. Amint keresztültörtettem a magas fák 
között, már messziről hallottam nemcsak a hullám- 
torlás állandó dörgését, hanem valami zúgást a 
levelek és suhogást az ágak között, ami arra mu
tatott, hogy a szél ezúttal erősebb a szokottnál 
künn a tengeren. Nemsokára megcsapott a hideg 
levegőáramlat és néhány lépést megtéve, kiértem 
a nyilt erdőszélre; előttem terült el a napsugaras 
kék tenger a messze látóhatárig, míg a hullámok 
szertehajigálták tajtékjukat a part mentében.

Sohasem láttam nyugodtan a tengert a Kincses 
Sziget körül. A nap perzselően süthetett a fejünkre, 
a levegőben fuvallat sem mozdulhatott, a tenger 
tükre símán, kéken elterülhetett, mégis ezek a parti 
hullámok folyton ott csapkodtak a sziget külső 
szélein, éjjel-nappal mennydörögve; azt hiszem, 
alig volt olyan eldugott hely a sziget belsejében, 
hová ez az állandó zaj el ne hatolt volna.

A hullámtorlás közelében nagy örömmel lép
kedtem előre, míg azt nem hittem, iiogy eléggé 
délfelé lehetek; ekkor néhány sűrű bokor védelme 
alatt fölkúsztam nagy üggyel-bajjal a földnyelv 
töltésére.

Mögöttem feküdt a tenger, előttem a horgony- 
hely. A tengeri szellő már kiadta erejét s alig volt 
érezhető; nyomában könnyű, változékony szél-



áramlatok támadtak déli és délkeleti irányból, 
melyek nagy ködfelhőket tereltek maguk e lő tt; a 
kikötő, mely elől a Csontváz Sziget elfogta a szelet, 
ólmos mozdulatlanságban feküdt, mint mikor elő
ször ideérkeztünk. A Hispaniola képét ez a töret
len tükörlap a legnagyobb pontossággal adta vissza 
az árboca csúcsától, ahol a Jolly Roger röpködött, 
egészen a vízvonalig.

Mellette volt az egyik csónak, Silver ült a tat
jában, — őt bárhol fölismertem — míg két más 
legény a hajó hátsó korlátján hajolt ki, az egyik 
közülök a piros sipkával — ugyanaz a gazfickó, 
akit néhány órával azelőtt a palánk tetején láttam 
lovagolni. Úgy látszik beszélgettek és nevetgéltek, 
bár ekkora távolságból — egy mérföldnél is több — 
természetesen egy szavukat sem hallottam. Mégis 
egyszer csak egy borzasztó, földöntúli sikoltás 
ütötte meg a fülemet, hogy szinte összerezzen
tem, bár tüstént ráismertem Fiint kapitány hang
jára, sőt azt hittem, hogy ki is tudom venni a' 
madarat tarka tollaival, amint gazdája öklén gub
basztott.

Pár perc múlva a csónak elhagyta a hajót és 
a part felé tartott, míg a pirossipkás meg a társa 
eltűnt a kabin belsejében.

Majdnem ugyanekkor a nap is leb uko tt'a  
Messzelátó mögött, a köd pedig egyre gyorsabban 
terpeszkedett széjjel, és komolyan beállott a sötét
ség.* Láttam, hogy nem szabad időt vesztegetnem, 
ha még* az este meg akarom találni a ladikot.

A fehér szikla, bár eléggé jól láttam a bokrok 
közül, még legalább egynyolcad mérföldnyire lefelé 
a földnyelv mentében feküdt és nem kis időmbe



került, míg el tudtam jutni oda, néha négykézláb 
kellett kapaszkodnom a giz-gaz között. Már leszállt 
az éj, mikor kezemmel megfoghattam durva felü
letét. Épen alatta egy rendkívüli szűk, zöld fűvel 
borított mélyedéssel, elrejtve a homok és a térdig- 
érő haraszt között, amely itt elég sűrűn nőtt min
denfelé ; és valóban, a kis barlang közepén egy kis 
kecskebőrsátor látszott, amilyet a cigányok szok
tak magukkal hordani.

Leugrottam a mélyedésbe, fölemeltem a sátor 
egyik lapját s íme ott volt Ben Gunn lélekvesztője
— sajátkezűleg készült, mert ha valaha valami így 
készült, akkor ez az volt: egy otromba, elferdült 
tákolmány görcsös fából, bevonva egy kecskebőr 
borítóval, szőrével befelé fordítva. Rettenetesen 
szűk jószág volt, még én is alig fértem bele, hát 
még hogyan tarthatott a víz színén egy felnőtt 
embert, azt alig tudom elképzelni. Egy ülőke volt 
rajta oly alacsonyan, ahogyan csak lehetett, valami 
egyéb léc az orrában és egy duplaevező a hajtására.

Még én nem láttam olyan lélekvesztőt, ami
lyet a régi brittek használtak, de azóta a szemem 
elé került egy, és így nem adhatok jobb fogalmat 
Ben Gunn ladikjáról, mintha azt mondom, hogy 
olyan volt, mint a legelső és legrosszabb lélek
vesztő, amit ember valaha összetákolt. De azért 
kétségtelenül megvolt benne minden lélekvesztő 
legfontosabb tulajdonsága, mert olyan könnyű volt, 
hogy bárhová el lehetett cipelni.

Nos, hogy megtaláltam a ladikot, azt hiszitek, 
talán elég volt egyszerre a kalandozásból; igen 
ám, de közben másvalami jutott eszembe és azt 
annyira a fejembe vettem, hogy maga Smollett



kapitány se tudta volna kiverni belőle. S ez abban 
állott, hogy az éj leple alatt meg fogom közelíteni 
a Hispanioláíj elvágom a horgonykötelet, s azzal 
a szél kényére bízom, terelje parthoz, ahol 
akarja. Mert nem tudtam másképen elképzelni 
magamban, mint hogy a lázadóknak a délelőtti 
kudarc után nincs forróbb kívánságuk, csupán föl
szedni a horgonyt s azzal neki a széles tengernek! 
Azt hittem, hogy nagyszerű dolog lesz ezt meg
akadályozni, kivált mikor láttam, hogy a hajó
őröket csónak nélkül hagyták, még csak nem is 
tűnt föl a dolog kockázatosnak.

Leültem és vártam, míg beáll a teljes sötétség 
és jó t falatoztam a kétszersültből. Tízezer éjtsza- 
kából sem válogathattam volna ki magamnak al
kalmasabbat erre a célra. A köd valósággal be
temetett mindent az ég alatt. A nap utolsó sugarai 
kihunytak és eltűntek, koromsötétségbe volt bur
kolva a Kincses Sziget. Mikor végre vállamra kap
tam a lélekvesztőt és kibotorkáltam vele a mélye
désből, ahol megvacsoráltam, csupán két fényes 
pont látszott az egész kikötőben.

Az egyik egy nagy tűz volt a parton, ahol a 
kalózok vert csapata dáridózott a mocsárban. A 
másik, csupán egy elmosódott fényfolt a sötétség
ben, a horgonyzó hajónak fekvését jelezte. A His- 
paniola megfordult az apály következtében —- az 
orrával volt felém fordulva — s az egyetlen vilá
gosság a hátsó kabinban égett; amit én észrevettem, 
nem volt egyéb, mint a hátsó ablakból kiszűrődő 
lámpavilág visszfénye a ködben.

Az apály már elég nagy utat tett meg, úgyhogy 
egy széles és nedves homokparton kellett kérész-



tülgázolnom, ahol néha bokán felül elmerült a 
lábam, mielőtt elértem a szélét és ebbe is bele
taposva egy darabig nem kis erőfeszítésembe és 
ügyességembe került, míg el tudtam helyezni a 
lélekvesztőt a víz felületén, fenekével lefelé.

HUSZONHARMADIK FEJEZET.

Az apályban.

A lélekvesztő — elég alkalmam volt megis
merni, mielőtt búcsút vettem volna tőle — elég 
biztonságosnak mutatkozott egy otyan személy
nek, aki nem volt nagyobb és súlyosabb nálam s 
nagyon vígan és sebesen lehetett vele ladikázni a 
tengeren; de soha csökönyösebb és félszegebb 
jószágot annak, aki nem tudott vele bánni. Tehet
tél, amit akartál, folyton félresiklott az egyenes 
irányból és legszívesebben körbe-körbe forgott 
volna veled. Maga Ben Gunn is elismerte, hogy 
»fura dolog vele bánni, míg az ember ki nem 
ismeri az erkölcsét«.

Annyi szent, hogy én nem ismertem »az er- 
kölcsét«. Fordult az minden irányba, csak abba 
nem, ahová hajtani akartam ; a legtöbbször oldalt 
ment velem s ha nincs segítségemre az apály, 
talán sohasem érem el a hajót. De szerencsémre, 
minden lapátolásom ellenére, az apály sodrába 
jutottam  s így szépen az utamba került a Hispa- 
niola, hogy alig téveszthettem volna el az irányt.

Először csak úgy rémlett előttem, mint valami 
folt, mely még feketébb volt a sötétségnél, aztán 
egyszerre alakot kezdett ölteni a hajótest meg az



árbocok és a következő pillanatban, legalább úgy 
tetszett nekem (mert minél közelebb jutottam^ 
annál gyorsabb lett az apály sodra), oda kerültem 
a horgonykötél mellé, melybe belefogóztam.

A horgony kötél úgy megfeszült, mint az íj 
húrja — és olyan erővel, hogy egyre rángatta a 
horgonyt. A hajó teste körül, a sötétségben, 
örvénylő ár úgy zúgott és csobogott, mint egy 
hegyi patak. Egy vágás a matróz-bicskámmal és a 
Hispaniola elsuhan az apály sodrában!

Ez bizony szép lett volna, ha eszembe nem 
jut, hogy a megfeszült horgonykötél, ha hirte
len elvágják, van olyan veszedelmes, mint egy 
rúgós paripa. Tizet egy ellen, ha olyan szele- 
burdi vagyok és elvágom a Hispaniolát a hor
gonyáról, akkor ladikostul bukfencet vetettem 
volna a vízben.

Ez teljesen kiverte a szándékot a fejemből és 
ha a sors megint nem já r különösképen kedvemre, 
akkor talán elálltam volna a tervemtől. De a köny- 
nyű légáramlatok, melyek délkelet és dél felől 
megindultak, az éj beállta után délnyugat felől 
kezdtek fujdogálni. Épen mialatt így tűnődtem, 
megérkezett egy szélroham, megkapta a Hispaniolát 
és az apály árja ellenében hajtotta; a legnagyobb 
örömömre éreztem, hogy a horgonykötél enged a 
szorításom alatt és a kezem, amellyel megmarkol
tam, egy másodpercre a víz alá merült.

Erre hirtelen elszántam magam, kirántottam 
a bicskámat, fölnyitottam a fogaimmal és a kötél 
fonatait egymásután elvágtam, míg csupán csak 
két szál tartotta az egész hajót. Ekkor csöndesen 
maradtam és vártam az alkalmat, hogy ezeket is



elmessem, ha majd a következő szélroham még 
egyet könnyít a hajó súlyán.

Közben egyre hallottam a hangos beszélgetés 
zaját a kabin felől; de az igazat megvallva, any- 
nyira el voltam foglalva más gondolátokkal, hogy 
alig füleltem oda. De most, hogy nem akadt egyéb 
dolgom, kezdtem jobban fölfigyelni.

Az egyikben ráismertem Hands Izrael hangjára, 
aki a régi időkben Fiint kapitány tüzére volt. A 
másik természetesen az én piros hálósipkás bará
tom volt. Mindketten nyilvánvalóan már kegyet
lenül felöntöttek a garatra, de azért abba nem 
hagyták volna az ivást; mert épen azalatt, amíg 
ott hallgatóztam, az egyik részeg üvöltéssel föl
tépte a hátsó ablakot és kihajított rajta valamit, 
ami valószínűleg egy üres palack lehetett. De nem
csak hogy szörnyen be voltak rúgva, hanem az is 
világos volt, hogy iszonyúan föl voltak indulva. 
A káromkodás úgy hullott, mint a jégeső és egyre- 
másra olyan kitörések követték egymást, hogy 
biztosnak hittem, az ügy hajbakapással fog vég
ződni. De azért a veszekedés mindig elsimítódott 
valahogy, a hangok valamivel halkabban dörmög- 
tek tovább, míg be nem állott egy újabb válság, 
és ez is elmúlt baj nélkül.

A parton láthattam a nagy tábortűz fényét, 
amint nyájasan lobogott a partmenti fák között. 
Valaki egy bús, régi, egyhangú matróz-nótát züm
mögött, megeresztve és rezegtetve a hangját minden 
verssor végén, s a dalnak úgy látszik nem volt előbb 
vége, míg az énekes el nem únta. Utazásunk köz
ben nem egyszer hallottam és megjegyeztem belőle 
ezeket a szavakat:



Bár hetvenöttel ment a csónak,
Csak egy maradt meg hírmondónak.

Azt hiszem, egy kissé szomorúbb nóta volt. 
semhogy erre az alkalomra illett volna, a délelőtti 
súlyos veszteségek után. De mindabból, amit ta
pasztaltam, rég megtanultam, hogy ezek a kaló
zok érzéketlenebbek voltak, mint maga a tenger, 
amelyen hajóikkal jártak.

Végre megérkezett a várva várt szellő; a vitor
lás megbillent és közelebb jö tt felém a sötétben; 
éreztem, hogy a horgonykötél még jobban meg
lazul és ekkor egy végső erőfeszítéssel keresztül
vágtam az utolsó szálakat.

A szellő nem igen érte az én ladikomat s így 
rögtön odasodródtam a Hispaniola elejéhez. Ugyané 
pillanatban a vitorlás lassan sarkon fordult és szé
pen megindult lefelé az áramlat mentében.

Elkezdtem dolgozni az evezőmmel, mint egy 
eszeveszett, mert minden pillanatban attól kellett 
tartanom, hogy elmerülök; de mivel láttam, hogy 
nem tudok a ladikommal a hajótól szabadulni, 
egyenesen a fara felé igyekeztem. Itt végre sikerült 
elmaradnom a veszedelmes szomszédságból, és épen 
amikor megadtam az utolsó lökést, a kezembe 
akadt egy vékonyabb kötél, amely lelógott a fedél
zetről a hátsó korláton keresztül. Rögtön bele
markoltam.

Hogy mi volt a célom vele, azt nehezen tud
nám megmondani. Nem volt egyéb puszta ösz
tönnél; de amint a kezemben tartottam, és érez
tem, hogy oda van erősítve a hajóhoz, a kíváncsi
ság nem engedett nyugodni és elhatároztam, hogy 
bekukkantok a kabin ablakán.



Lassan-lassan közelebb húztam magam a ha
jóhoz s mikor elérkezettnek véltem a pillanatot, a 
legnagyobb kockázattal félig fölemelkedtem, úgy
hogy megpillanthattam a kabin mennyezetét és a 
belsejének egy részét.

Azalatt a vitorlás és kisded kísérője vígan 
siklott az öböl vizén keresztül; már egyirányban 
voltunk a tábortűzzel. A hajó, amint a matrózok 
mondani szokták, hangosan »csevegett«, amint a 
végnélküli hullámfodrokat keresztülszelte folytonos 
csobogással; s amíg az ablak párkányán be nem te
kintettem, nem értettem, hogy az őrök miért nem 
riadnak föl. Egyetlen pillantás azonban elég volt, 
és az alattam ingó, fölfordulásra kész ladikból 
nem is mertem egy pillantásnál többet tenni. De 
láttam, amint Hands és a társa halálos dulakodás
ban összehorgoltak, egymás torkát fojtogatva.

Ismét leereszkedtem az evezőpadra, épen ide
jében, mert közel voltam a fölforduláshoz. Egy- 
ideig nem láttam mást, mint ezt a két dühödt, 
vérpiros arcot, amint ölre mentek a füstös lámpa 
a la tt; becsuktam a szememet, hogy újból megszok
jam a sötétséget.

A végtelen matróznóta végre véget ért és az 
egész leolvadt legénység a tábortűz körül rágyúj
tott a karénekre, amelyet annyiszor hallottam :

Tízen a halott ládáján —
Yo-ho-hó, meg egy üveg rum !

A többit meg elvitte a sátán —
Yo-ho-hó, meg egy üveg rum !

Épen arra gondoltam, hogy a rum meg a sá
tán ebben a percben milyen derék munkát végez a 
Hispaniola kabinjában, mikor a lélekvesztőt meg



lepetésemre egy hirtelen lökés érte. Ugyanabban a 
pillanatban nagyot ingott és mintha irányt akart 
volna változtatni. Az áramlat sebessége aközben 
rendkívüli módon megnövekedett.

Tüstént kinyitottam a szememet. Körülöttem 
apró hullámfodrok táncoltak, éles freccsenéssel 
megtörtek és könnyedén foszforeszkáltak. Maga a 
Hispaniola, amelynek sodrában néhány yardnyira 
mögötte engem is tovaragadott az ár, maga a 
Hispaniola szintén megrendült futásában és láttam, 
amint árbocai egyet billentek az éjtszaka sötétsé
gében; valóban, amint jobban megfigyeltem, észre
vettem, hogy a hajó is déli irányba fordul.

Hátra néztem a vállam mögött és a szívem 
nagyot dobbant a bordáim között. Egyenesen mö
göttem lobogott a tábortűz. Az áramlat derékszög
ben megfordult, magával hurcolva a karcsú vitor
lást és a kicsiny, libegő lélekvesztőt; mind gyor
sabb iramban, mind erősebb ringással, mind han
gosabb locsogással átsuhantunk a szoroson keresz
tül a nyilt tenger felé.

A vitorlás előttem hirtelen nagyot zökkent, 
talán húsz fokkal is eltérve irányából, mikor a 
fedélzetről fölhangzott egy kiáltás és utána egy 
másik; hallottam a kabin lépcsőjén az ijedt láb
dobogást és megtudtam, hogy a két részeg ráesz
mélt a szerencsétlenségre és abbahagyta a dula
kodást.

Lefeküdtem és meglapultam a nyomorúságos 
ladik fenekén és áhítattal fölajánlottam lelkemet 
a Teremtőnek. Biztos voltam afelől, hogy a szoros 
kijáratánál egy egész sor veszett hullámzuhanyba 
fogunk kerülni, ahol minden bajom nak‘egyszeribe



vége fog szakadni és habár a halál gondolatát el 
tudtam volna viselni, sohasem bírtam volna sor
sommal egyenesen szembenézni.

így feküdhettem órákon keresztül, folytonosan 
föl és alá hányatva a haboktól, egyszer-másszor 
végiglocsolt a röpködő tajték, s folyton attól re
megtem, hogy a következő zuhanásnál elér a végzet.

Fokozatosan erőt vett rajtam a bágyadtság, 
rettegéseim közepette a lelkemre valami merev 
kábultság hullott, míg végre megkönyörült rajtam 
az álom és elszenderegtem hullámverte ladikom
ban és álmodtam az édes otthonról meg az öreg 
»Benbow Adm irálisáról.

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET.

Utazás a lélekvesztőben.

Fényes nappal volt, mikor felébredtem és 
csónakommal a Kincses Sziget délnyugati csúcsa 
körül hánykolódtam. A nap már fönn já rt az égen, 
de még elrejtette előttem a Messzelátó hatalmas 
tömege, amely ezen az oldalon szinte a tengerig 
ért rettenetes szikláival.

A Horgonycölöp-fok és Hátsó-árboc-halom a 
könyökömnél feküdtek: a domb kopaszon és fe
ketén, a hegyfok negvven-ötven láb magas szir- 
tekkel körülvéve és hatalmas, legördült sziklák
kal szegélyezve. Alig egy negyedmérföldnyire le
hettem a szárazföldtől és első gondolatom az volt, 
hogy partra evezzek.

De ezt a tervemet ham ar fel kellett adnom. 
A sziklatörmelék között üvöltő táncot jártak a



torlódó hullámok; minden másodpercben nagy 
zajjal hullottak vissza a habok, a nehéz tajték 
röpködött szerte a levegőben: szinte láttam ma
gamat, ha közelebb merészkedem, hogyan zúzódom 
halálra a kősziklák között vagy hiába őrlöm fel 
minden erőmet, ha föl akarok kúszni a szirteken.

S ez rnég nem volt m inden; egyszerre csak 
észrevettem egy csomó esetlen, nyálastestű szörnye
teget, — mindmegannyi házatlan csiga, de óriási 
arányokban — amint összebújtak a lapos tábla
alakú köveken vagy hangos ordítással belevetették 
magukat a vízbe, félszázan "is egyszerre ugátni 
kezdtek, hogy csakúgy visszhangzottak a hegyek 
tőlük.

Azóta megtudtam, hogy ezek a tengeri orosz
lánok, különben teljesen ártalmatlan lények. De a 
rút külsejük, ráadásul a megközelíthetetlen tenger
part és a magas hullámtorlás, teljesen elvette a 
kedvemet minden partraszállásí kísérlettől. Nem 
bántam, ha éhen veszem a tengeren, semhogy 
szembeszálljak ilyen veszedelmekkel.

Különben is azzal a reménnyel kecsegtettem 
magam, hogy még nem hagyott el teljesen a sze
rencse. A Horgonycölöp-foktól északra égy széles, 
lapos part terül el, melyen apály idején egy hosszú, 
sárgás homokkal borított földcsík marad szabadon. 
Ettől északra ismét egy másik hegyfok fekszik, — 
az Erdős-fok, ahogy a térképen jelölve van — ezt 
hatalmas, örökzöld fenyőfák lepik el egészen a 
tenger széléig.

Eszembe jutott, amit Silver mondott az áram 
latról, amely északi irányban halad végig a Kincses 
Sziget egész nyugati partja mentében; és amint
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észrevettem, hogy ennek a sodrába kerültem, jobb
nak láttam, ha magam mögött hagyom a Horgony- 
cölöp-fokot és minden erőmet a partraszállási kísér
lethez megtakarítom a nyájasabb külsejű Erdős-fok 
számára.

A tenger hatalmas, sima emelkedéssel szállt 
föl és ereszkedett alá. A szél állandó, enyhe fújással 
érkezett dél felől, egészen odasimulva az ár irá
nyába, anélkül hogy a hullámokat megtörte volna.

Ha másképen lett volna, régen elpusztultam 
vo lna; így is meglepetve tapasztaltam, mily ügye
sen és biztosan siklik a víz fölött az én kisded, 
könnyű ladikom. Gyakran, amint nyugodtan feküd
tem hanyatt a fenekén és csak a szememmel kacsin
tottam el a pereme fölött, láttam a rettentő kék 
hullámtömeget, amint egyenesen a fejem fölött 
lógott és mégis a lélekvesztő alig rezdült egyet- 
kettőt, mintha rúgókon táncolt volna s azzal lesiklott 
a túlsó oldalon a hullámvölgybe oly könnyedén, 
mint egy madár.

Egy kis idő múlva megjött a bátorságom és 
fölültem, hogy kipróbáljam az evezési ügyessége
met. De a legkisebb súlyváltoztatásnak is óriási 
hatása van a ladik viselkedésére. Alig hogy meg
mozdultam, a lélekvesztő abbahagyta eddigi lenge 
szökkenéseit és egyenesen lerohant a víz meredek 
lejtőjén, hogy szinte beleszédültem, aztán mélyen 
belevágta orrát nagyot prüszkölve a tajtéktól a 
következő hullám oldalába.

Csupa lucsok lettem és ijedten visszafeküdtem 
régi helyzetembe, mire a lélekvesztő visszanyerte 
előbbi egyensúlyát és épolyan kecsesen fickándozva 
siklott el tovább a habok között mint azelőtt.



Nyilvánvaló volt, hogy útjára kellett hagynom a 
jószágot és ekképen, mivel sehogyan sem tudtam 
befolyásolni a futását, mi reményem se maradt, 
hogy valaha partot érjek.

Szörnyű ijedelem vett rajtam erőt, de azért 
nem vesztettem el a fejemet. Először is a legnagyobb 
óvatossággal lassankint kimerítettem a ladikból a 
vizet a matróz-sipkám mal; aztán a szememet ismét 
a lélekvesztő peremére szegezve, tanulmányozni 
kezdtem, mint tud olyan könnyedén keresztülsik- 
lani a nagy hullámokon.

Úgy találtam, hogy minden hullám nem az a 
hatalmas, síma és ragyogó vízhegy, amilyennek a 
partról vagy a hajó fedélzetéről látszik, hanem 
épolyan, mint a szárazföldön egy dombláncolat, 
amelyen ormok és fensíkok és völgyek váltakoz
nak. A lélekvesztő, ha nem zavarta senki, olyan 
ügyesen került-fordult, hogy úgyszólván kikereste 
útját az alacsonyabb helyeken keresztül és kitért 
a meredek lejtők és magas, düledező hegycsúcsok 
elől.

— Nos hát, gondoltam magamban, nyilván
való, hogy így kell fekve maradnom, amint vagyok 
és meg nem bolygatnom az egyensúlyt; de az 
szintén kétségtelen, hogy időről-időre a simább 
részeken kidughatom az evezőt és egyet-kettőt 
lökhetek vele a szárazföld felé,

A gondolatot rögtön követte a tett. Fölfeküd
tem a könyökömre, a legkényelmetlenebb helyzet
ben és hébe-korba egy-egy gyönge rántással igye
keztem a ladik orrát a part felé terelni.

Nagyon fárasztó és lassú munka volt, de lát
hatóan mégis némi sikerrel járt;* és amint egyre
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közeledtem az Erdős-fok felé, bár kétségtelen volt, 
hogy nem fogom elérni ezt a pontot, mégis néhány 
száz yarddal közelebb jutottam  kelet felé. Láthattam 
a friss, zöld fák ormait, amint ide-oda hajlongtak 
a szélben és biztosra vettem, hogy baj nélkül el 
fogom érni a következő hegyfokot.

A legfőbb ideje volt, mert iszonyúan kezdett 
kínozni a szomjúság. A rekkenő napsugarak felül
ről, és százszoros visszatükröződéseik a habokon, 
a rámhulló és gőzölgő tengervíz, mely még az 
ajkamat is sóval vonta be, egyesült erővel égették 
a torkom at és kínozták az agyamat. Amint a köz
vetlen közelből megpillantottam a fákat, majd 
elepedtem a. vágyakozástól, de az áramlat csak
ham ar elsietett velem a hegy fok mellett és mikor 
ismét föltárult előttem a nyilt tenger, egy új lát
vány arra bírt, hogy megváltoztassam a tervemet.

Egyenesen előttem, alig egy félmérföldnyire 
tőlem, megpillantottam a Hispaniolát kibontott 
vitorlákkal. Biztosra vettem, hogy elfognak, de 
annyira kínzott a szomjúság, hogy nem tudtam 
volna megmondani, vájjon örüljek-e vagy sírjak 
erre a gondolatra; és mielőtt még bármi elhatá
rozásra jutottam  volna, úgy elfoglalta a meglepetés 
minden gondolatomat, hogy csak néztem és bámul
tam magam elé.

A Hispaniolának a fő- és két csúcsvitorlája 
volt kifeszítve és a gyönyörű fehér vászon ragyo
gott a napfényben, mint a hó vagy az ezüst. Mikor 
először észrevettem, valamennyi vitorlát szél duz
zasztotta és északnyugati irányban halad t; azt 
hittem, hogy a fedélzetén levők meg akarják ke
rülni a szigetet és úgy visszajutni a horgony helyre



De aztán mindinkább nyugatra fordult, s én azt 
hittem, hogy észrevettek engem és most értem 
jönnek. Végre azonban egyenesen szembe fordult 
a széllel, úgyhogy visszapattant, aztán ott himbá
lózott ügyefogyottan, petyhüdt vitorlákkal.

— Ügyetlen fickók, mondottam magamban, 
még mindig tökrészegek lehetnek. És arra  gon
doltam, hogyan állította volna őket talpra Smollett 
kapitány.

Közben a hajó lassanként megint oldalt került, 
a szél megint belekapott a vitorlákba, úgyhogy 
egy-két percig sebesen szállt előre, majd ismét 
szél ellen fordult és mozdulatlanul ténfergett tovább. 
Ez így ismétlődött folytonfolyvást. Föl és le, 
előre-hátra, északi, déli, keleti és nyugati irányban, 
a Hispaniola hirtelen iramodásokba kezdett, de 
minden kísérlet azzal végződött, mint az előbbi, a 
vitorlák renyhén csüggtek le az árbocfáról. Nyil
vánvaló volt, hogy senki sem áll a kormánynál. 
S ha így van a dolog, hol van a legénység? 
Vagy holtrészegen hevernek, vagy elhagyták a 
hajót, találgattam magamban, s így talán el tudok 
jutni a fedélzetére és visszavezethetem a kapitá
nyához.

Az áramlat most a lélekvesztőt és a vitorlást 
egyforma sebességgel hajtotta dél felé. Ami az 
utóbbi futását illeti, az olyan vad és kiszámítha
tatlan volt és annyi ideig vesztegelt néha egy 
helyen, hogy a vitorlái nemhogy előnyhöz ju t
tatták volna, hanem inkább még hátráltatták. Csak 
volna annyi mer szem, hogy fölüljek és evezőre 
kapjak, egykettőre utolérhetném. Volt valami 
kalandos a tervemben, ami lelkesített, és ha a



vizeskannára gondoltam az elülső lejárat mellett, 
a bátorságom megkétszereződött.

Fölemelkedtem és nyomban rá ismét a nya
kamba zúdult egy nagy tömeg tajték, de ezúttal 
nem engedtem, hanem minden erővel és óvatos
sággal a kormánytalan Hispaniola után eveztem. 
Egyszer olyan hatalmas zuhanyt kaptam, hogy 
meg kellett állnom és vizet lapátolnom, amit dobogó 
szívvel tettem ; de fokozatosan beletanultam a mes
terségbe és olyan ügyesen vezettem a lélekvesztőt a 
habok között, hogy csak olykor kapott egy ütést az 
orrába vagy én egy maréknyi tajtékot az arcomba.

Rohamosan megközelítettem a v itorlást; láttam 
már a kormányrúd rézveretét csillogni a napfény
ben, amint ide-oda hánykolódott, de még egy lélek 
sem mutatkozott a fedélzeten. Nem tudtam másra 
vélni, mint hogy egészen el volt hagyatva. Ha pedig 
nem, akkor az emberek holtrészegen hevernek 
odalent, ahol rájuk zárhatom az ajtót talán és azt 
tehetem a hajóval, amit akarok.

Egy idő óta a legrosszabbul viselkedett a 
vitorlás velem szemben — megállott egy helyben. 
Orrával teljesen délfelé fordult és természetesen 
közben szörnyen hánykolódott. Mindannyiszor rész
ben megduzzadtak a vitorlái és ez egy pillanat 
alatt megint a szél 'irányába terelte. Azt mondtam, 
hogy ez volt számomra a legrosszabb; mert amilyen 
ügyefogyottnak is látszott a helyzete s a vitorlái 
akkorát csattantak mint az ágyúlövés és minden 
mozdítható dolog fel s alá gördült a fedélzeten, 
mégis egyre elillant előlem nemcsak az áramlat 
erejénél fogva, hanem főként azzal, hogy hatalmas 
tömegét egész erejével oldalba kapta a szél.



Végre azonban elérkezett a kellő pillanat. 
A szellő néhány másodpercre egészen elhalkult és 
az áramlat fokozatosan félreterelte a hajót, úgy
hogy a Hispaniola lassanként megfordult a ten
gelye körül és farával került felém, a nyitott 
kabinablakkal és az asztal fölött libegő lámpával, 
mely még egyre égett fényes nappal. A fővitorla 
mozdulatlanul csüggött, mint egy zászló. S ha nem 
hajtja az áramlat, akkor meg sem moccant volna.

Legutóbb egy kissé tért veszítettem, de most 
megkétszerezve minden erőmet, nekiláttam az 
üldözésnek.

Nem voltam száz yardnyira tőle, mikor egy 
csattanással ismét ott termett a szél; baloldalt 
belekapaszkodott az egyik vitorla csücskébe s azzal 
a hajó megint röpülni kezdett, alig érintve a vizet, 
mint a csapongó fecske.

Először a kétségbeesés környékezett, de a követ
kező pillanatban már az öröm váltotta föl. A hajó 
egyet fordult és oldalt került felém, majd még 
egyet, míg a felét, majd kétharmadát, majd három
negyedét meg nem tette a bennünket elválasztó 
távolságnak Már láttam a hullámokat, amint az 
eleje körül sisteregtek. Óriási nagynak tűnt föl 
előttem, olyan mélyen voltam alatta a lélekvesztőben.

Aztán hirtelen észretértem. Alig volt időm a 
gondolkozásra — alig volt időm arra, hogy csele
kedjek és kimeneküljek a veszélyből. Épen az egyik 
hullám tetején voltam, mikor a vitorlás átszelte a 
másikat. A hajó nyársa a fejem fölött volt. Fölpat
tantam és ugrottam egyet, a lélekvesztőt a víz alá 
rúgva. Az egyik kezemmel elkaptam az ormányfát, 
míg a lábammal a vitorlakötelek közé keveredtem ;



s még így lógtam lélekzetvesztve, mikor egy tompa 
ütés elárulta, hogy a hajó elgázolta és szétvágta a 
ladikomat s így menthetetlenül foglya voltam a 
Hispaniolá nak.

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET.

Bevonom a kalózlobogót.

Alighogy elhelyezkedtem az ormányfán, mikor 
a csúcsvitorla csattant egyet és az ellenkező oldalán 
duzzadt meg, akkora durranással, mint egy ágyú. 
Az ellenkező irányú lökés alatt a hajó egész testé
ben m egrendült; de a következő pillanatban, mint
hogy a többi vitorla még megfeszült, a csúcsvitorla 
megint visszacsattant, aztán petyhüdten lelógott.

Engem azonban majdnem belevágott a ten
gerbe; nem is vesztegettem sok időt, hanem vissza
kúsztam végig az ormányfán, míg fejjel előre a 
fedélzetre nem bukfenceztem.

A hajó előrészének a szélmentes oldalán voltam 
és a fővitorla, amely még mindig megfeszült, elta
karta előlem a hátulsó fedélzet egy részét. Egyetlen 
lelket nem láttam. A padlódeszkák, melyeket a 
lázadás óta nem mosott föl senki, számos láb
nyomtól tarkállottak és egy üres palack, melynek 
le volt törve a nyaka, ide-oda gurult, mint valami 
élő lény a vizlékek között.

A Hispaniola most hirtelen egyenesen a szél 
mentébe került. A csúcsvitorlák hangosat csattan
tak mögöttem, a kormányrúd átcsapott a másik 
oldalra; az egész hajó borzasztót nyekkent és 
reszketett, és a következő pillanatban a fővitorla



rúdja befelé lendült, a vászon nyöszörgött egyet a 
keretei között, és föltakarta előttem a hátsó fedélzet 
másik részét.

Ott hevert a két hajóőr, annyi bizonyos: a 
pirossipkás a hátán, mereven mint egy fejszenyél, 
kiterjesztett karokkal, mintha keresztre feszítették 
volna, a fogai kilátszottak nyitott ajkai közül; 
Hands Izrael pedig a korlátnak dőlve, álla a mel
lére hanyatlott, keze lelógott mellette a fedélzetre, 
az ábrázata fehéren a cserzett bőre alatt, mint 
egy faggyúgyertya.

Egy darabig a hajó ágaskodott és oldalt szök
kent mint egy csökönyös paripa, a vitorlák hol 
az egyik, hol a másik oldalon duzzadtak meg, a 
rúd meg ide-oda csapkodott, míg az árboc hango
san föl nem nyögött a nagy megfeszüléstől. Hébe- 
korba egy csomó könnyű tajték röppent át a kor
láton és egy-egy hullám keményen megdöngette a 
hajó oldalát: ez a hatalmas, mindennel fölszerelt 
vitorlás sokkal nehezebben bírta el a szelet, mint 
az én házilag készült, ferdénjáró lélekvesztőm, 
mely most a tenger fenekén pihent valahol.

A vitorlás minden egyes szökkenésére a piros
sipkás jobbra-balra gurult; de sem a testtartását, 
sem a merev vigyorgását meg nem zavarta ez a 
nyers bánásmód — valóban kísérteties dolog volt 
nézni. Minden egyes szökkenésre mintha Hands 
is mindjobban összeesett vo lna; lassanként végig
terült a fedélzeten, a lábai mindjobban előre 
csúsztak, az egész teste hátrafelé hanyatlott, úgy
hogy az arca egyszerre csak eltűnt előlem, végtére 
nem láttam belőle egyebet, mint a fülét és a bar
kója koszos gyűrűit.



Ugyanakkor észrevettem körülöttük egypár 
fekete vérfoltot a deszkákon; biztosra vettem, hogy 
ezek részeg dühükben legyilkolták egymást.

Míg így néztem és bámultam, egy csöndes 
pillanatban, mikor a hajó nem mozdult, Hands 
Izrael kissé megfordult és halk nyögéssel vissza
küzdötte magát abba a helyzetbe, amelyben először 
láttam. A nyögés, amely nagy kínt és halálos gyönge- 
séget árult el, a nyitott, lecsüggő állkapocs, egy
szerre a szívemig hatott. De mikor eszembe jutott 
a beszélgetés, amelyet az almáshortlóból kihall
gattam, megint eltűnt belőlem minden könyörület.

Megindultam feléje, míg a főárboc elé nem 
értem.

— Feljöttünk a fedélzetre, Hands ű r?  — kér
deztem gúnyosan.

Nagy kínnal felém fordította a szemét, tie 
sokkal bágyadtabb volt, semhogy ki tudta volna 
fejezni meglepetését. Csak annyit tudott mondani, 
hogy »pálinkát!«

Ügy láttam, hogy nincs sok időm a habozásra, 
és kikerülve a vitorlarudat, mely megint átcsapott 
a fedélzetre, hátrasiettem és a lépcsőkön leszaladtam 
a kabinba.

Volt itt olyan fölfordulás, hogy azt alig tud
nátok elképzelni. Minden lakatot letörtek a térkép 
utáni keresésben. A padló csupa sár volt, a gazem
berek itt ültek össze inni meg tanácskozni, miután 
bejárták a mocsarat a táboruk körül. A falak, ame
lyek ragyogó fehérre voltak festve és arannyal 
beszegve, piszkos kezek nyomait viselték. Az üres 
palackok tucatszámra csörrentek össze a sarokban 
a hajó himbálózását követve. A doktor egyik or



vosi könyve nyitvá feküdt az asztalon, a fele lapok 
kiszakítva, valószínűleg fidibusznak. A középen 
pedig kormos világot vetett a lámpa, sötéten és 
barnán, mint egy árnyék.

Lementem a pincébe; az összes hordók eltűn
tek és a butéliák közül hihetetlen tömeget ittak 
ki és dobtak félre. Kétségtelen volt, hogy mióta a 
lázadás kitört, egyetlen émber sem lehetett egy 
pillanatig józan.

Amíg így szerte kotorásztam, találtam egy 
üveget, amelyben maradt még egy kevés pálinka 
Hands szám ára; magamnak pedig előkerítettem 
egy kis kétszersültet, befőtt gyümölcsöt, egy nagy 
marék malagaszőlőt és egy darab sajtot. Ezzel föl
mentem a fedélzetre, letettem a saját holmimat a 
kormányrúd mögé, jó messze a csónakmester keze 
elől, majd odamentem a vizeskannához és jót 
húztam belőle, azután, de csak azután nyújtottam 
oda Handsnak a pálinkát.

Legalább is egy meszelyre valót hörpinthetett 
föl belőle, mielőtt elvitte volna a palackot a szája 
mellől.

— Aj, haj, szólott, a teremfáját, de jól esett 
ez a kis itóka!

Én azalatt lekuporodtam a saját vackomban 
és enni kezdtem.

— Nagyon megsebesült? kérdeztem.
Fölmordult vagy inkább azt mondhatnám

felém csaholt:
— Ha itt volna az a doktor, mondotta, hamar 

talpra állítana egy-két ügyes fogással; de hát 
látod, teljesen cserbenhagyott a szerencse, már én 
így szoktam járni. Ez a nyomorult meg itten, ez



sem eszik több kenyeret, bizony, telte hozzá a 
pirossipkás felé intve. Különben sem volt tenge
rész. Hanem hát te, honnan az ördögből pottyan- 
tál ide ?

— Én bizony, feleltem, azért jöttem  ide, hogy 
birtokomba vegyem a hajót, Hands uram ; és maga 
lesz oly szíves további intézkedésig engem kapitá
nyának tekinteni.

Hands uram  savanyú képpel nézett rám, de 
nem szólt semmit. Egy kis szín már kezdett mu
tatkozni az orcáin, de asért még igen betegnek 
látszott és egyre csúszott tovább'és hanyatlott le
felé, amint a hajó ide s tova hánykolódott.

— Különben, folytattam, nem bírom nézni ezt 
a lobogót, Hands uram ; kegyes engedelmével be 
fogom vonni. Inkább semmi, mint ez.

És azzal félrelökve megint a vitorlarudat, oda
rohantam a zászlózsineghez, leszedtem az átkozott 
fekete lobogót és behajítottam a tengerbe.

— Isten tartsd meg a királyt! mondottam és 
meglobogtattam a sipkámat, ezzel vége Silver ka
pitányságának !

A vén kalóz rámszegezte szúrós, alattomos 
szemeit, bár állát nem emelte föl a melléről.

— Azt hiszem, szólt végül — azt hiszem, 
Hawkins kapitány úr, ön azért szívesen venné, ha 
valahogy partra juthatnánk. Talán beszélhetnénk 
e rrő l!

— Miért n e ! válaszoltam, nagyon szívesen, 
Hands úr. Tessék csak hozzáfogni! Azzal vissza
mentem az ennivalóhoz és jó étvággyal nekiláttam.

— Ez az ember, kezdette, bágyadt pillantással 
a holttest felé intve, — O’Briennek hívták és egy



ronda ír volt — ez az ember meg én kibontottuk 
a vitorlát, és vissza akartunk fordulni. De hát, 
most hogy ez meghalt és pedig alaposan, nem tu
dom, ki fogja kezelni a vitorlát. Te nem fogod, az 
bizonyos, hacsak én egy kis útbaigazítást nem 
adok. Hát azért, ide hallgass, te ellátsz engem étel- 
lel-itallal, valami öreg ronggyal vagy kendővel be
kötöd a sebemet, ennyi az egész; én meg meg
mondom neked, mit kell tenni a vitorlával. Ezzel 
csak meg lehetsz elégedve, azt hiszem!

— Igen ám, de megmondom, feleltem neki, 
hogy én nem akarok visszamenni Kidd kapitány 
kikötőjébe, hanem az a szándékom, hogy az Északi 
Torkolatba jussak és itt szépen homokra futtassam 
a hajót.

— Tudtam én azt mindjárt, kiáltott fel Hands. 
Nem vagyok én olyan tökkelütött, elvégre is. Van 
nekem szemem, vagy m i? Én már megpróbáltam 
a szerencsémet, meg én, de hiába, most rajtad a 
sor, te fogtad el a jó szelet. Az Északi Torkolatba? 
Jól van, én nem vagyok válogatós, nem én! Abban 
is segítségedre lennék, ha egyenesen a tengerész
vesztőhelyre akarnád vinni a hajót. A m énkűbe! 
én már ilyen legény vagyok.

Nos, az ajánlat nem volt épen esztelen, leg
alább én úgy láttam. Nyomban megkötöttük a vá
sárt. Három perc múlva a Hispaniola könnye
dén szállott a szélben a Kincses Sziget partja 
mentében, s az a remény kecsegtetett bennün
ket, hogy még a dél folyamán elérjük a csúcsát, 
aztán ismét leereszkedünk egészen az Északi Tor
kolatig, még mielőtt a dagály bekövetkezne, mikor 
nyugodtan partra ereszkedhetünk és megvárhat



juk, míg az apály megengedi, hogy kimehessünk 
a szárazra.

Ekkor megkötöttem a korm ányaidat és lemen
tem a saját ládámhoz, ahonnan kivettem egy puha 
selyem zsebkendőt, amit az édesanyámtól kaptam. 
Ezzel segítettem Handsnek bekötni & nagy vérző 
szúrást, amelyet a combjába kapott és miután 
evett egy keveset és még egy-két kortyot hörpin- 
tett a pálinkából, láthatóan kezdett magához térni, 
rendesebben fölült, hangosabban és tisztábban b'e- 
szélt, szóval mindenképen úgy nézett ki, mint egy 
más ember.

A szél nagyszerűen a kezünkre járt. Úgy rö
pültünk vele, mint a madár, a sziget partjai elsu
hantak mellettünk és a kilátás minden percben 
megváltozott. Nemsokára elhagytuk a dombos vi
déket és egy lapos, homokos part mellett halad
tunk el, amelyen alig lézengett néhány törpefenyő, 
ezen is csakhamar túljutottunk és megkerültük a 
sziklás csúcsot, amellyel a sziget az északi oldalon 
végződik.

Nagyon meg voltam elégedve az új parancs
nokságommal és tetszett nekem a derült, napfényes 
időjárás és a sokféle, változatos kilátás, amiket a 
part nyújtott. Volt elegendő friss vizem és renge
teg nagyszerű ennivalóm és a lelkiismeretem is, 
mely állandóan furdalt a szökésem miatt, most 
megnyugodott, hogy ilyen jó fogást csináltam. Azt 
hiszem, szebbet nem kívánhattam volna magam
nak, csak ne lettek volna ott a csónakmester sze
mei, melyek gúnyosan követték minden mozdula
tomat a fedélzeten és az a furcsa mosoly, mely 
állandóan ott játszadozott az arcán. Volt ebben a



mosolyban valami a fájdalomból és a gyöngeség- 
ből — egy öreg ember dúlt, zavaros mosolygása ; 
de amellett volt benne egy csöpp megvetés és az 
arckifejezésén az árulás árnyéka tükröződött, amint 
álnokul nézte, nézte a munkámat és le nem vette 
rólam a tekintetét.

HUSZONHATODIK FEJEZET.

Hands Izrael.

A szél, mintha csak a kedvünkre akart volna 
járni, nyugati irányba csapott á t  Annál könnyeb
ben tehettük meg utunkat a sziget északnyugati 
sarkától az Északi Torkolat bejáratáig. De mint
hogy nem volt horgonyunk és addig nem mertünk 
a part közelébe menni, míg az ár jóval följebb 
nem emelkedett, maradt még elég időnk mindenre. 
A csónakmester megtanított rá, hogyan kell a 
hajót megállítani és egy csomó kísérlet után sike
rült is a dolog, aztán mindketten hallgatagon le
ültünk és újra evéshez láttunk.

— Kapitány, szólalt meg végre Hands, ugyan
azzal a kelletlen mosollyal, itt fekszik az én öreg 
pajtásom, O’Brien; talán jó volna, ha megszaba
dulnánk tőle. Én ugyan nem vagyok rendszerint 
ilyen kényes és nem nagyon veszem a lelkemre, 
hogy megtanítottam keztyűbe dudálni, *de azért 
nem tartom őt épen valami különös dísztárgynak 
sem, mit gondolsz hát?

— Nem vagyok én elég erős ehhez, aztán nem 
is kedvemrevaló munka. Tőlem itt feküdhet akár
meddig, mondottam.



— Szerencsétlen egy hajó — ez a Hispaniola, 
Jim, folytatta Hands szemét hunyorgatva. Egész 
sereg ember pusztult el ezen a hajón — egy egész 
rakás derék tengerész lett oda, mióta én és te föl
szálltunk rá Bristolban. Soha ilyen nyomorult bal- 
szerencsét nem láttam, nem én! Itt volt ez a sze
gény O’Brien, most meg — elpatkolt, úgy-e? Hát 
én nem vagyok ugyan tudós, te meg tudsz írni és 
olvasni, — de hogy kibökjem a szót, mit gondolsz, 
aki egyszer meghalt, az hát meghalt, vagy azt 
hiszed, hogy megint föléledhet?

— Megölheti a testet, Hands mester, de nem 
a lelket, azt már csak tudnia kellene, feleltem neki. 
Ez a szegény O’Brien a másvilágon van és talán 
épen szemmel kísér bennünket.

— Ah, mondotta ő, ez bizony kellemetlen — 
látszik, hogy nem érdemes embert gyilkolni. Mind
egy, azért a lélek már nem sokat számít, ameny- 
nyire én láttam. Entőlem visszajárhatnak a lel
kek, Jim. Most hát, hogy nyíltan megmondtad a 
véleményedet, nagyon hálás volnék, ha megint le
mennél a kabinba és hoznál nekem — izé — a 
macska vigye el! a nyelvemen van a szó, no, hát 
hozzál nekem egy üveg bort, Jim — ez a pálinka 
itt kissé nehéz a fejemnek.

A csónakmester hebegése sehogy sem tetszett 
nekem; hogy pedig inkább bort kívánt, mint pá
linkát, azt épen nem hittem el neki. Az egész his
tória csak ürügyül szolgált valamire. Azt akarta, 
hogy elhagyjam a fedélzetet — annyit világosan 
láttam, de hogy mi volt a célja vele, azt nem tud
tam kisütni. A szemével sohasem mert az enyémbe 
nézni, az csak já rt föl-alá, ide s tova, majd fönn az



égen, majd végigsiklott hirtelen O’Brien hulláján. 
Közben pedig folyton mosolygott; és a nyelvét 
olyan zavart és ámító módon forgatta, hogy egy 
kisgyerek is észrevehette volna, mi jár az eszében. 
De azért nem haboztam a felelettel, már tudtam, 
hogy rajtam nem lehet kifogni, főként ennek a 
tökkelütött fickónak, ki előtt minden gyanakváso
mat el bírtam titkolni.'

— Egy kis bort? mondtam. Annál jobb. Fehér 
vagy vörös tetszik?

— Hát, én azt hiszem, az egykutya nekem, 
pajtás, válaszolt ő, csak erős legyen és sok legyen 
belőle, mással nem törődöm.

— Rendben van, feleltem, majd portói bort 
hozok, Hands úr. Csak elő kell kotorászni vala- 
hogy.

Azzal lerobogtam a lépcsőn, amilyen zajjal 
csak tudtam, lerántottam lábamról a cipőt, végig
surrantam a léces folyosón, fölmásztam az elülső 
létrán és kidugtam a fejemet a hajó elején levő 
följáratnál. Tudtam, hogy innen fog a legkevésbé 
várni rám, mégis nem mulasztottam el a legkisebb 
óvatosságot sem. És valóban, a legrosszabb sejtel
mem igaznak bizonyult.

Hands föltápászkodott ülő helyzetéből a ke
zére és térdeire; és bár a lábában észrevehetően 
kínos fájdalmat érzett mozgás közben, — mert hal
lottam, amint elfojtott egy nyögést — mégis elég 
fürgén vánszorgott át a fedélzeten. Egy félperc 
alatt ott termett a baloldali vízlékeknél és egy 
kötélcsomóból előszedett egy hosszú kést yagy 
jobban mondva egy kurta tőrt, amely markolatig 
szennyes volt a vértől. Egy pillanatig szemügyre
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vette előrenyújtott állkapoccsal, megpróbálta a 
hegyét a tenyerén, aztán gyorsan elrejtette a zub
bonya ráncában és visszatápászkodott régi helyére 
a korlát mellé.

Csak ennyit akartam tudni. Izrael visszanyerte 
a mozgási képességét, fegyvere is volt, és mivel 
annyira megerőltette magát, hogy egy percre 
megszabaduljon tőlem, nyilvánvaló volt, hogy en
gem szemelt ki áldozatnak. Hogy azután mi volt 
a szándéka — vájjon megkísérelte volna-e, hogy 
végigkússzon négykézláb a szigeten keresztül az 
Északi Torkolattól egészen a mocsárban ütött tá
borig, vagy pedig hogy elsüsse a »hosszú Tom«-ot, 
abban bízva, hogy a pajtásai lesznek az elsők, kik 
a segítségére fognak sietni, azt természetesen nem 
sejthettem.

Mégis biztosra vettem, hogy egy ponton meg
bízhattam benne, minthogy itt az érdekeink talál
koztak, és ez a vitorlás elhelyezését illette. Mind
ketten azt kívántuk, hogy biztonságban parthoz 
kerüljön, védett helyen és azután, ha eljön az ideje, 
ismét elindulhasson oly kevés munkával és ve
széllyel, amennyivel lehetséges. Míg ez meg nem 
történik, nyugodt lehettem felőle, hogy kímélni 
fogja az életemet.

Míg így meghánytam-vetettem az ügyet gon
dolatban, a testem nem volt tétlen. Yisszalopóz- 
kodtam a kabinba, magamra rántottam a cipői
met, találomra nyakon ragadtam az egyik butéliát 
és újra megjelentem vele a fedélzeten.

Hands úgy hevert ott, amint elhagytam, össze- 
csuklott, mint egy bicska, a szempillája lehullott, 
mintha olyan gyönge volna, hogy a napfényt sem



tudná elviselni. Mégis fölpillantott a közeledtemre, 
kitekerte az üveg nyakát, mint akinek nagy gya
korlata van ebben, jó t húzott belőle, elismételve a 
kedves köszöntőjét: »Jó szerencsét!« Aztán egy 
ideig nyugodtan pihent, majd előszedve egy kis 
sodrott dohányt, megkért, hogy vágjak neki egy 
kis bagóravalót.

— Vágj egy harapásravalót belőle, mondotta, 
mert nincs se késem, sem elég erőm hozzá. Ah, 
Jim, Jim, azt hiszem, nekem már ütött az órám! 
Vágj egy kis bagóravalót, ez lesz az utolsó úgyis, 
aztán nekivágok a hosszú útnak, rajtam  már nem 
segít semmi.

— Jól van, mondottam, vágok magának egy 
kevés dohányt, de ha én a maga helyében volnék 
és olyan rosszul érezném magam, akkor belefog
nék egy kis imádságba, amint keresztyén ember
hez illik.

— Minek ? szólt ő. Mondd meg nekem, minek ?
— Minek? kiáltottam én. Ezt most kérdezi 

tőlem, mikor a halálán van. Megszegte az esküjét, 
bűn és hazugság és vérontás volt az élete, itt hever 
maga előtt ez az ember, akit az imént megölt, és 
még azt kérdi, hogy minek? Minek! hát azért, 
Hands úr, hogy az Úristen megbocsásson m agának!

Kissé elragadott a hév, mert a véres kés járt 
az eszemben, melyet a zubbonyába rejtett és mely- 
lyel gonosz szándékában az életemre tö rt 0  azon
ban ismét nagyot húzott a borospalackból és szo
katlanul ünnepélyes hangon kezdett beszélni:

— Harminc éven át, mondotta, jártam  a ten
gereket, láttam jót és rosszat, szerencsét és nyo
morúságot, napfényt és zivatart, éhséget, késelést
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és miegyebet. De annyit mondhatok, hogy még 
nem láttam semmi jót, ami a jóságból származott 
volna. Én azt becsülöm, aki először odavág, a holt 
ember nem harap vissza, ez az én véleményem — 
ámen, úgy legyen. Most pedig, ide figyelj, tette 
hozzá, hirtelen megváltoztatva a hangját, elég volt 
ebből a bolond beszédből. Az ár elég magasan áll 
most, te meg kövesd a parancsaimat, Hawkins 
kapitány, lássunk neki, hogy partra jussunk és 
végére járjunk a dolognak.

Mindent összevéve, nem volt előttünk több, 
mint két mérföldnyi út, de a hajózás itt nem olyan 
könnyű; az északi kikötő bejárata nemcsak hogy 
szűk és sekély volt, hanem keletnyugati fekvése 
volt, úgyhogy a vitorlással nagyon óvatosan kel
lett bánni, ha be akartunk vele jutni. Azt hiszem, 
hogy én nagyon derék és fürge alantas voltam, azt 
meg biztosan tudtam, hogy Hands kitűnő pilóta; 
mert olyan ügyesen jutottunk előre és tértünk ki 
jobbra-balra, elsurranva a homokpadok mellett, 
olyan biztonsággal és pontossággal, hogy öröm 
volt nézni. Alighogy elhagytuk a bejáratot, a szá
razföld becsukódott mögöttünk. Az Északi Torko
lat partjait épolyan sűrű erdőség borította, mint 
a déli horgonyhelyét; de a terjedelme szűkebb 
volt és hosszabb, és valóban egy folyó torkolatá
nak a benyomását keltette, aminthogy az is volt. 
Közvetlenül előttünk a kikötő déli végén egy hajó
roncsot láttunk a feloszlás utolsó fokán. Nagy, 
háromárbocos vitorlás volt, de olyan régóta ki 
lehetett téve az idő viszontagságainak, hogy egé
szen belepték a nyirkos hínár óriási hálói, a fedél
zetén parti giz-gaz vert gyökeret és most épen



teljes virágzásban állott. Szomorú látvány volt, de 
viszont arról tanúskodott, hogy védett és nyugodt 
kikötőbe értünk.

— Hát, szólt Hands, ide figyelj: pompás hely 
ez arra, hogy partra futtassuk a hajót. Finom, 
lapos fövény, egy vakondtúrás nincs rajta, körü
löttünk csupa fák, és a virágok úgy nyílnak azon 
az öreg hajón, mintha kertben volnának.

— De ha egyszer zátonyon vagyunk, kérdez
tem tőle, hogyan szabadulhatunk meg ismét?

— Hát így, felelte: fogsz egy kötelet és partra 
viszed apály idején ott a túlsó oldalon, aztán meg
kötöd az egyik vastag fenyő törzse körül, aztán 
visszajössz vele és körül tekered a horgonycölöpöt, 
aztán megvárod a dagályt. Ha megjön a magas 
vízállás, minden erőddel meghúzod a kötelet és a 
hajó lesiklik a zátonyról olyan szelíden, mint a 
kezes bárány. De most, fiam, láss a munkához. 
Már nagyon is közel vagyunk, a hajó pedig még 
erős iramban van. Jobbra egy kevéssé — úgy — 
lassan — jobbra — balra egy kissé — lassan — 
lassan!

így adta a parancsokat, én pedig lélekzetfojtva 
követtem, míg végre hirtelen fölkiáltott:

— No most, fiacskám, fordulj!
Hevesen megrántottam a kormányt, és a His

paniola nagyot kanyarodott, és orrával nekiment 
az alacsony, cserjés partnak.

Az utóbbi mozdulatok kissé elterelték a figyel
memet és nem tartottam olyan élesen szemmel, mint 
eddig, a jó  csónakmestert. Most is olyan élénk 
érdeklődéssel vártam, mikor fog a hajó feneket 
érni, hogy egészen megfeledkeztem a veszélyről,



amely a fejem fölött lógott, és messze kinyújtottam 
a nyakamat a jobboldali korlát fölött és néztem a 
messze fodrozódó hullámokat, amint a hajó át
szelte őket. Minden ellenállás nélkül a halál karjai 
közé hullottam volna, ha nem kap meg valami 
hirtelen nyugtalanság és hátra nem fordulok. Le
het, hogy valami halk reccsenés ütötte meg a füle
met, vagy pedig megláttam a csónakmester mozgó 
árnyékát a szemem szögletével, talán csak állati 
ösztön volt az egész, elég az hozzá, hogy amint 
hátrapillantottam, ott volt a közelemben Hands a 
tőrrel a jobbkezében.

Mindketten hangosan fölkiáltottunk, amikor a 
szemeink találkoztak, de én hangosat sikoltottam 
rémületemben, ő meg akkorát bődült dühében, 
mint egy elszabadult bika. A következő pillanat
ban rám vetette magát, én azonban félreugrottam 
a hajó tatja felé. S amint így cselekedtem, meg
rántottam  a kormányrudat, amely hirtelen vissza
pattant ellenkező irányban; azt hiszem, ez volt a 
megmentőm, mert ez erősen mellbevágta Handset, 
úgyhogy egy pillanatra elvesztette az eszméletét.

Mielőtt magához tért volna, kimenekültem a 
sarokból, ahová belészorított és most az egész 
fedélzet a rendelkezésemre állott a halálos fogósdi 
játékra. Épen a főárboc előtt vetettem meg a 
lábam, kihúztam a zsebemből a pisztolyt, hideg
vérrel célba vettem, bár ő azalatt megfordult és 
megint egyenesen nekem tartott, s azzal megrán
tottam a ravaszt. A kakas elcsattant, de semmi 
tűz, semmi durranás; a tengervíz tönkretette a 
závárt. Szitkozódni kezdtem a hanyagságom miatt. 
Hiszen volt elég időm, hogy megújítsam a puska



port és megtöltsem "egyetlen fegyveremet. Akkor 
nem kerültem volna ebbe a helyzetbe: egy tehe
tetlen, menekülő bárány a mészáros előtt.

Amilyen súlyos volt a sebe, olyan csudálatos 
gyorsasággal tudott mozogni, őszülő haja az arcába 
hullott és az ábrázata maga bíborvörös volt a 
sietségtől és a méregtől. Annyi időm sem maradt, 
hogy kipróbáljam a másik pisztolyomat és nem 
is volt sok kedvem hozzá, mert biztosra vettem, 
hogy szintén csütörtököt fog mondani. Egy dolgot 
világosan lá ttam : nem szabad egyszerűen meg
hátrálnom előtte, mert akkor egykettőre bele
szorít valamelyik sarokba, amint az imént majd
nem megcsípett a hajó farában. Ha egyszer el
vágja az utamat és kilenc-tíz hüvelyknyire belém- 
üti a vérfoltos tőrt, akkor ez az utolsó tapasztala
tom az örökkévalóságnak ezen az oldalán. Neki
támasztottam a tenyeremet a főárbocnak, amely 
meglehetős vastag volt, és így vártam őt be, min
den idegemet megfeszítve.

Amint látta, hogy ki akarok bújni előtte, meg
állóit ő is; egy-két pillanatig csalogató mozdula
tokat tett, miket nem tévesztettem el szem elől. 
Ugyanaz a játék volt, amit gyakran játszottunk 
odahaza a Black Hill öböl sziklái közö tt; de soha 
olyan vadul nem dobogott tőle a szívem, arról 
biztosítlak benneteket. Mégis alapjában véve játék 
volt, és én meg voltam győződve róla, hogy ki
fogok rajta, egy öreg tengerészen, akinek át van 
szúrva a combja. Valóban a bátorságom kezdett 
olyan magasra szökkenni, hogy megengedhettem 
magamnak néhány futó gondolatot arról, milyen 
vége lesz az ügynek; és bár tudtam, hogy sokáig



tudom húzni-halasztani, mégsem volt semmi remé
nyem a végső megmenekülésre.

Nos, mialatt így álltak a dolgok, a Hispaniola 
hirtelen nagyot zökkent, megingott, egy pillanatig 
súrolta a homokot, aztán olyan gyorsan, mint egy 
ökölcsapás, oldalt billent, úgyhogy a fedélzet 
negyvenöt foknyi szöget alkotott és egy csöbörre 
való víz keresztülzuhant a lékeken, aztán egy nagy 
tócsa alakjában ott m aradt a fedélzet és a korlát
fal között.

Mindketten nagyot bukfenceztünk, aztán le
gurultunk szinte egy csomóban a fedélzet szélére; 
a halott pirossipkás, még egyre kiterjesztett karok
kal, mereven utánunk csúszott. Valóban olyan kö
zel voltunk egymáshoz, hogy a fejem beleütközött 
a csónakmester lábába, akkora csattanással, hogy 
a fogaim összeverődtek. Az ütés és minden elle
nére én voltam előbb talpon, mert Hands bele
gabalyodott a holttestbe. A hajó hirtelen billenése 
alkalmatlanná tette a fedélzetet a menekülésre, 
valami új egérutat kellett kitalálnom, még pedig 
tüstént, mert az ellenfelem a sarkamban volt. Sebe
sen mint a gondolat fölugrottam a hátsó árboc 
kötéllétrájára, fölkúsztam rajta, hogy majd kisza
kadt a karom s előbb lélekzetet sem vettem, míg 
föl nem értem a keresztrúdra.

Csak a gyorsaságom mentett meg, a tőr egy 
féllábnyira csapott le alattam, amint fölfelé igye
keztem, és ott állott Hands Izrael kitátott szájjal 
és felém fordított ábrázattal, mint a csodálkozás 
és csalódás hű képe.

Minthogy így egy kis lélekzetvételhez jutottam, 
nem vesztegettem el az időmet, hanem megtöltőt-



tem újra a pisztolyt, és hogy az egyik a rendel
kezésemre állott, a kétszeres biztonság kedvéért, 
kivettem a másikból is a puskaport és ezt is meg
újítottam.

Amint Hands észrevette, hogy miben buzgól- 
kodom, mintha a villám sújtotta volna, kezdte 
észrevenni, hogy a kocka ellene fordult; de egy 
kevés észrevehető habozás után nehézkesen ő is 
belekapaszkodott a kötéllétrába és a tőrt a fogai 
közé szorítva, lassan és nagy kínnal kezdett föl
felé mászni. Óriási erőfeszítések és nyögések kö
zött tudta csak sebesült lábát maga után húzni, 
de én már régen elkészültem a munkámmal, mikor 
még ő alig tette meg az út harmadrészét fölfelé. 
Ekkor mindegyik kezemben egy-egy pisztollyal, 
következő szavakat intéztem hozzá:

— Még egy lépést előre, Hands mester, és ki
loccsantom az agy velődet! A holt ember nem 
harap, tudod jól! tettem hozzá fölkacagva.

Nyomban megállott. Láttam az arcjátékán, 
hogy gondolkozni próbált, de az olyan lassan és 
fáradsággal ment, hogy új mentsváramban han
gosan nevetni kezdtem. Végre nagyot nyelve, az 
arcán még folyton azzal a zavart kifejezéssel, ki
bökött egypár szót. A beszéd kedvéért kivette 
szájából a tőrt, különben azonban nem moccant.

— Jim, mondotta, úgy látom, zsákutcába ke
rültünk mindketten, te és én, és fegyverszünetet 
kell kötnünk. Ha nem jön közbe ez a zökkenés, 
hát akkor nem menekülsz ki a körmeim közül. 
De hát nekem már egyszer nincs szerencsém, nem 
bizony; s így azt hiszem, be kell vonnom a lobo
gót, ami látod nehezemre esik, egy ilyen öreg



tapasztalt tengerésznek egy olyan hajóskölyök előtt, 
m int te vagy, Jim.

Mosolyogtam és szinte nyeltem magamba a 
szavait olyan büszkén, mint a kakas a sövényen, 
mikor egy szempillantás alatt hátralendült a jobb 
karja a válla fölött. Valami nyílként keresztül
süvített a levegőn, éreztem egy ütést, utána egy 
éles nyilallást és íme oda voltaiéi szegezve a vál- 
lammal az árbochoz. A szörnyű fájdalomban és a 
pillanatnyi meglepetés következtében — alig tud
nám megmondani, vájjon saját akaratomból, avagy 
csak úgy ösztönszerűen és vaktában — elsült mind 
a két pisztoly és azzal kihullott a kezemből. De 
nem egyedül estek alá, a csónakmester fojtott 
üvöltéssel kiengedte kezéből a kötélhágcsót és 
fejjel előre a vízbe zuhant.

HUSZONHETEDIK FEJEZET.

»Ezüstpénz.«

A hajó fölbillenése következtében az árbocok 
messze kinyúltak a víz fölé és mikor lenéztem a 
kakasülőről a keresztrudak között, nem volt más 
alattam, mint az öböl vize. Hands, aki nem jutott 
föl ilyen magasra, s ennélfogva közelebb volt a 
hajóhoz, a korlát mellett hullott bele a tengerbe. 
Még egyszer fölbukott a felületre vérhabos tajték 
közepette, aztán ismét elmerült örökre. Amikor a 
víz megint elsimult, láthattam, amint összeros- 
kadva elterült a tiszta, fényes fövenyen a hajó 
árnyékában. Egy-két hal keringett a holtteste 
körül. Néha-néha, amint a víz megrezdült, ő is



mozdulni látszott, mintha föl akart volna tápász- 
kodni. Pedig neki ugyancsak kijutott a halálból, 
golyót kapott és megfulladt, most meg a halaknak 
szolgált étkül ugyanazon a helyen, ahol engem el 
akart pusztítani.

Alighogy erről megbizonyosodtam, kezdtem 
magam rosszul érezni, ájulás és valami rémület 
kísértett. Meleg vér csurgott le a hátamon és 
a mellemen. A tőr, ahol odaszegezte a válla- 
mat az árbochoz, úgy égetett, mint egy darab 
forró vas; pedig nem annyira ez a fájdalom bán
tott, mert ezt még zokszó nélkül el tudtam 
volna viselni, hanem inkább az a borzalom fog
lalta el egész lelkemet, hogy leesem a kereszt- 
rúdról a csöndes, zöldszínű vízbe, a csónakmester 
hullája mellé.

Mindkét kezemmel a kötelekbe kapaszkodtam, 
hogy belefájdultak a körmeim, és becsuktam a 
szememet, mintha így akartam volna elhárítani a 
veszélyt. Lassanként megint eszméletre tértem, az 
érverésem ismét megnyugodott, egy szóval újra a 
magam ura voltam.

Első gondolatom az volt, hogy kirántom a 
tő r t ; . de akár azért, mert nagyon erősen bevágó
dott az árbocfába, akár mert az idegeim cserben
hagytak, elálltam tőle és erősen összerázkódtam. 
Furcsa, de ez az összerázkódás megtette a dolgot. 
Valóban, a kés egy hajszál híján teljesen célt 
tévesztett volna; csupán a bőröm felületét fúrta 
át és ez az összerázkódás következtében elszakadt. 
Az igaz, hogy a vér annál hevesebben ömlött, de 
viszont én szabaddá lettem és csupán a kabátom 
és az ingem kötött az árbochoz.



Ezt is eltéptem egy hirtelen rándítással és 
azzal visszaereszkedtem a fedélzetre a jobboldali 
kötélhágcsón. A világért sem mertem volna, ameny- 
nyire meg voltam rendülve, azon a kötélhágcsón 
lemászni, amelyről Izrael az imént a vízbe zuhant.

Lementem a kabinba és úgy ahogy bekötöz
tem a sebemet; nagyon égetett és még mindig 
vérzett, de nem volt sem mély, sem veszélyes, 
nem is nagyon akadályozta a karomat a mozgás
ban. Aztán körülnéztem és minthogy most a hajó 
bizonyos értelemben az enyém volt, elhatároztam, 
hogy megtisztítom az utolsó utastól — a halott 
O’Brientől.

Amint említettem, a holttest legurult a korlát 
mellé és most ott feküdt, mint valami borzalmas, 
tehetetlen báb u ; életnagyságban, az igaz, de meny
nyire hiányzott róla az élet színe és az élet bája! 
Ebben a helyzetben könnyen el tudtam bánni 
vele; és minthogy megszoktam már a gyászos 
kalandokat s ezzel elvesztettem minden félelme
met a holtaktól, egyszerűen megragadtam mellé
nél, m intha egy zsák korpa lett volna, és egy jó 
kora lendítéssel átvetettem a korláton. Hangos 
csobbanással esett a tengerbe; a piros sipkája 
feljött és úgy úszkált tovább a víz felületén. Mikor 
elsimultak a habok, láthattam, amint ott feküdt 
Izrael mellett, s mindketten együtt remegtek a víz 
rezgő mozdulataival. O’Brien, bár még elég fiatal 
volt, egészen megkopaszodott. És a kopasz fejével 
ott hevert a gyilkosa térdei között és a fürge 
halak ide-oda siklottak el mindkettő fölött.

Egyedül maradtam a hajón; a tengerár épen 
megfordult. A nap már nyugovóra hajolt, a nyu-



gáti part fenyőinek árnyékai végigfeküdtek az 
öblön és sűrű csíkokat rajzoltak a fedélzetre. Az 
esti szellő szárnyra kapott és bár kelet felől a 
kétcsúcsú domb eléggé fölfogta az erejét, a kötél
zet elkezdett halkan, magában muzsikálni, míg a 
renyhe vitorlák ide-oda csapkodtak.

Láttam, hogy veszély környékezi a hajót. A 
csúcsvitorlát hamar bevontam és összegöngyölítet
tem a fedélzeten, de a fővitorla nehezebb munkát 
okozott. Természetesen, mikor a hajó oldalt bil
lent, a vitorlarúd áthajolt a fedélzeten és a csú
csával meg egy-két láb széles vásznával a víz alá 
került. Tudtam, hogy ez még veszélyesebbé teszi a 
dolgot, de a feszülés olyan erős volt, hogy nem 
igen mertem vele kikezdeni. Végre kivettem a ké
semet és elvágtam a vitorlazsineget. A csücske 
rögtön leesett és mint egy hatalmas, elszabadult, 
üres vászonbendő lebegett szélesen a víz fölött, de 
rángathattam, ahogy akartam, nem tudtam meg
mozdítani a csigakötelet; ennyi volt az egész, amit 
el bírtam végezni. A többiben a Hispaniolát a jó 
szerencsére kellett bíznom, mint saját magamat.

Közben az egész kikötőt elborította az árnyék — 
az utolsó sugarak, emlékszem, az erdő tisztásán ke
resztül törtek elő, és ragyogóan, mint a gyémánt, 
végigtáncoltak a hajóroncs virágos köpenyén. Kez
dett hűvösebb lenni; az apály sebesen haladt a 
tenger felé és a hajó mindjobban és jobban a vi- 
torlarúdjai csúcsára fordult.

Előre másztam és átnéztem a korláton. Elég 
sekélynek látszott a viz; ennélfogva az elvágott 
horgonykötelet a nagyobb biztonság kedvéért mind
két kezemmel megragadva óvatosan leereszkedtem.



A víz alig ért a derekamig; a fodros fövény 
biztos talajt nyújtott és én jókedvűen kigázoltam 
a partra, otthagyva a Hispaniolát az oldalán fek
ve, amint a fővitorláját messze kiteregette a yíz 
felszínén. Ugyanez időtájban a nap is lebukott és 
a tengeri szellő halkan zümmögött a sötétségben 
a hajladozó fenyőfák között.

Végre legalább megszabadultam a tengertől 
és nem is tértem vissza üres kezekkel. Enyém 
volt a vitorlás, megtisztítva a kalózoktól és készen 
arra, hogy saját embereink a birtokukba vegyék 
és újra tengerre szálljanak. Semmi sem esett volna 
jobban, mint rögtön otthon lenni a gerendavárban 
és eldicsekedni hőstetteimmel. Lehet, hogy meg 
fognak szidni egy kicsit a szökésért, de viszont a 
Hispaniola visszaszerzését kivághattam döntő érv
nek, és reméltem, maga Smollett kapitány is el 
fogja ismerni, hogy nem hiába vesztegettem el az 
időmet.

Ilyen gondolatok között, kitűnő kedélyhangu
latban hazafelé indultam, hogy minél előbb a ge
rendavárba, társaim közé jussak. Emlékeztem, hogy 
a két folyó közül, melyek a Kidd kapitány öblébe 
torkoltak, a keletre fekvő a kétcsúcsú domb ol
dalából eredt, tőlem balkéz felől. Megindultam 
tehát ebben az irányban, hogy még ott gázoljak 
át rajta, ahol sekély. Az erdő elég ritkás volt és 
az alacsonyabb fák között haladva csakhamar 
megkerültem a dombot, majd kevéssel azután át
vágtam a patakon; a víz nem ért a térdemig.

így jutottam  annak a helynek a közelébe, ahol 
Ben Gunnel, a kitett matrózzal találkoztam, azért 
most óvatosabban lépkedtem és jól körülnéztem.



Majdnem teljesen beállott a sötétség és amint föl
néztem a két hegycsúcs közötti szakadékra, valami 
reszkető fényt vettem észre az égboltozaton, s azt 
hittem, hogy a szigetlakó most főzi a vacsoráját 
lobogó tűz mellett. Mégis csodálkoztam magamban, 
hogy nem fordít magára nagyobb gondot. Mert ha 
én észrevettem ezt a fényt, akkor Silver szemét 
sem fogja elkerülni, amott a mocsárban a part 
mentén ütött táborban.

Az éjtszaka fokozatosabban feketébb lett; csak 
üggyel-bajjal bírtam előrejutni a célom felé, a két- 
csúcsú halom mögöttem és a Messzelátó a jobb 
kezem felől mindjobban beleolvadt a sötétségbe. 
Alig egy-két halvány csillag ragyogott az égen és 
az alacsony terepen, amelyen jártam , hol a bokrok 
között botlottam meg, hol meg homokgödrökbe 
csúsztam belé.

Egyszerre valami csillogás érte a szememet. 
Fölnéztem, néhány sápadt holdsugár világította 
meg a Messzelátó ormát és nemsokára rá egy széles, 
ezüstös golyó gördült föl lassan a fák között, s 
így megtudtam, hogy a hold fölkelt.

Ennek segítségével gyorsan végeztem utam 
hátralevő részével, és hol lépésben, hol nekiira
modva, türelmetlenül közeledtem a palánk felé. 
Mégis, amint beléptem az erdőbe, amely előtte el
terül, voltam olyan elővigyázatos, hogy meglassí
tottam lépteimet és kissé óvatosabban szedtem 
lábaimat. Csúnya véget ért volna a kalandom, ha 
tévedésből a saját társaim  puskáztak volna le.

A hold mindmagasabbra hágott az égen, a 
sugarai itt-ott szélesen bevilágították az erdő tisz
tásait, mikor egyszerre egy másszínű fény tűnt föl



előttem a fák között. Vörös volt és meleg, olykor 
kissé el-elsötétedett — mintha egy örömtűz föllob
banó parazsa lett volna.

Sehogy sem tudtam elgondolni magamban, 
hogy mi lehet.

Végre elérkeztem a nagy tisz tás. szélére. A 
nyugati vége már ragyogó holdfényben úszott, a 
többi része és maga a gerendavár még fekete ár
nyékban feküdt, csak itt-ott csillant végig rajta 
egy-egy hosszú, ezüstös csík. A ház túlsó oldalán 
egy óriási tűz volt rakva, mely már csak parázs
lóit, és nyugodt, vörös visszfényt árasztott maga 
körül, mely különös ellentétben volt a hold lágy 
halványságával. Semmi élő lény nem mozdult, sem 
hang nem hallatszott a szél zúgásán kívül.

Megállottam, csodálkozó szívvel és talán a meg
rökönyödés is erőt vett rajtam. Nem volt a mi 
szokásunk, hogy nagy tüzeket rakjunk, sőt inkább 
a kapitány parancsára kissé fukarul bántunk a 
tüzelőanyaggal; kezdtem magamban aggódni, hogy 
távollétemben valami baj történhetett.

Lopózva megkerültem a keleti sarkot, folyton 
az árnyékban meghúzódva, és ott, ahol a sötétség 
a legvakabb volt, átmásztam a palánkon.

Hogy biztosabb legyek a biztosnál, négykéz
láb, nesztelenül kúsztam el a ház sarkáig. Amint 
közelebb jutottam, a szívem hirtelenül, rendkívül 
megkönnyebbült. Nem valami kellemes zaj ütötte 
meg a fülemet és máskor sokszor panaszkodtam 
is m iatta: de most olyan jól esett, mint a muzsika, 
mikor meghallottam, hogy a barátaim milyen 
hangosan és békésen horkolnak együtt legszebb 
álmukban. Maga a tengerész-őrszem k iáltása:



»Minden rendben!« sem esett volna jobban a 
fülemnek.

Azonban egy dolog kétségtelennek bizonyult, 
csapnivalóan rossz őrséget tartottak. Ha most Sil
ver és a társai másztak volna be, egyik bajtársam 
sem érte volna meg a napvilágot. Az oka az volt, 
gondoltam magamban, hogy a kapitány megsebe
sült; és ismét kemény szemrehányást tettem ma
gamnak, hogy ilyen veszélyes helyzetben hagytam 
őket, mikor olyan kevesen vannak, hogy őrt sem 
állíthatnak.

Azalatt az ajtóhoz értem és fölálltam. Teljes 
sötétség uralkodott odabenn, úgyhogy semmit sem 
tudtam megkülönböztetni a szememmel. Ami a 
hangokat illeti, a horkolók egyenletes zurbolása 
mellett egyszer-másszor valami könnyű nesz, vala
mi percegés és suhogás hallatszott, amit sehogy 
sem tudtam megmagyarázni.

Kezemet kinyújtva lassan előre jöttem. Le 
akartam feküdni a saját helyemre (ezt a tervet 
főztem ki magamban némán fölnevetve) és aztán 
gyönyörködni a csudálkozó arcokban, ha majd reg
gel itt találnak.

A lábam beleütközött valamibe, ami megmoz
dult — az egyik alvó lába v o lt; az nyögött egyet 
és megfordult, de nem ébredt föl.

És ekkor, váratlanul egy rikoltó kiáltás hasí
tott bele a sötétségbe:

— Ezüstpénz! ezüstpénz! ezüstpénz! ezüstpénz! 
ezüstpénz! és így tovább, szünet és lankadás nél
kül, egy kis malom zakatolásával.

Fiint kapitány, Silver zöld papagája! Az ő 
csőrének a kopogását hallottam az imént valami

Stevenson—Király : A kincses sziget, 15



fahéjon; jobb őrszemet az emberek között sem 
lehetett volna ta lá ln i; ezzel a kiállhatatlan rikolto- 
zással jelezte a megérkezésemet.

Nem volt időm arra, hogy magamhoz térjek. 
A papagáj éles, metsző hangjára az alvók mind 
fölébredtek és talpra ugrottak; és egy szörnyű ká
romkodás kíséretében fölcsendült Silver hangja:

— Ki já r itt?
Megfordultam, hevesen nekiütköztem valaki

nek, visszapattantam és egyenesen a karjai közé 
futottam egy másiknak, aki átölelt és erősen ma
gához szorított.

— Elő egy fáklyával, D ick! szólt Silver, mi
után így nyakoncsíptek engem.

Az egyik ember kiment a házból és rögtön 
visszatért egy'lobogó szövétnekkel.



HATODIK RÉSZ.

Silver kapitány.

HUSZONNYOLCADIK FEJEZET.

Az ellenség táborában.

A fáklya vörös fénye megvilágította a ház bel
sejét és íme a legborzalmasabb sejtésem valóra 
vált. A ház és a készletek a kalózok kezében vol
tak: ott volt a konyakos hordócska, ott a sonka 
és kétszersült, mint azelőtt, és ami megtízszerezte 
rémületemet, semmi nyoma a foglyoknak. Nem 
tudtam mást képzelni, mint hogy valamennyien 
elpusztultak és én szívből kezdtem fájlalni, hogy 
nem pusztulhattam el velük együtt.

Mindössze hatot tudtam megolvasni a kalózok
ból, több nem maradt életben közülük. Öten körül- 
állottak, vörösen és püffedten, amint hirtelen föl
riadtak első részeg álmukból. A hatodik csak a 
könyökére tápászkodott: halálos sápadtság ömlött 
el az arcán és a vérfoltos kötés a feje körül arról 
tanúskodott, hogy nemrég sebesült meg és még 
kevésbé régen részesült orvosi segélyben. Eszembe 
jutott az a legény, aki a nagy támadás alkalmával



lövést kapott és visszarohant az erdőbe; most biz
tosra vettem, hogy ő az.

A papagáj ott ült, tollazatát tisztítva a hosz- 
szú John vállán. O maga, úgy vetfem észre, 
kissé halványabban és komorabban nézett maga 
elé, mint rendesen. Még mindig a finom posztó
ruha volt rajta, melyet a követség alkalmából 
vett magára, de borzasztó állapotban volt, be
mocskolva sárral és megtépve az erdő hegyes 
tüskéitől.

— Itt van hát Hawkins Jim, mondotta, az áldó
ját! csak úgy idecsöppent, vagy micsoda? Látod, 
fiam, ezt jó néven veszem tőled.

Azzal letelepedett a pálinkáshordóra és meg
töltötte a pipáját.

— Adj egy kis tüzet abból a husángból, Dick, 
mondotta, aztán rágyújtva így folytatta: köszönöm, 
elég lesz, tűzd oda a fahasábok közé! Ti pedig, 
urak, dőljetek megint a ludni! — nem szükséges, 
hogy állva m aradjatok Hawkins úr kedvéért; ő 
nem fog ezért megharagudni, elhihetitek nekem, 
így hát, fiam Jim, — megnyomkodta a dohányt — 
itt volnánk megint, nem kis meglepetésére a 
szegény, öreg Johnnak. Mindjárt tudtam, hogy 
ravasz fickó vagy, mikor először megláttalak, 
hanem érre az esetre igazán nem számítottam, 
nem én!

Minderre, elhihetitek nekem, nem adtam fele
letet. Odaállítottak háttal a falnak, s így kellett 
szembe néznem Silverrel, amit külsőleg, remélem, 
elég elszántan tettem, de szívemben a sötét két
ségbeesés dúlt.

Silver egyet-kettőt szippantott a pipájából nagy



lelki nyugalommal, azlán ismét belefogott a mon
dókéba :

— Nos hát, látod fiam Jim, ha már itt vagy, 
hallgasd meg a szómat. Én mindig szerettelek, mint 
egy eszes legénykét, m intha csak saját magamat 
látnám benned fiatalon, csinosan. Mindig kívántam, 
hogy csatlakozz hozzánk, vedd ki részedet a szerze
ményből, s légy te is a szerencse lovagja, és most 
kis csirkém, végre itt vagy köztünk. Smollett ka
pitány igen kiváló tengerész, azt kész vagyok min
denkor elismerni, de nagyon rákapott arra a fegye
lemre. »A kötelesség — kötelessége szokta mon
dani és igaza van. Azért ne is merj a szeme 
elé kerülni! Még a doktor is el van keseredve 
irántad — »hálátlan semmirekellő« — ennyit mon
dott rólad. De hogy röviden végezzek az egész 
históriával: a saját pereputtyodhoz úgy sem me
hetsz többé vissza, mert azok nem kérnek többé 
belőled, és ha nem akarsz toborozni magadnak 
egy harmadik legénységet, ami kissé nehezen 
menne, akkor nincs más hátra, mint Silver kapi
tányhoz csatlakozni.

Ennyire hát megvolnánk. A barátaim  tehát 
még életben vannak, és bár a felét sem hittem el 
annak, amit Silver mondott, hogy a kabin-párt 
föl volt háborodva ellenem a szökésemért, mégis 
inkább örültem annak,, amit hallottam, semhogy 
sajnáltam volna.

— Nem akarom fölemlegetni, hogy a kezeink 
között vagy, folytatta Silver, bár nem tagad
hatod, tudod. De én mindig többre becsültem 
az okos szót, és sohasem láttam, hogy haszon 
származott volna a fenyegetésből. Ha kedvedre



van a szolgálat, hát csatlakozhatsz, ha pedig 
nincs, akkor is, fiam Jim, csak felelj nyugodtan
— nyugodtan és szabadon, pajtás, és ha ennél 
szebb ajánlatot tettek valaha, akkor dőljön rám a 
háztető!

— Felelnem kell tehát? kérdeztem reszkető 
hangon. Az egész csúfondáros beszéd alatt érez
tem, hogy halálos fenyegetés lebegett fölöttem, és 
az arcom égett a tűztől s a szívem majd szétvetette 
a mellemet.

— Fiam, szólt Silver, senki sem sürget. Szedd 
össze magad. Egyikünk sem kerget, pajtás, és 
az idő olyan kellemesen múlik a társaságodban, 
látod. '

— Jól van, mondottam egy kissé bátrabban, 
ha már választanom kell, akkor kijelentem, hogy 
jogom van tudni, mi hogyan történt, és miért 
vannak maguk itten, és hol vannak az én bará
taim ?

— Mi hogyan történt ? ismételte az egyik kalóz, 
mélyen felhördülve. Ki az a boldog, aki tudná, mi 
hogyan történt!

— Talán befognád a szádat, míg hozzád nem 
beszélnek, barátom, szólt rá Silver gorombán a 
közbeszólóra. Aztán megint az előbbi nyájas han
gon válaszolt nekem: Tegnap reggel, Hawkins úr, 
épen eb-strázsa idején, lejött hozzánk Livesey 
doktor, fehér zászlóval. Mondja ő : »Silver kapi
tány, szedhetitek a sátorfát. Oda a hajó!« Hát 
bizony lehet, hogy megittunk egy-két pohárkával 
az este és énekeltünk is egyet közbe hozzá. Nem 
mondom, de bizonyos, hogy egyikünk sem nézett 
a hajó felé. Most odanéztünk, hát a mennydörgős-



ménkűbe, eltűnt az öreg bárka. Sohasem láttam 
egy rakás bolondot bambábban körülnézni, és el
hiheted nekem, ha én mondom, hogy én néztem a 
legbambábban. »Hát, szólt megint a doktor, egyez
zünk meg!« Megegyeztünk, ő meg én, és most itt 
vagyunk: készletek, pálinka, gerendavár, a tűzifa, 
amit olyan gondosan fölvágtatok, egy szóval, hogy 
úgy mondjam, az egész áldott hajó a mienk, az 
á rb o c4 csúcsától a fenekéig. Ami őket illeti, ők 
elballagtak; én bizony nem tudom, merre já r
hatnak.

Azzal megint nagyot szippantott a pipá
jából.

-r- És hogy a fejedbe ne találd venni, foly
tatta, hogy te is be voltál foglalva a megegyezésbe, 
halljad az utolsó szavakat, amiket váltottunk : 
»Hányan vannak önök, mondottam én, a kivonu
lásra készen ?« — »Négyen, mondja ő, — négyen, 
és egyikünk meg van sebesülve. Ami azt a fiút 
illeti, nem tudom hol lehet, az ördög vitte volna 
el, mondja ő, nem is törődöm vele többé. Már 
nagyon a gyomrunkban fekszik.* Ezek voltak a 
szavai.

— Ennyi az egész? kérdeztem.
— Ennyi az egész, amit az orrodra akarok 

kötni, fiacskám, válaszolt Silver.
— És most választanom kell?
— Most bizony választanod kell, azt elhiheted 

nekem, szólt Silver.
— Hát akkor, feleltem, nem vagyok én olyan 

bolond, hogy ne tudnám, mi sors vár reám. Hadd 
történjék velem a legrosszabb, keveset törődöm 
vele. Láttam már elég embert elpusztulni, mióta



magukkal összekerültem. De van még egy-két 
mondanivalóm a maguk számára, szóltam s közbe 
egészen elfogott az izgalom, s az első, amit mon
dani akarok, ez: itt vannak maguk a kátyúban, 
se hajó, se kincs, se ember, az egész vállalkozásuk 
hajótörést szenvedett, s ha épen tudni akarják, 
kinek köszönhetik ezt — hát nekem! Én voltam 
az almáshordóban azon az estén, mikor először 
láttunk szárazföldet és kihallgattam, amit beszél
tek, maga John, meg maga Johnson Dick, meg Hands, 
aki azóta a tenger fenekén nyugszik és elmondtam 
minden szavukat, még mielőtt letelt volna az óra. 
Ami pedig a Hispaniolát illeti, én voltam, aki 
elvágtam a horgonykötelet és én voltam, aki 
megöltem azt a két embert, akit a hajó fedél
zetén hagytak és én voltam, aki a hajót olyan 
helyre rejtettem, ahol sohasem fogják megtalálni, 
egyikük sem. Most énrajtam a nevetés sora, 
kezemben volt az ügy minden száía a kezdetétől 
fogva, nem félek én maguktól jobban mint egy 
légytől. Öljenek meg, ha tetszik, vagy hagyják 
meg az életemet. De egyet mondok és az legyen 
az utolsó szavam. Ha megkímélik az életemet, 
akkor feledjük el á feledni valót, és ha maguk 
kalózkodásért a törvény elé fognak kerülni, akkor 
hajlandó vagyok mindannyiukon segíteni. Most 
hát maguk válasszanak! Öljenek meg és ront
sák el a saját ügyüket, vagy kíméljenek meg 
és lesz egy tanujuk, aki megmenti magukat az 
akasztófától!

Megálltam, mert mondom nektek, hogy ki
fogytam a lélekzetből és legnagyobb csodálkozá
somra észrevettem, hogy egyikük sem mozdult,



hanem mintmegannyi borjú meresztette rám a 
szemét. S még ki sem fogyhattak az álmélkodás- 
ból, újra kitört belőlem a szó:

— És most, Silver úr, mondottam, azt hiszem, 
maga itt a legkülönb ember, hát arra kérem, ha 
a dolog végzetesre fordul velem, értesítse róla a 
doktort és mondja el, hogyan viselkedtem.

— Nem fogom elfelejteni, szólt Silver olyan 
különös hangsúlyozással, hogy a világért sem tud
tam volna kitalálni, vájjon gúnyolódik-e a kéré
sem miatt vagy pedig megindította őt a bátor
ságom.

— És én még azt teszem hozzá, kiáltott föl 
az öreg mahagóniarcú tengerész, — Morgannak 
hívták — akit először a hosszú John vendéglőjé
ben láttam a bristoli rakodóparton, azt teszem 
hozzá, hogy ő volt az, aki fölismerte a Fekete 
K utyát!

— Jól van, most figyeljetek ide, szólt a hajó
szakács, én még valamit hozzáteszek, a pokolba! 
ő volt ugj^anaz a fiú, aki kicsalta Billy Bonestól 
a térképet. Egy szóval, ezen a Hawkinson hiusult 
meg minden szándékunk.

— És ezért ez a jutalma! kiáltott Morgan 
nagyot káromkodva és azzal fölpattant mint egy 
ifjú legény és kirántotta a kését.

— Félre azzal! ordított rá Silver. Ki vagy te, 
Morgan Tóm? Talán azt hiszed, hogy te vagy a 
kapitány itten, vagy micsoda? Az ördögbe,mindjárt 
móresre tanítlak! Járj csak ellenemre és odakerülsz 
előbb vagy utóbb, ahová már annyian kerültek te 
előtted harminc egynehány év alatt — az egyik az 
árbocaidra, az áldóját! a másik a korláton kérész-



tül a tengerbe és mindnyájan a halakat hizlalták. 
Még nem volt ember, aki a szemem közé nézett 
és azután jó napot látott volna, Morgan Tóm, azt 
elhiheted nekem.

Morgan megállóit, de rekedt mormogás hal
latszott a többiek felől.

— Tómnak igaza van, mondta az egyik.
— Eleget tűrtem már egy ember bosszantását, 

tette hozzá egy másik, akasszanak föl, ha most a 
tiedet fogom eltűrni, Silver John.

— Van valaki az urak közül, aki talán ki 
akar kezdeni velem? hördült föl Silver és fenye
getően előrehajolt ülő helyzetéből a hordócskáról, 
az égő pipával a jobb kezében. Csak ki vele a 
bajokkal, egyiktek sem kuka, azt hiszem! Akinek 
szüksége van valamire, meg fogja kapni. Azért 
éltem ennyi ideig, hogy egy ilyen iszákos nyo- 
morfi oda merje dugni a pofáját és megfogja azt 
a kötelet, minek én tartom a másik végét? Tud
játok jól a módját, mindnyájan a szerencse lovagjai 
vagytok, úgy-e? Nos, én készen vagyok. Fogja meg 
a spádét, aki meri s mankó ide, mankó oda, mind
já rt meglátom milyen színű a vére, mielőtt még 
elszínám ezt a pipát.

Senki sem mozdult, senki sem felelt.
— Hát így vagyunk? tette hozzá, visszadugva 

a pipát a szájába. Szép kis banda, ha az ember 
így végignéz rajtatok. Egyiktek sem ér egy hajító
fát, nem a! De talán még megértitek, amit most 
mondok. Én vagyok itt a kapitány, mert engem 
választottatok. Én vagyok itt a kapitány, mert egy 
hosszú tengeri mérfölddel én vagyok a legkülönb 
ember köztetek. Egyiktek sem mer velem meg-



víni, mint a szerencse lovagjához illik, akkor hát, 
a pokolba! engedelmeskedni fogtok, arról biz- 
tosítlak benneteket! Vegyétek tudomásul, hogy én 
szeretem ezt a fiút itten, sohasem láttam ennél 
különb legénykét. Különb ember ez a talpán, 
mint akármelyik pár patkány közületek ebben 
a házban és amit mondani akarok, az ennyi: 
meglássam, hogy valamelyiktek kezet mer emelni 
r á ! — csak ennyit mondok, és ezt elhihetitek 
nekem !

Hosszú szünet következett be ezután. Még mindig 
a falnak támaszkodva álltam, a szívem úgy zakatolt 
mint egy kalapács, de azért egy halvány remény
sugár kezdett derengeni a keblemben. Silver is 
nekidőlt a falnak, karjait összefonva, pipája a szá
jában, olyan lelkinyugalommal, mintha a templom
ban lett volna, de a pillantását lopva körül-körül- 
járatta és a szeme szögletét le nem vette lázongó 
párthíveiről. Azok viszont lassan összebújtak a 
gerendavár túlsó szögletében és sugdolózásuk halk 
zúgása folyton a fülemben járt, mint egy folyó 
mormolása. Föl-föltekintettek egyik a másik után 
és a fáklya vörös világa ráesett egy másodpercre 
izgatott arcukra, de nem felém, hanem Silver felé 
fordították szemeiket.

— Úgy látszik egy rakás mondanivalótok van, 
jegyezte meg Silver, messze kiköpve maga elé, 
csak ki vele, hadd halljam, vagy hagyjátok 
abba!

— Bocsánatot kérek, uram, felelt az egyik a legé
nyek közül, ön nagyon ham ar készen van egyik
másik törvényünkkel, de talán volna oly kegyes 
a többire is tekintettel lenni. Ez a hajósnép elé-



gületlen; ennek a hajósnépnek megvannak a maga 
jogai mint bármelyik másnak, azt nem fogja 
senki sem kétségbevonni. És az ön saját törvé
nyei szerint, fölteszem, hogy jogunk van egy
mással tárgyalni. Bocsánatot kérek, uram, elis
merem, hogy ön a kapitány jelenleg; de én is 
követelem a jogaimat és így kimegyünk, odakünn 
tanácskozni.

És ezzel a fickó, egy ösztövér, rossz színben 
levő, sárgaszemű legény, harmincöt év körül, egy 
ékes matróz-tisztelgéssel, hideg nyugalommal az 
ajtó felé indult és eltűnt a házból. A többiek, egyik 
a másik után követték példáját, mindegyik tisz
telgett távozás közben, mindegyik mondott valami 
mentegetőzést:

— A törvények értelmében, szólt az egyik.
— Matróz-tanács, szólt Morgan.
Ilyen megjegyzések kíséretében sorban ki

mentek és otthagytak engem és Silvert a fáklya 
mellett.

A hajószakács rögtön kivette szájából a pipáját.
— Most ide figyelj, Hawkins Jim, mondotta 

halk suttogással, hogy alig tudtam megérteni, tudd 
meg, hogy egy fél deszkaszál sem választ el a 
haláltól, sőt ami annál sokkal rosszabb, a kín
zástól. Ezek most el fognak engem csapni. De ne 
feledd el, én melletted vagyok jóban, rosszban. 
Előbb nem így gondolkoztam, nem, addigy 
míg el nem mondottál mindent. Már kétségbe 
voltam esve, hogy elvesztettük a sok pénzt 
és még föl fognak akasztani ráadásul. De láttam 
azonnal, hogy benned emberemre akadtam. Azt 
mondtam magamban: Segíts Hawkinson, John, és



Hawkins meg fog segíteni téged. Te vagy. az ő 
utolsó ütőkártyája és a mennydörgős ménkűbe, 
John, ő lesz a tiéd ! Csak vállvetve előre. Meg
mentesz magadnak egy jó tanút, aki meg fogja 
menteni a nyakadat!

Kezdtem homályosan érteni az egészet.
— Azt hiszi, hogy minden elveszett? kér

deztem.
— Hogy elveszett-e? Hogyne, az áldóját! vála

szolt John. Oda a hajó, oda a nyakunk — ez az 
értelme az egésznek. Amint kinéztem az öbölbe, 
fiam Hawkins, és láttam, hogy eltűnt a vitorlás, 
bár kemény legény vagyok, mégis föladtam a 
játékot. Ami azt a bandát és a tanácskozásukat 
illeti, jegyezd meg magadnak, hogy mind futó
bolondok és gyáva fráterek. Meg fogom menteni 
az életedet, ha ugyan tudom, a karmaik közül. 
De nézz ide, Jim — életet életért — te meg azon 
léssz, hogy megmented a hosszú Johnt a bitó
fától.

Meg voltam zavarodva; amit kért, az egész 
reménytelennek látszott, — épen ő, a vén tengeri 
rabló, a főkolompos.

— Ami tehetségemben áll, azt meg fogom 
tenni, feleltem.

— Áll az a lk u ! kiáltott föl a hosszú John. 
Jól beszélsz fiam, és a pokolba i s ! megint van egy 
kis reményem.

Odabotorkált a fáklyához, amely a vágott fa 
közé volt tűzve, és újra pipára gyújtott

— Érts meg, fiam Jim, szólt visszatérve. Nem 
üres kobak ül az én nyakamon, nem a, és kije
lentem, hogy én is a Trelawney-párthoz állok.



Tudom, hogy te valahol biztonságba helyezted a 
hajót. Hogyan tudtad véghez vinni, arról sejtelmem 
sincs, de elég az hozzá, hogy a hajó megvan. 
Attól félek, hogy túljártál Hands és O’Brien eszén. 
Sohasem bíztam meg valami különösen egyikük
ben sem. De ide figyelj! Én nem kérdezek semmit 
és nem engedem, hogy a többiek is tegyék. Tudom, 
mikor van vége a játéknak és tudom, hogy olyan 
legénykében, mint te, meg lehet bízni. Ah, amilyen 
fiatal vagy — te meg én nagyszerű dolgokat vihet
nénk véghez együtt.

Egy kis konyakot eresztett ki a hordóból egy 
pléhkupába.

— Nem akarsz kóstolni, pajtás? kérdezte; és 
mikor elhárító mozdulatot te ttem : jó, hát hadd 
hörpintek egyet magam, Jim. Szükségem van egy 
kis szíverősítőre, mert bajban vagyunk. És ha 
már bajról esik szó, vájjon minek adta a kezembe 
a doktor azt a térképet, Jim?

Az arcomon olyan természetes csodálkozás 
tükröződhetett, hogy John szükségtelennek tartott 
minden további firtatást.

— Pedig ideadta mégis, mondotta, és kell 
hogy valami legyen mögötte, kétségtelenül — va
lami biztosan van mögötte, Jim, — jó vagy 
rossz!

Azzal még egyet hörpintett a pálinkából és 
megrázta hatalmas szőke fejét, mint aki a leg
rosszabbra van elkészülve.



HUSZONKILENCEDIK FEJEZET.

Megint a fekete folt.

A kalózok haditanácsa már jó ideig tartott, 
mikor az egyik visszatért a házba és megismételve 
ugyanazt a tisztelgést, amely az én szememben 
kissé csúfondárosnak tetszett, engedelmet kért 
arra, hogy egy pillanatra elvihesse a fáklyát. Silver 
rövidesen beleegyezett, a követ eltűnt ismét és mi 
ketten sötétben maradtunk.

— Valami szél kerekedett, Jim, szólt Silver, 
aki ekkor már egész barátságos és családi hangot 
használt irányomban.

A legközelebbi lőréshez fordultam és kinéztem 
rajta. A nagy tűz parazsa már vége felé hunyor
gott és olyan sötét volt s annyira összezsugoro
dott, hogy ^megértettem, minek volt az össze
esküvőknek szükségük a fáklyára. Körülbelül a 
lejtő közepe táján egy csomóban állottak, az egyik 
tartotta a fáklyát, a másik térdelő helyzetben volt 
és'láttam , amint a kezében egy nyitott kés pen
géje különböző színeket játszott a hold és a fáklya 
fényében. A többiek kissé lehajoltak, mintha a 
pajtásuk ténykedését figyelték volna. Azt is kivet
tem, hogy nemcsak kés, hanem könyv is volt 
nála, és épen csodálkoztam azon, hogyan kerül 
ilyen szokatlan dolog a kezükbe, mikor a tér
delő alak ismét fölállott és az egész társaság meg
indult együtt a ház felé.

— Itt jönnek valamennyien, mondottam, és 
visszatértem előbbi helyemre, mert méltóságomon 
alulinak tartottam  volna, ha észreveszik, hogy 
figyeltem őket.
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— Hát hadd jöjjenek, fiam — hadd jöjjenek, 
szólt Silver vidáman. Van még egy lövésre való a 
puskámban.

Megnyílt az ajtó és az öt ember, egy csomóba 
keveredve, belépett; az egyiket előre taszigálták 
maguk közül. Minden más alkalommal komikus 
látvány lett volna, amint az lassú léptekkel előre 
merészkedett, habozva rakva egymás elé a lábait, 
és a csukott jobbját egyenesen maga elé tar
totta.

— Rajta, rajta, pajtás, kiáltott Silver, nem 
harapom le az orrodat. Ide azzal, kópé, tudom én 
a törvényeket, nem szabad, hogy a követségnek 
bántódása essék.

Erre a biztatására a követnek megjött a bá
torsága, előre lépett és miután kezébe nyomott 
Silvernek valamit, sietve visszasompojygott megint 
a társai közé.

A hajószakács megnézte, hogy mit kapott 
ajándékba.

— A fekete folt! gondolhattam volna, jegyézte 
meg. Vájjon honnan szereztétek a papirost? Mi 
az, ejha! ide nézz te, ebből nem lesz szerencse! 
Hát nem a bibliából vágták ki ezt a lapot. Ki az 
a bolond, aki egy bibliát tépett meg?

— Itt van, n i ! szólt Morgan — itt v a n ! Mit 
mondtam nektek? Nem lesz ennek jó vége, meg
mondtam.

— Most már bánhatjátok a dolgot, hogy úgy 
határoztatok, folytatta Silver. Mindnyájan lógni 
fogtok, az bizonyos. De ki az a jám bor közietek, 
akinél ez a biblia volt?

— Dicknél volt, szólt az egyik.



— Dicknél, őnála ? Akkor Dick elmehet imád
kozni, szólt Silver. Az ő szerencséjének bizony 
vége, biztosítlak benneteket.

De ekkor a sárgaszemű, hosszá matróz közbe
vágott:

— Elég volt a fecsegésből, Silver John, mon
dotta. Ez a hajósnép egyhangúan elküldte neked 
a fekete foltot, amint a szabályok előírják; for
dítsd meg a lapot, amint a szabályok előírják, és 
olvasd el, mi van odaírva, aztán beszélhetsz.

— Köszönöm, György, felelte a hajószakács. 
Te mindig elszánt legény voltál életedben, és tudod 
a törvényeket könyv nélkül, György, örömmel ta
pasztalom. Hát, hadd lássuk, mit is írtok? Ah, 
»Elcsappva« — ennyi az egész? Nagyon szépírás, 
akárcsak nyomtatva volna, meg mernék rá es
küdni. A te kézírásod, György? Hiszen te lassan
ként vezérszerepet kapsz ezek közt a legények 
között. Te leszel legközelebb a kapitány, nem is 
csodálkoznék rajta. De talán megint ideadnátok 
azt a fáklyát, mi? Kialudt a pipám.

— Gyerünk hát, szólt György, nem fogod 
többé bolondítani ezt a legénységet. Tréfás ember 
vagy, azt tudjuk, de most vége a kapitányságnak, 
szállj le arról a hordóról és segíts a szavazásban.

— Azt hiszem, azt mondtad, hogy ismered a 
törvényeket, felelt Silver fölényes hangon, de ha 
te nem ismered, hát ismerem én; azért itt m ara
dok és várom, — de jegyezzétek meg, hogy még 
mindig a kapitánytok vagyok — várom, míg ki
rukkoltok a panaszaitokkal és megfelelek rá, addig 
azonban ez a fekete folt nem ér egy fabatkát sem. 
Azután, majd meglássuk.



— Oh, válaszolt György, úgy látszik, mintha 
semmiféle szemrehányásról nem tudnál, pedig mi, 
valamennyien megelégeltük már a dolgot. Először 
is, kudarcot vallottál ezzel az úttal — nem tagad
hatod, hogy így áll a dolog. Másodszor, kienged
ted az ellenséget ebből a patkányfogóból, miért? 
Semmiért? Miért kívánkoztak ki belőle? Azt nem 
tudom, de világos, hogy kikívánkoztak belőle. 
Harmadszor, nem ‘engedted, hogy rájuk támadjunk 
a mocsárnál. Oh, keresztüllátunk mi raj tad/Silver 
John; szeretnéd a magad számára megkaparin
tani* a prédát, ez a te bajod! És aztán negyedszer, 
itt van ez a fiú.

— Ennyi az egész ? kérdezte Silver nyugodtan.
— Talán nem elég? vágta vissza György, 

mindnyájan lógni fogunk és a napon száradni, 
amiért te elfussoltad a dolgot.

— Jól van hát, ide figyeljetek, megfelelek én 
mind a négy pontra; sorban egymásután meg
felelek rájuk. Kudarcot vallottam ezzel az úttal, 
m i? Nos, mindnyájan tudjátok, mi volt az én 
szándékom, és mindnyájan tudhatjátok, hogy ha 
a tervemet úgy vittük volna ki, amint én akartam, 
akkor ma éjjel is ott ülnénk még a Hispaniola 
fedélzetén, mindnyájan életben és egészségben, és 
a bendőnk teli a jó szilvásgombóccal és a kincs 
a karmaink között, a ménkűbe! De hát k ijá r t  elle
nem re? Ki kötötte meg a kezemet, nekem, a tör
vényes kapitánynak? Ki fenyegetőzött a fekete 
folttal azon a napon, amikor partra szállottunk és 
ki kezdte ezt a boszorkány táncot? Szép kis tánc 
ez — abban megegyezem veletek — és nagyon 
hasonlít a kötél végén való csürdöngölőhöz, amit



a matróz-vesztőhelyen London városában szok
tak ropni. De hát kinek az érdeme is ez, ha nem 
Andersoné, és Handsé, és a tied Merry G yörgy! 
És most te vagy az egyetlen ebből az izgága ban
dából az összes legények közül, és még neked 
áll följebb, te pimasz, és kapitány akarsz lenni 
helyettem — te, aki miatt annyian elpusztultak 
közülünk! A mennydörgős m énkűt! Ehhez már 
igazán kell bőrnek az ábrázatodon lennie!

Silver szünetet tartott, és észrevettem György 
és a többiek arcán, hogy a szavai nem hangzottak 
el hiába.

— Ennyit az első pontra, szólt a vádlott le
törölve a verítéket a homlokáról, mert olyan 
hevességgel beszélt, hogy szinte megrendült a ház 
belé. Hát, becsületszavamra mondom, semmi ked
vem sincs veletek szóba állni. Nincs egy csöpp 
eszetek, sem emlékezőtehetségtek, és nem értem, 
mi a csudában engedett az anyátok benneteket a 
tengerre! A tengerre! A szerencse lovagjainak! 
Talán inkább jó szabólegény lett volna mindnyá
jatokból.

— Gyerünk, John, szólt Morgan, és felelj meg 
a többi vádra!

— Ah, a többire! válaszolt John, szép kis so
rozatot hoztatok össze? Azt mondjátok, hogy ez 
a vállalkozás el van fussolva. Ah* az ördögbe, ha 
meg tudnátok érteni, mennyire el van fussolva, 
akkor máskép néznétek magatok elé! Olyan közel 
vagyunk az akasztófához, hogy máris fáj a nyakam, 
ha rágondolok. Talán már láttátok a vesztőhelyet, 
amint láncba verve lógnak rajta, és a sok madár 
ott kering körülöttük, és a matrózok oda muto



gatnak feléjük, amint az árral elhajóznak mel
lettük. »Ki az ott?« kérdi az egyik. »Az ott! Hát 
ki volna más, ha nem Silver John! Ismertem őt 
jól«, mondja a másik. És hallhatjátok a lánc csö
römpölését, amint elhaladtok mellette, míg egy 
másik bójához nem értek. Nos hát ennyire vittük 
most, valahány anyaszülötte van köztünk, hála 
őneki, meg Handsnek, meg Andersonnak és egyéb 
ilyen futóbolondnak közületek. Ha pedig a negye
dik pontra választ kívántok, hát ez a fiú itten, 
az áldóját! nem túsz ez a kezünkben? Talán egy 
túszt akartok elprédálni? Nem, nem addig van az! 
0  a mi utolsó mentségünk. Megölni ezt a fiút? 
Nem én, pajtások! És mi a harmadik pont? Ah, 
arra is van mit felelni, a harmadik pontra. Talán 
az nem nyom semmit a latban, hogy egy igazi 
iskolát végzett orvos jön mindennap ide láto
gatóba — teneked szól ez John, a törött fejeddel, — 
meg neked, Merry György, kit még az imént rázott 
a hideg, nincs hat órája sem, és még most is sárga 
tőle a szemed mint a citromhéj. Vagy talán azt 
sem tudjátok, hogy egy kísérőhajó jön még mö
göttünk, micsoda? Pedig úgy van, és nem is fog 
sokáig váratni magára, és akkor majd meglássuk, 
ki fog örülni annak, hogy egy túsz van a kezeink 
között. Ami pedig a második pontot illeti, hogy 
miért kötöttem velük békét — hát azt mondom, 
hamar megjött volna az idő és ti magatok kértek 
térden állva, hogy tegyem meg — térden állva 
jöttetek volna, annyira meg lettetek volna rőkö- 
nyödve és hozzá az éhhalál küszöbén, ha én meg 
nem teszem magamtól — de hát mindez semmi 
ehhez képest, ide nézzetek — ezért tettem !



Azzal ledobott eléjük a földre egy darab 
papirost, amelyre rögtön ráismertem — nem volt 
egyéb, mint a térkép a sárga papíron, a három 
piros kereszttel, amelyet viaszosvászonba * csoma
golva találtam ’ a kapitány ládájának a fenekén. 
Hogy miért szolgáltatta ki neki a doktor, azt 
sohasem tudtam volna kitalálni.

De ha én nem tudtam magyarázatot adni, annál 
hihetetlenebbnek tűnt föl a dolog a kalózok előtt. 
Úgy rávetették magukat, mint a macskák az egérre. 
Kézről-kézre járt, egyik kitépte a másik markából. 
Káromkodtak és lármáztak és gyerekek módjára 
kacagtak, úgy nézték a térképet, azt hihetted volna, 
nemcsak hogy kezükbe került az arany, hanem 
már tengeren vannak vele teljes biztonságban.

— Igen, mondta az egyik, ez Flinté, az szent. 
J. F. és alatta a rovás a megtört hurokkal, mindig 
így írta alá a nevét.

— Nagyon szép, szólt György, de hogyan 
visszük azt a kincset haza, ha oda a hajó?

Silver hirtelen fölpattant és egyik kezével a 
falnak támaszkodva rárivallt:

— Utoljára figyelmeztetlek, György, ha még 
egyszer kinyitod a szádat, hát kihívlak és meg
mérkőzöm veled. Micsoda? Hát tudom én azt? 
Nem neked kellene azt megmondanod — neked 
és a többieknek, akik elvesztettétek a vitorlást, 
amiért belekontárkodtatok a munkámba, hogy 
a pokol tüze égessen meg! De nem, azt te nem 
fogod sohasem kitalálni, nincs annyi lelemény 
benned, mint egy svábbogárban. De szépen be
szélni azt tudsz, Merry György, és szeretnél tovább 
is, azt elhiszem.



— Jól mondtad, szólt az öreg Morgan.
— Jól, azt hiszem is, felelt a hajószakács. Ti 

elvesztettétek a hajót; én meg ráakadtam a kincsre. 
Ki járt. különben ? Most pedig lemondok, az áldó
ját! Válasszátok kapitánynak, akit akartok, nekem 
elég volt belőle.

—  Silver! kiáltották mind. Éljen Barbecue! 
Barbecue a kapitányunk!

— Úgy, hát így vagyunk? kiáltott föl a szakács. 
György, azt hiszem, még várhatsz egy darabig, 
míg rád kerül a sor, pajtás, és ezer szerencséd, 
hogy nem vagyok bosszúálló természetű. Nem is 
voltam soha életemben. És most, pajtások, mi lesz 
ezzel a fekete folttal? Nem ér ez egy fabatkát sem, 
micsoda? Dick eljátszotta a szerencséjét és tönkre
tette a bibliáját, ennyi az egész!

— De azért csak megcsókolhatom még a könyvét, 
úgy-e? dörmögte Dick, aki láthatóan nem jól 
érezte magát, hogy ilyen átkot hozott a saját 
fejére.

— Egy biblia, amelyből kitéptek egy lapot! 
felelte Silver gúnyos hangon. Nem ér az semmit, 
nem használ az többet, mint egy nótáskönyv.

— Nem többet? kiáltott föl kissé elszontyo
lodva Dick. Hát hiszen, annak is megvan a maga 
haszna.

— Nesze, Jim — tartsd meg ezt emlékül, szólt 
Silver és odalökte elém a papirost.

Egy kerek papirosdarab volt, körülbelül akkora 
mint egy tallér. Az egyik oldala üres volt, mint az 
utolsó lap a könyvben; a másikon egy-két vers volt 
olvasható a Jelenések könyvéből — a többi között 
ezek a szavak, melyek élesen bevésődtek az emlé



kezetembe: »De kinn maradnak az ebek és a gyil
kosoké A nyomtatott lap be volt feketítve a fáklya
korommal, amely lemállott és bepiszkította ujjai
m at; az üres oldalon ugyanazzal az anyaggal ez 
volt fölírva: »Elcsappva!« Még most is megvan a 
birtokomban ez a furcsaság, de semmi nyoma rajta 
többé az írásnak, csupán egy kaparás, mintha egy 
ember a hüvelykujja körmével nyomta volna oda.

Ezzel végződött az éjjeli esemény. Kevéssel 
utána még egyszer körüljárt a pohár és azzal lefe
küdtünk aludni. Silver egész bosszúja abban merült 
ki, hogy Merry Györgyöt állította ki őrszemnek és 
halállal fenyegette, ha nem lesz résen.

Sokáig tartott, míg be tudtam húnyni a szemem, 
és az ég tudja, volt elég anyagom a gondolkozásra: 
eszembe jutott az ember, akit megöltem délután, 
aztán a saját veszélyes helyzetem és mindenekfölqtt 
az a különös játék, amelyet Silver űzött — egyik 
kezével keményen összetartva a kalózokat és a 
másikkal minden lehető és léhetetlen eszközt meg
ragadva, hogy békét köthessen és megmentse a 
maga nyomorult életét. Ő maga nyugodtan aludt 
és hangosan hortyogott; de én a szivemben saj
náltam őt, bármilyen gonosz volt, ha arra gondol
tam, micsoda sötét veszélyek környezik és micsoda 
szégyenletes vég várakozik rá.



HARMINCADIK FEJEZET.

Becsületszóra.

Egy tiszta, erőteljes kiáltás ébresztett föl álmom
ból — a valóságban, mindnyájunkat fölébresztett, 
mert észrevettem, hogy az őrszem is úgy szedelőz- 
ködött föl a kapufélfa mellől, ahol elszundított — 
a kiáltás az erdő széléről hangzott föl:

— Gerendavár, hajahó! Itt a doktor!
Csakugyan a doktor volt. Bár megörültem a

kiáltás hallatára, mégis a boldogságom nem volt 
üröm nélkül. Homályosan visszaemlékeztem a fegye
lemsértésre és a szökésre, mely a lelkiismeretemet 
nyomta és mikor láttam, hogy ezáltal milyen sorsra 
jutottam  — micsoda társaságba kerültem és milyen 
veszélyek környékeztek — szégyenemben nem mer
tem volna a szeme közé nézni.

Úgy látszik, a sötétben kelhetett föl, mert még 
alig virradt meg; és mikor odarohantam az egyik 
lőréshez és kitekintettem rajta, láttam, hogy mint 
a múltkor Silver, úgy ő is térdig járt a ködben.

— Ön az, doktor úr! Pálinkás jó reggelt kívá
nok önnek, uram! kiáltott föl Silver, aki teljesen 
magához tért és máris ragyogott a jókedvtől. Fris
sen és vidáman, amint lá tom ; és aki korán kel, 
aranyat lel, mint a közmondás tartja. György, 
szedd föl a sátorfádat, fiam, és segítsd át a doktort 
a hajókorláton. Mindnyájan jól vannak a betegei
— jól és vígan.

így járt a szája, miközben a domb tetején 
állott, a mankója a könyöke alatt és az egyik 
kezével nekitámaszkodva a gerendaház falának —



egészen a régi John, hangban, viselkedésben és 
szójárásban.

— Van egy kis meglepetésünk is az ön számára, 
uram, folytatta. Egy kis idegen van közöttünk — 
he, he, he! Egy új vendég és lakótárs, uram, olyan 
friss és eleven mint a mókus; úgy aludt mint egy 
darab fa, itt az oldalam mellett, az öreg John 
mellett — egymásnak dűlve, egész éjjel.

Livesey doktor azalatt átmászott a palánkon 
és a szakács közelébe ért, úgyhogy észrevettem a 
változást hangjában, mikor kérdezte:

— Csak nem Jim ?
— De bizony Jim, nem is a képmása! felelt 

Silver.
A doktor szótlanul megállott és egy-két másod

percig tartott, míg ismét meg tudott mozdulni.
— No, no, szólt végre, első a kötelesség, aztán 

a szórakozás, mint maga szokta mondani, Silver. 
Először hadd végezzünk a betegeinkkel!

Egy perccel azután benn volt a házban és 
egy mogorva bólintást intézve felém, munkához 
látott a maródiak között. Mintha semmitől sem 
félt volna, pedig tudhatta jól, hogy az élete ezek 
között az áruló démonok között csupán egy haj
szálon függött, és mégis úgy diskurált a betegei
vel, mintha rendes, hivatásszerű látogatását végezné 
egy békés angol családnál. A bánásmódja úgy látszik 
hatással volt az emberekre, mert úgy viselkedtek 
vele szemben, mintha semmi sem történt volna 
köztük — mintha még mindig a hajóorvos lenne 
és ők pedig a hűséges matrózlegények.

— Maga már egészen jól van, barátom, szólt 
a bekötött fejű fickóhoz, pedig hát a golyó ala



posan végigborotvált a fejebúbján, olyan kemény
lehet a koponyája, mint a vas. Hát, György, hogy 
állunk? Eg}r kissé színesen, bizony; mit csinál 
azzal a májával, ember? Aztán bevette az orvos
ságot, emberek?

— Úgy, úgy, uram, bevette, annyi szent, válar 
szolt Morgan.

— Mert látjátok, amióta a lázadók doktora 
lettem, vagy jobban mondva fegyházdoktor, foly
tatta Livesey doktor a legtréfásabb modorban, föl
teszem rá a becsületemet, hogy egy embert se 
veszítsek el György király (Isten áldása rajta!) és 
a bitófa számára.

A gazemberek egymásra néztek, de azért hall
gatagon lenyelték az otthonos ízű oldalbaütést.

— Dick nem jól érzi magát, uram, szólt az 
egyik.

— Csak nem? kérdezte a doktor. Nos, lépj 
elő, Dick, és nyújtsd ki a nyelvedet. No, nem csu- 
dálkozom, ha nem jól érzi magát! Olyan a nyelve, 
hogy törököt lehetne vele ijeszteni. Ez is megkapta 
a lázat.

— Úgy kell neki, jegyezte meg Morgan, annak 
köszönheti, hogy eltépte a bibliáját.

— Annak köszönheti, — hogy a ti szavatokat 
használjam — hogy mindnyájan csapnivaló sza
marak vagytok, vágott közbe a doktor. Hát nincs 
annyi sütnivalótok, hogy meg tudnátok különböz
tetni a jó levegőt az ártalmastól, a méregtől, a 
száraz talajt a nyomorúságos, fertőző mocsártól. 
Nagyon valószínűnek tartom, — bár ez természe
tesen csak az én magánvéleményem — hogy mind
nyájan be fogjátok adni a kulcsot, mielőtt ezt a



maláriát ki lehetne verni a testetekből.* Tanyát 
ütni az ingoványban, ki hallott ilyet? Silver, 
magán igazán csudálkozom. Maga távolról sem 
olyan eszehagyott mint a többiek, de úgy látszik, 
magának sincs a legcsekélyebb fogalma sem az 
egészségtan szabályairól.

— Nos, tette hozzá, miután sorban beadta 
nekik az orvosságot és azok valóban kacagnivaló 
szófogadással vették tudomásul a rendelkezéseit, 
mintha nem is véreskezű kalózok és lázadók, 
hanem árvaházi, gyermekek lennének — nos, mára 
megvolnánk. Most pedig szeretnék egy-két szót 
váltani ezzel a fiúval, ha megengeditek.

Azzal hanyagul felém intett a fejével.
Merry György az ajtónál állott és épen valami 

keserves ízű orvosság után köpködött és kráko- 
gott, de az orvos kívánságának hallatára azonnal 
megfordult, vérvörös képpel, és azt kiáltotta, hogy 
»nem!«, nagyot káromkodva melléje.

Silver rácsapott a hordóra a tenyerével.
— Csönd legyen! üvöltötte és olyan vadul 

tekintett maga körül, mint egy oroszlán. Doktor 
úr, folytatta azután a rendes hangján, én már gon
doltam erre, tudván, hogy ön szívesen foglalkozik 
ezzel a gyerekkel. Mi mindannyian nagyon hálá
sak vagyunk az ön szívességéért, és amint látja, 
megbízunk önben, mert úgy nyeljük le az orvos
ságot, mintha grog volna. És én azt hiszem, ki
találtam a módját, amibe valamennyien belemehe
tünk: Hawkins, add fiam a szavadat, mint egy 
fiatal gentleman, — mert bár alacsony sorból 
születtél, mégis csak fiatal gentleman vagy — add 
a szavadat, hogy nem szököl meg előlünk!



SzíVesen megtettem a kívánt ígéretet.
— Akkor, doktor úr, szólt Silver, legyen szí

ves átmászni a palánkon, és ha egyszer a túlsó 
oldalon van, lehozom oda a fiút a belső oldalra, 
azt hiszem, kényelmesen elbeszélgethetnek a léce
ken keresztül. Jó napot, uram, és tiszteletemet a 
lovagnak és Smollett kapitánynak.

Az elégületlenség kitörése, melyet addig csak 
Silver fenyegető pillantása tartott vissza, azonnal 
bekövetkezett, amint a doktor elhagyta a házat. 
Silvernek a szemére hányták, hogy kétszínű játé
kot űz — különbékét akar kötni a saját számlá
jára — föláldozza a saját bűntársainak és áldoza
tainak az érdekeit, egy szóval valóban azzal vádol
ták, amiben sántikált. Olyan átlátszó volt az egész 
ebben az esetben, hogy nem tudtam elképzelni, 
mint fogja lecsillapítani a haragjukat. De hát nem 
azért volt kétszer különb valamennyinél, és még 
hozzá az éjjeli diadalával nagy hatalmat nyert 
fölöttük. Valamennyit bolondnak és tökfilkónak 
nevezte* azt képzelhetitek, kijelentette, hogy föltét
lenül szükséges a doktorral beszélnem, odavágta 
megint a térképet az arcukba és megkérdezte 
tőlük, vájjon a megegyezést azon a napon akar
ják-e megszegni, amikor épen a kincs fölkeresésére 
indulnak.

— Nem, az ördögbe sem ! kiáltotta, majd akkor 
szegjük meg az egyezséget, amikor eljön az ideje 
addig pedig hitegetem-csalogatom a doktort, ha 
pálinkával'kellene is a csizmáit kenegetni.

Azzal megparancsolta nekik, hogy rakjanak 
tüzet, ő maga pedig hóna alá kapta a mankót és 
másik kezét a vállamra tette, otthagyva őket kel



letlen hangulatban, inkább elnémítva mint meg
győzve őket szóáradatával.

— Lassan, fiam, lassan, szólt hozzám. Egy 
szempillantás alatt a nyakunkon lehetnek, ha 
észreveszik, hogy sietni találunk.

így hát nagyon óvatosan lépkedtünk a homo
kon keresztül arrafelé, ahol a doktor a palánkon 
kívül várakozott ránk és mikor olyan közelju to t
tunk egymáshoz, hogy könnyen beszédbe elegyed
hettünk, Silver megállóit.

— Úgy-e nem fogja ezt a szolgálatot elfelej
teni, doktor úr, mondotta, és ez a fiú is elmeséli 
majd, hogyan mentettem meg az életét a saját ál
lásom kockáztatásával, bizony. Doktor úr, ha egy 
ember olyan közel kormányoz a szélhez, mint én,
— és még az utolsó lehelletével a testében is gom- 
bosdit játszik — nem veszi rossz néven talán, ha 
egy-két jó szóért könyörgök? Ne felejtse el kérem 
soha, hogy nemcsak az én életem — hanem ezé 
a fiúé is kockán forog, azért ne vonja meg tőlem 
a jóindulatát, doktor úr, hanem adjon egy kis 
reménysugárt már az irgalmasság kedvéért is.

Silver egészen megváltozott, amióta idejött 
velem és hátat fordított a barátainak és a gerenda
háznak ; az orcái mintha egészen beestek volna, a 
hangja meg-megremegett; komolyan, sohasem lát
tam emberi lelket levertebb hangulatban.

— Mi az, John? Csak nem fél? kérdezte Live
sey doktor.

— Doktor úr. én nem vagyok gyáva; nem, 
nem én — még ennyire sem! és azzal csettintett 
egyet az ujjaival. Ha az volnék, nem mondanám. 
De őszintén bevallom, kiráz a hideg, ha az akasztó



fára gondolok. Ön jó ember és becsületes, soha
sem láttam önnél derekabbat! És azért nem fogja 
elfelejteni, ami jót tettem, épolyan kevéssé, amint 
nem fogja elfelejteni a gonoszát, jól tudom. És 
most félreállok — nézze — és magára hagyom önt 
Jimmel. És ezt a javamra fogja írni, úgy-e? Mert 
nem kis dolog az, amit tettem, nem a !

Ezeket mondva, egypár lépésnyire távozott, 
ahol a beszélgetésünket már nem hallhatta, leült 
egy fatönkre és elkezdett fütyörészni; néha-néha 
körültekintgetett, hol engem és a doktort tartva 
szemmel, hol azokat a lázongó bitang társait, amint 
ott jöttek-mentek a homokban a tűz — amely már 
javában égett — és a ház között, ahonnan sonkát és 
kétszersültet hordtak és a reggelihez készülődtek.

— Nos, Jim, szólt a doktor szomorúan, »hát 
ide kerültünk. Amint főzted, úgŷ  kell is megenned, 
fiam. Az ég tudja, nem bírom a szívemre venni, 
hogy szemrehányást tegyek neked, de azt meg kell 
mondanom, akár jól esik, akár nem: amíg Smol
lett kapitánynak nem esett semmi baja, nem mer
tél volna elszökni, de mikor seblázban hevert - és 
nem tudott utánad nézni — akkor ez, az ördögbe 
is, egyenesen gyávaság volt!

Bevallom, hogy itt sírásra fakadtam.
— Doktor úr, mondottam, ne tessék ezt mon

dani. Eléggé a szívemre vettem úgyis; az életemet 
eljátszottam mindenképen, és már régen a más
világon volnék, ha Silver a pártomra nem kelt 
volna. És doktor úr, higyje meg, én meg tudok 
halni, — beismerem, hogy megérdemeltem a halált
— de amitől félek, az a kínzás. Ha kínzásra ke
rülne a sor . . .



— Jim, szakított félbe a doktor, és a hangja 
mélyen megrezdült, Jim, ezt nem bírom tovább. 
Dobd át magad, és próbáljunk futni.

— Doktor úr, mondottam, a szavamat ad tam !
— Tudom, tudom, kiáltotta. De már azon most 

nem segíthetünk, Jim. Magamra vállalom az egé
szet, törik-szakad, szégyen ide, szégyen oda, fiam, 
de nem hagyhatlak ezek között. Ugorj át! Egy 
ugrás és künn vagy, aztán úgy eliramodunk, mint 
az antilopok.

— Nem, feleltem, ön jól tudja, hogy ezt maga 
sem tenné meg, sem ön, sem a lovag, sem a kapi
tány; annál kevésbé akarom én megtenni. Silver 
megbízott bennem, a szavamat adtam, tehát vissza
megyek. De doktor úr, ön nem engedte, hogy be
fejezzem szavaimat. Ha arra kerülne a sor, hogy 
kínvallatásra fognának, lehet, hogy el fogom árulni, 
hol fekszik a hajó; mert én megkerítettem a hajót, 
szerencsém volt, meg nagy kockázattal is járt, és 
most ott fekszik az Északi Torkolatban, a déli 
parton, még pedig az árterületen. Már fél-apálykor 
is magasan és szárazon kell hevernie.

— A hajó! kiáltott föl a doktor.
Hirtelenében elmeséltem neki a kalandjaimat,

és ő csöndesen végighallgatott.
— Van ebben valami végzetszerű, jegyezte 

meg, amint a végére értem. Lépten-nyomon te 
vagy az, aki megmented az életünket; és most azt 
hiszed, hogy engedhetjük kockára tenni a tiedet? 
Nagyon csúnya viszonzás volna, fiam. Te derítet
ted ki az összeesküvést, te akadtál rá Ben Gunnre
— a legjobb tetted, amit valaha tettél vagy tenni 
fogsz, ha kilencven évig élsz is. Oh, Jupiterre mon-
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dóm, ha m ár Ben Gunnről beszélünk! ez maga a 
személyes ördög. Silver! — kiáltott a doktor — 
Silver! — egy*jó tanácsot akarok magának adni, 
folytatta, amint a szakács közelebb jö tt hozzá, jó 
lesz nem nagyon igyekezni a kincs után.

— De uram, én mindenre kész vagyok, szólt 
Silver, de ez lehetetlen. Már bocsánatot kérek, de 
csak úgy menthetem meg a magam és a gyerek 
életét, ha megkeressük a kincset, azt kérem el- 
hiheti.

— Nos akkor, Silver, szólt a doktor, ha úgy 
áll a dolog, még egy lépéssel tovább megyek: legyen 
elkészülve a legrosszabbra, ha meg fogja találni.

— Uram, szólt Silver, félre a tréfával, ez sok 
is, meg kevés is. Hogy mi az ön szándéka, miért 
hagyta el a gerendavárat, m iért adta nekem a tér
képet, azt nem tudom, sejtelmem sincs róla. Mégis 
elfogadtam az ön ajánlatát becsukott szemmel, 
egyetlen reménytkeltő szó nélkül! De ez most már 
több a soknál. Ha el nem mondja nekem nyíltan 
a dolgot, csak szólnia kell és én hagyom, hadd 
történjék, aminek történnie kell.

— Nem, szólt a doktor elgondolkozva, nincs 
meg a jogom, hogy többet m ondjak; nem egyedül 
az én titkom, lássa Silver, különben, a szavamat 
adom, megmondanám. De azért elmegyek olyan 
messze, amennyire csak szabad, sőt egy lépéssel 
tovább; mert a kapitány úgyis ki fogja porolni 
érte a parókámat, ha nem csal a sejtelmem! Elő
ször is egy csöpp reményt öntök magába: Silver, 
ha mi mind a ketten valaha kikerülünk ebből 
a farkasveremből, mindent meg fogok tenni, kivéve 
a hamis esküt, hogy megmentsem magát!



Silver ragyogó arccal hallgatta.
— Nem is kell többet mondania, uram, olyan 

biztos vagyok felőle, mintha a saját anyám Ígérné, 
kiáltott föl utána.

— Nos, ez az első engedmény, tette hozzá a 
doktor. A második egy kis jó tanács: Tartsa a fiút 
közel magához, és ha szüksége lesz segítségre, csak 
kiáltson érle. Azon leszek, hogy a segítségére 
legyek, és majd elválik hamar, vájjon csak bolond
jában beszéltem-e? Isten veled, Jim!

Azzal Livesey doktor kezet szorított velem a 
palánkon keresztül, bólintott egyet Silver felé és 
gyors léptekkel eltűnt az erdőben.

HARMINCEGYEDIK FEJEZET.

A kincskeresők. — Fiint kapitány útmutatója.

— Jim, szólt Silver, mikor egyedül maradtunk, 
ha én megmentettem az életedet, te is megmentet
ted az enyémet, és én nem fogom elfelejteni. Lát
tam, hogy a doktor intett neked, hogy fuss el vele
— láttam a szemem szögletével, és azt is észre
vettem, hogy te azt m ondtad: nem! mintha csak 
a fülemmel hallottam volna. Jim, ezt a javadra 
fogom írni. Ez volt számomra az első remény
sugár, mióta az a támadás kudarcot vallott, és ezt 
neked köszönhetem. Most pedig, Jim, elindulunk 
megkeresni azt a kincset, még hozzá lepecsételt 
paranccsal, amit nem szeretek; és neked meg 
nekem szorosan össze kell tartanunk, vállat vált
nak vetve, és így meg fogjuk menteni az életünket 
minden sorscsapás és balszerencse ellenére.

17*



Épen ekkor az egyik ember odakiáltott nekünk 
a tűz mellől, hogy készen a reggeli; hamarosan 
odatelepedtünk valamennjden a homokba a sült 
hús és a kenyér mellé. Azok akkora tüzet raktak, 
hogy ökröt lehetett volna vele sütni, és olyan for
róság volt mellette, hogy csak a szél irányából 
lehetett megközelíteni, így is a legnagyobb óva
tossággal. Ugyanilyen tékozló módon talán három
szor többet sütöttek, mint amennyit el tudtunk 
költeni, az egyik pedig bamba röhögéssel a tűzbe 
hajigálta az összes maradékot, úgyhogy az még 
jobban föllobogott és pattogott a szokatlan fűtő
anyagtól. Sohasem láttam embereket, akik gond
ta lanabbá nézlek volna a másnap elé; minden 
tevékenységünk az evés-ivásban merült ki. Ha 
tekintetbe vészem, hogyan pusztították az élelmet 
és mennyire nem törődtek az őrállítással, minden 
verekedő elszántságuk mellett be kellett látnom, 
hogy teljesen alkalmatlanok lettek volna egy hosz- 
szabb vállalkozásra.

Maga Silver, amint nekilátott a falatozásnak 
Fiint kapitánnyal a vállán, egy szóval sem rótta 
meg a gondatlanságukat. És ez annál inkább 
meglepett, mert úgy láttam, hogy az öreg soha
sem mutatkozott ravaszabbnak, mint ez alka
lommal.

— Bizony pajtások, mondotta, szerencsétek, 
hogy itt van Barbecue, aki gondolkozik helyette
tek ezzel a fejével ni! Rájöttem végre, amire szük
ségünk van. Most már biztosra veszem, hogy azok 
hatalmukba kerítették a hajót. De hogy merre 
lehet, azt még nem tudom. Ha egyszer megtalál
tuk a kincset, akkor körülnézünk egy kicsit és



majd ráakadunk. Akkor pedig, azt hiszem, hogy 
a csónakok birtokában mi kerekedünk fölül.

így folytatta tovább az okoskodását, szájába 
gyömöszölve a forró szalonnát; így csepegtette 
beléjük a reményt és a bizalmat, és úgy sejtem, 
önmagát is ezzel kecsegtette.

— Ami a túszunkat illeti, folytatta, úgy látom, 
ez volt az utolsó beszélgetése azojckal, akiket 
annyira szeret. Megtudtam, amire szükségem volt, 
és ezért köszönet neki, de ezzel vége is az egész
nek. Majd pórázra fogom őkelmét, ha elindulunk 
a kincs után, és azalatt úgy vigyázunk rá, mint 
egy második kincsre, hiszen értitek, ha valami baj 
történne! Ha majd egyszer birtokunkban lesz a 
sok arany meg a hajó, és mint víg cimborák künn 
leszünk a tengeren, akkor majd megbeszélhetjük 
Hawkins úr ügyét, és kiadjuk neki a maga részét 
a sok kedvességért, legyetek nyugodtak.

Nem csoda, ha erre visszatért az emberekbe 
a jókedv. Ami engem illet, én borzasztóan le vol
tam sújtva. Ha ez a terv, amelyet most előadott, 
kivihetőnek bizonyulna, akkor Silver, ez a két
szeres áruló, nem fog vonakodni tőle, hogy végre
hajtsa. Megvetette a lábát mind a két táborban és 
én nem kételkedtem benne, hogy inkább fogja 
választani a vagyont és szabadságot a kalózok 
között, mintsem a puszta megmenekülést az akasz
tófa alól, mert a mi részünkön legföljebb ennyi
ben reménykedhetett.

De még ha úgy esnének a dolgok, hogy meg 
kellene tartania Livesey doktornak tett ígéretét, 
mennyi mindenféle veszély állott még elő ttünk! 
Micsoda egy végzetes perc volna; ha a társai gya-



nuja valóra válnék, és nekem meg neki meg kel
lene vívnunk a drága életünkért — ő, a nyomorék 
és én, a gyerek — öt erős és kemény tengerész
szel szem ben!

Tegyük még hozzá e kettős aggodalomhoz a 
titokzatosságot, amelybe a társaim viselkedése bur
kolózott: érthetetlen kivonulásuk a gerendavárból, 
a megmagyarázhatatlan kiszolgáltatása a térkép
nek, és még kevésbé világos volt a doktor utolsó 
figyelmeztetése Silver számára: »legyen elkészülve 
a legrosszabbra, ha meg fogja találn i!« Elhihetitek, 
hogy a reggeli nem nagyon ízlett nekem és nem 
valami könnyű szóval indultam meg őrizőimmel 
a kincs fölkeresésére.

Különös látvány lehetett, ha valaki végignézett 
volna bennünket; mindnyájan szurtos matróz
ruhában és rajtam kívül valamennyien állig föl
fegyverkezve. Silver két puskát is magára akasz
tott, — egyiket elől, a másikat hátul — azonkívül 
egy hatalmas spádé fityegett az oldalán és szárnyas 
kabátja minden zsebében egy-egy pisztoly. S ami 
teljessé tette ezt a különös felszerelést, Fiint kapi
tány ott gubbasztott a vállán és tücsköt-bogarat 
karattyolt össze-vissza, amit a matrózok beszédéből 
ellesett. Nekem a derekamra kötöttek egy zsineget, 
s így követtem engedelmesen a hajószakácsot, 
aki a kötél másik végét fogta, hol a szabad kezé
ben, hol hatalmas fogai között. Ha valamihez, 
hát a medvetáncoltatóhoz lehetett volna Silvert 
hasonlítani.

A többiek különbözőképen voltak fölkészülve, 
egyesek csákányokat és ásókat cipeltek, — ez volt 
az első, amit a Hispanioláról a partra szállítottak —



mások hússal, kétszersülttel és pálinkával voltak 
megrakodva a déli étkezés számára. Az összes 
élelmiszerek, amint megfigyeltem, a mi készletünk
ből származtak, és így meggyőződhettem, hogy 
Silvernek mennyire igaza volt, amikor az éjjel 
éhhalálról beszélt. Ha meg nem köti az egyezséget 
a doktorral, akkor lázadó társaival együtt a hajó 
eltűnése után csupán a tiszta vízzel és az elejtett 
vaddal kellett volna beérniök. A víz különben 
sem igen lett volna az ínyükre; mint tengerészek 
nem voltak valami kitűnő vadászok és ha olyan 
kevés élelmiszerrel látták el magukat, kétséges, 
vájjon bőviben lehettek-e a puskapornak.

Elég az hozzá, hogy ekként felkészülve mind
nyájan nekivágtunk az erdőnek, még a betört fejű 
is, akinek pedig jobb lett volna a hűvösön m aradnia; 
így baktattunk libasorban a partra, ahol a két 
csónak várakozott ránk. Még ezek is magukon 
viselték a kalózok részeg gondatlanságának nyo
mait, az egyikben el volt törve az evezőpad és 
mindkettő csupa sár és piszok. Mindkettőt a biz
tonság kedvéért magukkal akarták vinni és így 
megoszolva a kettőben áteveztünk a kikötőn.

Mialatt a lapáttal bajlódtunk, egy kis vita 
támadt a térkép fölött. A vörös kereszt természe
tesen sokkal nagyobb volt, semhogy pontos meg
jelölésszámba mehetett volna, és a hátlapon levő 
megjegyzések kissé kétértelműeknek bizonyultak, 
amint rögtön ki fog tűnni. Ha a nyájas olvasó 
visszaemlékszik, ez volt a szöveg:

»Magas fa, a Messzelátó-domb lejtőjén, egy fok
kal északra az észak-északkeleti iránytól. Csontváz
sziget, kelet-délkelet és kelet felé. Tíz láb.«



A magas fa volt tehát a legfőbb megjelölés. 
Nos egyenesen előttünk, a kikötő partját egy két- 
háromszáz láb magas fensík határolta, amely észak 
felé a Messzelátó-domb déli lejtőjéhez csatlakozott, 
délfelé pedig fölemelkedett arra a meredek, sziklás 
csúcsra, amelyet Hátgó-árboc-halomnak neveztek. 
A fensík tetejét sűrűn elborították a különböző 
magasságú fenyőfák. Itt-ott egy-egy hatalmasabb 
példány negyven-ötven lábbal kiemelkedett a szom
szédai közül, de hogy melyik volt ezek közül az 
a bizonyos »magas fa«, melyre Fiint kapitány gon
dolt, azt csak a helyszínen lehetett eldönteni az 
iránytű segítségével.

Bár így állott a dolog, már a csónakból mind
egyik ember kiszemelte a maga magas fáját, mielőtt 
még a félutat megtettük volna, csupán a hosszú 
John rándított egyet a vállán és azt mondta nekik, 
hogy csak legyenek türelemmel, míg oda nem érnek.

Silver parancsára nem nagyon erőltettük meg 
magunkat az evezéssel, hogy idő előtt ki ne fárad
junk, és egy elég hosszú út után a második folyócska 
partján kötöttünk ki, amely egy erdős szakadékban 
ereszkedett le a Messzelátó lejtőjén. Innen balfelé 
tartva fölkapaszkodtunk a fensík tetejére.

Eleinte a nehéz, agyagos talaj és a dús, mocsa
ras növényzet nagyon meglassította az előrehala
dást, de a domboldal fokozatosan meredekebb lett 
és kövesebb a lábunk alatt, a növényzet is más 
jelleget öltött és mindinkább veszített kuszáltságá- 
ból. Valóban a sziget legszebb része felé közeled
tünk. A mocsári fű helyét egy erősillatú rekettye 
és mindenféle virágzó dudva foglalta el. Itt-ott zöld 
szerecsendió-cserjék bújtak össze a sűrűben, s



hellyel-közzel hatalmas vörös törzsével és széles 
árnyékával egy-egy fenyő, az egyik fűszeres illata 
összevegyült a másik aromájával. A levegő külön
ben hűs volt és üdítő, ami a tiszta, napfényes idő
ben nagyszerűen föl frissítette idegeinket.

A társaság legyezőalakban szétoszlott és kur
jongatva meg ugrándozva haladt előre. A középen, 
jóval elmaradva a többiek mögött, sántikált Silver 
és én utána — én a pórázon vezetve, ő pedig 
nagyokat fújva csetlett-botlott a csuszamlós kavi
cson. Olykor-olykor oda kellett nyújtani a karomat, 
hogy el ne essen, mert különben lebukfencezett 
volna a domboldalon.

Körülbelül egy félmérföldnyi utat tettünk így 
meg és közeledtünk a fensík pereme felé, m ikor 
balfelől a legszélsőbb ember elkezdett hangosan kia
bálni, mintha beleütött volna a rémület. Kiáltás 
kiáltásra következett és a többiek mind feléje 
rohantak.

— Csak nem találta meg a kincset, szólt az 
öreg Morgan, aki jobbfelől nyargalt el mellettünk, 
hiszen az kétségtelenül fönn van a dombtetőn.

Valóban, egészen más dolog volt, amit talál
tunk, mikor mi is odaértünk a helyszínre. Egy 
elég magas fenyő tövében egy emberi csontváz 
feküdt a földön, zöld iszalagtól körülfonva, amely 
az apróbb csontokat kissé föl is emelte; még 
néhány ruhacafat volt rajta. Azt hiszem, egy 
pillanatra mindnyájunkon végigfutott a hideg.

— Tengerész-ember volt, szólt Merry György? 
aki bátrabban mint a többiek, odament egész kö
zel hozzája és a ruhafoszlányokat vizsgálgatta. 
Legalább is ez valódi matróz-szövet.



— Úgy-úgy, szólt Silver, nem lesz az máskép; 
azt hiszem, egyiktek sem fogja azt várni, hogy egy 
püspököt találjunk ezen a szigeten. De hogy az 
ördögbe vannak elhelyezve ezek a csontok ? Sehogy 
sem természetes módon.

Valóban, közelebbről megnézve, lehetetlen
nek tetszett, hogy ez a tetem természetes hely
zetben feküdne. Mert néhány kisebb eltérést 
leszámítva (ami talán a madarak műve volt, ame
lyek szétmarcangolták a holttestet, vagy az isza
lag indái, melyek lassanként beborították a cson
tokat), a halott egészen egyenesen feküdt — a 
lába az egyik irányba mutatott, a keze, a feje fölé 
emelve mint egy búváré, pedig épen az ellenkező 
irányban.

— Valami kezd derengeni az én vén kopo
nyámban, jelentette ki Silver, itt az iránytű, ott a 
Csontváz-sziget dombjának az orma, amely úgy 
mered ki mint egy szemfog. Nézzétek csak meg 
a fekvést, a csontok irányában.

Megtettük. A holttest egjrenesen a sziget irá
nyába mutatott és az iránytű valóban úgy jelezte: 
Kelet-délkelet és kelet felé.

— Mindjárt gondoltam, kiáltott föl a szakács; 
ez itt a mi útmutatónk. Ez itt mutatja nekünk a 
sarkcsillagot és a csengő tallérokat. De a ménkűbe! 
végigfut rajtam  a hideg, ha Flintre gondolok. 
Fusson ki a szemem, ha ez nem az ő tréfái közül 
való. Egyedül ő meg a hat legény jártak  itt, mind
nyájukat leölte, hogy hírmondó se maradt utánuk, 
ezt az egyet pedig ide fektette, még pedig az 
iránytű segítségével, hogy a ház szakadjon rám! 
Milyen hosszúak ezek a csontok és a haja sárga.



Nem lehet más, mint Allardyce. Emlékszel még 
Allardycera, Morgan Tóm?

— Hogyne emlékezném, felelte Morgan, emlék
szem én rá jól. Tartozott nekem pénzzel és a ké
semet is magával vitte a partra.

— Ha már késről van szó, szólt egy másik, 
akkor annak itt kell valahol lennie. Fiint nem 
volt az az ember, .aki kifossza egy matróz-ember 
zsebét, aztán meg a m adaraknak sincs késre szük
ségük, azt hiszem.

— Az ördögbe, ennek igaza van, szólt Silver.
— Pedig nincs semmi, szólt Merry, aki a cson

tok között kotorászott, egyetlen rézfitying, sem egy 
tubákos pikszis. Sehogy sem értem ezt a dolgot.

— Biz’ Isten, én sem, adott neki igazat Silver, 
sehogy sem értem, ahogy Fiintet ismerem, igaz-e? 
Hanem, ezer ménkű! pajtások, ha most Fiint élne, 
melegünk volna itten, nekem és nektek. Hatan 
voltak és mi is hatan vagyunk, és most por és 
hamu valamennyi.

— Láttam őt, mikor meghalt, ezzel a saját 
szemem világával, szólt Morgan. Billy bevitt a szo
bájába. Ott feküdt előttem, a két rézgarassal a 
szeme fölött.

— Meghalt — az bizonyos, hogy meghalt és 
elpatkolt a másvilágra, szólt a bekötött fejű fickó, 
de ha valakinek a szelleme itt kísért, akkor az 
Flinté lesz. A lelkemre mondom, csúnya halált halt 
ez a Fiint!

— Csúnya volt, az bizonyos, jegyezte meg egy 
másik, amikor elfogta a dühöngés, hogy ordított 
rum után és hogyan gajdolt. »Tízen a halott ládá
ján*, ez volt az egyetlen nótája, pajtások, és meg



vallom nektek, nem jól éreztem magam, ha azóta 
ezt a nótát hallottam. Nagyon forró idő járt és az 
ablak nyitva volt és most is hallom egész világo
san a régi nótát — és utána az öreg halálhörgését.

— Hanem hagyjuk ezt a beszédet, vágott közbe 
Silver. Eltemettük és nem já r többet a földön, az 
bizonyos, legalább is nem nappal járhat, azt elhihe- 
titek nekem. A macska sem törődik többé vele. 
Gyerünk az aranyaink után!

Újra megindultunk, az bizonyos, de a forró 
napsütés és a vakító sugarak ellenére a kalózok 
nem széledtek többé szerte, hanem összebújva ha
ladtak és elfojtott hangon beszélgettek. A halott 
tengeri rabló emléke elnyomta minden kedvüket

HARMINCKETTEDIK FEJEZET.

A kincskeresők. — Hang a iák között.

Amint fölértünk a fensík szélére, az egész tár
saság leült pihenni, részben a nyomott hangulat 
következtében, részben azért, hogy Silver és a be
tegek kifújhassák magukat.

Minthogy kissé nyugat felé hajlott a fensíkr 
erről a pihenőhelyről tág kilátás nyílott minden 
irányban. Előttünk, a fák ormai fölött, elláttunk 
az Erdős-fokig, melyet fehér tajték vett körül, 
hátrafelé nemcsak a kikötőhely és a Csontváz
sziget terült el alattunk, hanem — túl a földszoro
son és a keleti lapályon — szemünkbe tűnt a nyilt 
tenger hatalmas tükre. Fejünk fölött meredeken 
emelkedett a Messzelátó, hol egyes fenyőszálakkal 
szegélyezve, hol sötét szakadékoktól megtépve.



Nem hallatszott más hang, mint a hullámtorlás 
távoli mormogása, mely minden oldalról felénk szál
lott, meg a tömérdek rovar zümmögése a fű között. 
Semmi ember, semmi vitorla, a végtelen kilátás 
csak növelte az elhagyottság érzését.

Silver ülőhelyzetéből tájékozódni próbált az 
iránytű segítségével.

— Három »magas fa* van itten, szólott, körül
belül egyenes irányban a Csontváz-sziget felől. 
A »Messzelátó lejtője* azt hiszem azt az alacso
nyabban fekvő pontot jelzi. Gyerekjáték most már 
megtalálni azt a lim-lomot. Kedvem volna előbb 
megebédelni.

— Semmi étvágyam sincs, dünnyögött Morgan. 
Ha arra a Flintre gondolok, azt hiszem, elmegy 
minden kedvem az evéstől.

— Ugyan, barátom, adj hálát a jó csillagodnak, 
hogy az már a föld alá jutott, szólt Silver.

— Csúf egy ördög volt,.vetette közbe egy harm a
dik kalóz, még hozzá azzal a kék folttal az ábrázatán.

— Az a sok rumivástól származott, magya
rázta Merry. Kék! bizony kék volt a pofája. Ez a 
helyes kifejezés.

Mióta rábukkantak arra a csontvázra és a 
gondolataik állandóan akörül forgolódtak, mind 
halkabb és halkabb lett a beszédük és most már 
szinte a suttogásba ment át, úgyhogy a társalgás 
hangja alig zavarta az erdő csöndjét. Amikor hir
telen, az előttünk levő fák sűrűjéből fölcsendült 
egy vékony, magas, reszkető hang és rákezdett a 
jó l ismert dallamra és szövegre:

Tizen a halott ládáján —
Yo-ho-hó, meg egy üveg ru m !



Sohasem láttam rémültebb arcokat, mint most 
a kalózokét. Mint egy varázsütésre elhagyta minden 
szín az arcukat, néhányan talpra ugrottak, mások 
szomszédjukba kapaszkodtak; Morgan a földre 
vágódott.

— Fiint volt, hogy a — ! kiáltott föl Merry.
A dal elnémult oly hirtelen, ahogyan fölcsen

dült — szinte azt lehetett volna mondani, hogy 
az ütem közepén szakadt félbe, mintha valaki rá
tette volna a tenyerét az énekes szájára. Ahogy a 
távolból fölhangzott a tiszta, napsütéses légben, a 
zöld falombok közül, valami különös, édes, égből 
jövő dalnak tetszett, annál furcsább volt a hatás, 
melyet társaim ra tett.

— Gyerünk, szólt Silver, hamuszínre vált ajak
kal kapkodva a szó után, nincs ennek semmi 
értelme. Készülődjünk, föl a munkára! Furcsa egy 
eset, nem tudnám megmondani, micsoda hang volt, 
de úgy látszik valaki csúfot űz belőlünk — valami 
húsból és vérből való ember, higgyétek el nekem.

Beszéd közben lassan visszatért a bátorsága 
és vele együtt az arcszíne. A többiek is lelket kap
tak a biztatásra és kissé már magukhoz tértek, 
amikor megint fölcsendült ugyanaz a hang — 
ezúttal nem énekelve, hanem mint egy elhaló, 
távoli hívás, amely még halkabb visszhangot ébresz
tett a Messzelátó szakadékai között.

— Darby M’Graw, jajongott a hang — mert 
ez a szó adja vissza legjobban a kiáltást — Darby 
M’Graw! Darby M’Graw! hallatszott újra meg újra, 
aztán kissé hangosabban csendült meg egy károm
kodás kíséretében, melyet nem írok le, — ide azzal 
a rummal Darby!



A kalózoknak gyökeret vert a lábuk, a szemük 
majd kiugrott a koponyájukból. A hang m ár régen 
elnémult, s ők még mindig szótlanul, dermedt 
ijedséggel meredtek maguk elé.

— Most m ár semmi kétség! hördült föl az 
egyik. Gyerünke innen!

— Ez volt az utolsó szava, nyöszörgött Morgan, 
az utolsó szava az életben!

Dick előrántotta a bibliáját és elmerült az 
imádkozásba. Jó nevelésben lehetett része ennek 
a Dicknek, mielőtt a tengerre került volna, és ilyen 
rossz társaságba!

Csupán Silver nem adta föl a küzdelmet. Hal
lottam, amint a fogai vacogtak a szájában, de azért 
nem adta meg magát.

— Senki ezen a szigeten nem hallott soha 
Darbyról, hebegte, csupán mi, akik itt vagyunk. 
Pajtások, kiáltott föl azután összeszedve minden 
erejét, elő kell kerítenünk azt a kincset, sem ördög, 
sem ember vissza nem tarthat bennünket. Én soha
sem féltem Flinttől az életében és a ménkűbe is! 
szembenézek vele a halála után. Hétszázezer font 
fekszik itt valahol eltemetve, alig egy negyed- 
mérföldnyire tőlünk. Mikor történt valaha, hogy 
egy igazi szerencse lovagja meghátrált ennyi tallér 
elől, egy iszákos vén tengerész miatt, kinek kék
foltos volt az arca — és még hozzá elköltözött a 
másvilágra!

De hiába, nem tudott újra bátorságot önteni 
a társaiba; ellenkezőleg csak jobban megrémültek 
ezekre a tiszteletlen szavakra.

— Hagyd abba, John, szólt Merry. Ne izgasd 
a kísértetet.



A többiek felelni sem tudtak az ijedségtől. 
Szerettek volna elfutni minden irányba, de nem 
mertek; a félelem összetartotta őket, szorosan 
John mellé húzódtak, mintha az ő vakmerőségétől 
vártak volna segítséget. John viszont, amennyire 
tehette, valahogyan leküzdötte magában a gyönge- 
séget.

— Kísértet ? Nos, lehet, mondotta. De van egy 
bökkenő, amit nem tudok megmagyarázni. Hallot
tátok a visszhangot? Hát ki látta valaha, hogy 
kísértetnek árnyéka lett volna? Nos akkor hon
nan származott az a visszhang, azt szeretném én 
tudni? Ez csak nem természetes, micsoda?

Ez az érvelés elég gyöngének tetszett előttem. 
De az ember sohasem tudja, mivel lehet hatni a 
babonás népekre, s igy nem csoda, ha Merry 
György nagyot lélekzett.

— Az ám, igazad van, mondotta. Hiába, te 
nem vesztetted el a fejedet a válladról. Rajta, paj
tások ! A legénységünk rossz csapásra tért, úgy lát
szik. Ha visszagondolok rá, hát Fiint hangjához 
hasonlított, elismerem, de azért mégsem volt az a 
katonás hang, mégsem! Inkább másvalakinek a 
hangjához hasonlított — inkább ...

— A ménkűbe, ha nem Ben Gunnéhez! ordí
tott föl Silver.

— Persze, hogy az volt, kiáltott Morgan, föl
térdelve. Ben Gunn hangja volt!

— Az ugyan nem sokat változtat a dolgon, 
vagy mi? kérdezte Dick. Hogy került ide Ben 
Gunn? Epoly kevéssé mint Fiint!

De az idősebb legények gúnyos nevetéssel 
fogadták ezt a megjegyzést.



— De ki törődik Ben Gunnel? kiáltott Merry, 
él-e vagy holt, senki sem törődik vele.

Különös volt, hogyan tért vissza mindnyájukba 
a lélek és milyen természetes lett egyszerre az arc
színük. Nemsokára víg beszélgetésbe elegyedtek 
egymással, csak időnként figyeltek föl és nemsokára 
azután, hogy újabb hang nem hallatszott, vállukra 
kapták megint a szerszámokat és megindultak, 
elől Merry, a kezében Silver iránytűjével, hogy el 
ne térjenek a Csontváz-sziget jelezte egyenes vonal
ról. Igazat mondott: élt-e vagy halott volt, senki 
sem törődött Ben Gunnel.

Csak Dick nem vette le szemét a bibliáról és 
amint ment előre, ijedt pillantásokkal tekintett 
maga körül. De senki sem hederített rá, sőt Silver 
még csúfolódni kezdett vele a gyávaságáért.

— Megmondtam neked, szólt hozzá — meg
mondtam neked, hogy tönkretetted a bibliádat. 
Most már hiába esküdözöl rá, és azt hiszed, hogy 
egy kísértet sokat törődik majd vele? Még eny- 
nyire sem! és azzal megint csettintett egyet az 
ujjaival, egy pillanatra megállva a mankójával.

De Dicket nem lehetett megvigasztalni, ham ar 
észrevettem, hogy a fiún erőt vett a betegség; a 
hőség, a kimerültség, a rémület megkönnyítették 
a láz munkáját, melyet Livesey doktor előre meg
jósolt és amely láthatóan egyre magasabbra szö
kött nála.

Nagyszerűen haladtunk előre itt a hegytetőn, 
az utunk kissé lefelé vitt, mert amint említettem, 
a fensík nyugat felé hajlóit. A fenyőfák, nagyobbak 
és kisebbek, nagyon el voltak szórva és még a 
szerecsendió és azaleabokrok között is széles tisz-
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tások sütkéreztek a rekkenő napfényben. Amint 
körülbelül északnyugati irányban átvágtunk a szi
geten, jobbfelől mindjobban megközelítettük a 
Messzelátó lejtőjét, balfelől pedig mind tágasabb 
kilátás nyílt előttünk a sziget nyugati öblére, ahol 
nemrég annyit hányódtam-vetődtem a lélekvesz- 
tőmben.

Elértük az első magas fát, de ez a közelebbi 
vizsgálatra nem bizonyult az igazinak. Epígy a 
második. A harmadik majd kétszáz lábbal emel
kedett a magasba a sűrű cserjék közül, igazi nö- 
yény-óriás volt, vörös törzsének vastagsága egy 
toronyéval vetekedett és széles árnyékában egy 
egész század gyakorlatozhatott volna. A tenger 
felől, mind keleti, mind nyugati irányból, messziről 
észre lehetett venni, úgyhogy föl kellett volna venni 
mint hajózási'jelzést a térképre.

De nem az alakja volt, amely társaim érdek
lődését fölkeltette, inkább az a tudat izgatta őket, 
hogy terjedelmes árnyékában hever valahol elte
metve az a hétszázezer font aranyban. És amilyen 
mértékben foglalkoztatta elméjüket a pénz, amint 
közelebb jutottak, annál gyorsabban párolgott el 
minden korábbi ijedelmük. A szemeik égtek a 
koponyájukban, a lábaik gyorsabban és könnyeb
ben lendültek előre, egész Jelküket lekötötte a nagy 
vagyon, az életre szóló jólét és gyönyörűség, amely 
itt feküdt és várakozott mindnyájukra.

Silver dörmögve baktatott a mankóján, orr
lyukai kitágultak és reszkettek, káromkodott, mint 
egy őrült, ha a legyek rászálltak kipirult, ragyogó 
arcára, dühösen rángatta a kötelet, amelyen fogva 
tartott és időről-időre, amint hátranézett, halálos



fenyegetés ült az ábrázatán. Annyi bizonyos, hogy 
nem nagyon igyekezett eltitkolni előttem a gon
dolatait és én valóban úgy olvastam le őket, 
mintha nyomtatva látnám. Az aranykincs közvet
len közelében minden egyébről megfeledkezett, 
ígéretei és a doktor figyelmeztetései elmosódtak a 
távoli múlt emlékei között és én nem kételkedtem 
afelől, hogy az já rt az eszében, amint megtalálja 
a kincset, föl fogja kutatni és hatalmába keríti a 
Hispaniolát az éj leple alatt, aztán lemészárol min
den becsületes embert a szigeten és végül elvitor
lázik, ahogyan először tervezte, bűnnel és gazdag
sággal terhelten.

Ilyen aggodalmaktól kínozva nehezemre esett 
lépést tartani a kincskeresők mohó sietségével. 
Többször meg-megbotlottam és ilyenkor Silver 
durván megrángatta a kötelet és gyilkos pillantá
sokat vetett felém. Dick, aki mögöttünk lépkedett 
és sereghajtónak maradt, imádságokat és károm 
kodásokat motyogott magában, amint a láz mind
jobban gyötörte. Ez is csak növelte a nyomorúsá
gomat és valamennyit betetőzte, mikor arra a 
tragédiára gondoltam, amely egykor lejátszódott 
ezen a fensíkon, midőn az az istentelen kalózvezér 
a kék arcával — akit Savannahban ért utói a ha
lál, amint épen gajdolt és ital után üvöltött — itt 
járt és saját kezűleg irtotta ki hat bűntársát. Ez a 
mező, amely olyan békésen terült el előttünk, ak
kor halálhörgésektől visszhangzott és szinte most 
is a fülembe csendült, amint reá gondoltam.

Odaértünk a cserjés szélére.
— Hurrá, pajtások, ide valamennyien! kiáltott 

Merry és azzal az elülsők rohanni kezdtek.
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De hirtelen, alig tiz yarddal odébb, mindnyá
jan  megálltak. Tompa kiáltás hallatszott. Silver 
megkettőztette lépteit és úgy törtetett előre a man
kójával, mintha a gonosz lélek szállta volna meg, 
a következő pillanatban ő is meg én is megálltunk 
megmerevedett lábbal.

Előttünk volt egy nagy gödör, melyet elég 
régen áshattak föl, mert az oldalai bedőltek és a 
fenekén kinőtt a fű. Egy kettétört csákány nyele 
és néhány csomagolóláda deszkái hevertek körös
körül. Az egyik deszkáról leolvastam a Rozmár 
nevet — Fiint hajójának a nevét, mely forró vas
sal volt beleégetve.

Világos volt, mint a nap. Valaki fölfedezte és 
kifosztotta a rejtekhelyet: a hétszázezer fontnak 
üthettük bottal a nyomát.

HARMINCHARMADIK FEJEZET.

Az egyik főkolompos halála.

Sohasem láttam életemben nagyobb fölfordu
lást. Mintha a villám csapott volna mind a hat 
emberbe. Csak Silver tért rögtön magához. Lelké
nek minden gondolata meg volt feszítve, mint a 
versenyparipa idegei a cél felé, és erre a pénzre 
irányitta, és egy pillanat alatt minden romba d ő lt! 
Mégis visszanyerte lelki egyensúlyát, nem vesztette 
el a fejét, hanem megváltoztatta a tervét, mielőtt 
még a többiek ráeszméltek volna csalódásukra.

— Jim, suttogta, fogd ezt és nyisd ki a sze
medet, ha baj lesz!

Azzal kezembe nyomott egy kétcsövű pisztolyt



Ugyanakkor nyugodtan megindult észak felé 
és egy perc múlva a gödör köztünk és a többi öt 
között volt. Aztán rám nézett és intett a fejével, 
mintha azt akarná m ondani: »most belekerültünk 
a csávába«, amint valóban benne is voltunk, ahogyan 
én láttam a dolgot. A pillantásai egyszerre barát
ságossá váltak, de engem annyira felbőszített ez 
az állandó köpenyforgatás, hogy nem tudtam ma
gamat tartóztatni, hanem visszasúgtam:

— Már megint pártot változtatott?
Nem volt rá érkezése, hogy válaszoljon. A kaló

zok átkozódva és zajongva elkezdtek egymásután 
a gödörbe ugrálni és az ujjaikkal túrták föl a 
földet, miközben dühösen félrehajigálták a desz
kákat. Morgan egy darab aranyat talált. Fölmu
tatta a szitkok valóságos áradata közepette. Egy 
darab kétguineás arany volt s egy félperc alatt 
kézről-kézre járt.

— Két guinea! üvöltötte Merry, és megrázta 
az öklét Silver felé. Ez a te hétszázezer fontod, 
micsoda? Te ugyan nagyszerű üzletember vagy! 
Te, aki soha el nem fussoltál semmit, te tökfejű 
fajankó!

— Gsak túrjátok a földet fiúk, szólt Silver a 
legnyugodtabb arcátlansággal, talán találtok egy- 
pár szem mogyorót, nem csodálnám.

— Mogyorót! ismételte Merry felhördülve. 
Pajtások, halljátok ezt? Mondom nektek, hogy ez 
az ember rég tudta az egész dolgot. Nézzetek a 
pofájába, oda van írva rá!

— Ah, Merry, jegyezte meg Silver, megint 
kapitány szeretnél lenni? Nagyon vállalkozó fiú 
vagy te!



De akkor már valamennyien Merry pártjára 
állottak. Elkezdtek kifelé mászni a gödörből, dühös 
pillantásokat vetve hátrafelé. Egy dolgot azonban 
megnyugvással tapasztaltam, mindnyájan a túlsó 
oldalán igyekeztek kifelé.

így állottunk ott, ketten az egyik oldalon és 
öten a túlsón, közöttünk a gödör, de egyikben 
sem volt annyi mersz, hogy megkezdje a harcot. 
Silver nem mozdult, a mankójára támaszkodva 
farkasszemet nézett velük, olyan hidegvérrel, ami
lyennel még sohasem láttam. Bátor ember volt, 
azt senki sem tagadhatta.

Végre Merry úgy látszik azt gondolta, hogy 
egy kis szónoklattal előbbre viszi a dolgot.

— Pajtások, mondotta, ketten vannak egyedül, az 
egyik egy vén nyomorék, aki idecsalt minket, miután 
alaposan elpuskázta a dolgot, a másik az kölyök, 
akinek még ma kiszedem a veséjét. Rajta, pajtások ...

Fölemelte a kezét és nagyot ordítva táma
dásra akarta vinni az embereit. Dé abban a pilla
natban — k rak k ! k rak k ! k rak k ! — három puska
lövés villant meg a sűrűségből. Merry fejjel előre 
belehullott a verembe, a bekötöttfejű megfordult 
a tengelye körül mint egy pörgettyű, aztán egész 
hosszában végigterült a földön, egy-két halálos 
vonaglással, a többi három pedig kereket oldott 
és teljes erejéből futni kezdett.

Nem telt el egy szempillantás, és a hosszú 
John pisztolya mindkét csövét beleeresztette a 
vergődő Merrybe és mikor az haldoklásában utol
jára  fölemelte rá a szemét:

— Azt hiszem, György, mondotta neki, leszá
moltunk !



Ugyanakkor előtört a szerecsendió-bokrok 
közül a doktor, Gray és Ben Gunn füstölgő pus
kákkal és hozzánk csatlakoztak.

— Előre! kiáltotta a doktor. Szedjétek a lába
tokat, fiúk. El kell vágni őket a csónakoktól!

Hatalmas ugrásokkal utánuk iramodtunk, néha 
a mellig elsülyedve a cserjék között.

Mondhatom, hogy Silver is igyekezett velünk 
lépést tartani. Milyen fáradságába kerülhetett, 
azt ember el nem képzelheti, olyan bakugrásokat 
végzett a mankójával, hogy majd kiszakadtak az 
összes mellizmai. A doktor is elcsodálkozott rajta. 
Mégis vagy harminc yarddal elmaradt mögöttünk 
és közel volt a fulladáshoz, mikor elértük a lejtő 
szélét.

— Doktor, kiáltotta, nézzenek oda! nem kell 
sietn i!

Valóban szükségtelen volt minden sietség. Mikor 
kiértünk a fensík nyíltabb részére, láthattuk a három 
megmaradt kalózt, amint még mindig ugyanabban 
az irányban rohantak tova, amelyben elindultak, 
egyenesen a Hátsó-árbocdomb felé. így máris 
köztük voltunk és a csónakok között; leültünk 
hát négyen kifújni magunkat, míg a hosszú 
John verítékét törölgetve lassacskán utóiért ben
nünket.

— Hálás köszönet önnek, doktor úr, mondotta, 
ön épen a kellő pillanatban érkezett meg, külön
ben nekem és Hawkinsnak végünk! Hát mégis te 
vagy az Ben Gunn? kérdezte. Derék fickó vagy, 
azt mondhatom.

— Az vagyok, Ben Gunn, az bizony, felelte a 
kitett kalóz és zavarában nem tudta hova legyen.



Hát, tette hozzá hosszú szünet után, Silver úr 
hogy van? Nagyon jól, köszönöm, no mondja 
már!

— Ben, Ben, mormogta Silver, ki hitte volna, 
hogy lefőztél engem!

A doktor visszaküldte Grayt az egyik csáká
nyért, amelyet a lázadók futás közben elhajítottak, 
aztán amint kényelmesen leereszkedtünk a dombon 
arrafelé, ahol a csónakok feküdtek, elmondta néhány 
szóval, hogy mi történt. A történet fölötte érde
kelte Silvert; és Ben Gunn, a félig meghülyült 
kitett kalóz, volt a hőse elejétől végig.

Ben, hosszú, magányos kóborlásaiban, keresztül- 
kasul a szigeten; ráakadt a csontvázra; ő volt az, 
aki kifosztotta; megtalálta a kincset is, kiásta (ő 
hagyta ott a törött csákánynyelet, melyet a gödör
ben találtunk) és sok fáradságos napjába került, 
amíg a hátán elcipelte a magas fenyőfa tövéből a 
barlangjába, amely a kétcsúcsú dombon volt a 
sziget északkeleti szögletében. Itt feküdt az bizton
ságban már két hónapja, mielőtt még a Hispaniola 
megérkezett volna.

Mikor a doktor kicsikarta belőle ezt a titkot 
a támadás délutánján és mikor másnap reggel 
észrevette, hogy a hajó eltűnt a kikötőből, elment 
Silverhez, kiszolgáltatta neki a térképet, amelynek 
már semmi hasznát nem vehette — átadta neki a 
készleteket is, mert Ben Gunn barlangja bőven el 
volt látva kecskehússal, miket az maga sózott be — 
szóval mindent megadott, csakhogy biztonságban 
eljussanak a gerendavárból a kétcsúcsú dombra, 
ahol nem kellett félniök a maláriától és egyszer
smind őrizhették a pénzt.



— Ami téged illet, Jim, mondotta, nagyon a 
szívemen feküdt az ügyed, de elsősorban azokra 
kellett gondolnunk, akik a kötelességüket teljesí
tették, és hogy te nem azok közé tartoztál, az 
kinek a hibája volt?

Ma reggel, amikor megtudta, hogy én is tanúja 
leszek annak a borzalmas csalódásnak, amelyet a 
kalózok számára tartogatott, futva elrohant egé
szen a barlangig, és a lovagra bízva a kapitány 
ápolását, maga mellé vette Grayt és a kitett kalózt, 
és nekivágtak a szigetet ferdén átszelve a Messze
látó lejtőjének, hogy idejében kéznél legyenek a 
fenyőfa tövében. De csakhamar belátta, hogy a mi 
embereink előbb fognak odaérni, azért hát előre 
küldte a gyorslábú Ben Gunnt, hogy tegye meg 
egyedül, amit lehet. Annak pedig eszébe jutott, 
hogy hajdani hajóstársaiban a babonás hitet kell 
valamiképen fölébresztenie, és ez annyira sikerült 
neki, hogy Gray meg a doktor azalatt idejében 
megérkezhetett és lesbe helyezkedhetett, mielőtt még 
a kincskeresők megjöttek volna.

— Ah, szólt Silver, milyen szerencsém volt, 
hogy Hawkinst magamnál ta rto ttam ! Ön bizony 
nem bánta volna, ha az öreg Johnt is darabokra 
koncolják, vallja be doktor úr!

— Bizony úgy van, válaszolt a doktor kedé
lyesen.

Közben elértünk a csónakokhoz. A doktor szét
rombolta az egyiket a csákánnyal, aztán mindnyá
jan beszálltunk a másikba és megindultunk, hogy 
megkerülve a szigetet az Északi Torkolatba jussunk.

Nyolc vagy kilenc mérföldnyi út állott előt
tünk. Silver, bár majdnem összeesett a fáradságtól,



leült az egyik evező mellé, mint a többiek, és 
csakhamar sebesen repültünk a tükörsima tenge
ren. Nemsokára kiértünk a szorosból és megkerül
tük a sziget délkeleti sarkát, melynek hosszában 
négy nappal azelőtt bevontattuk a Hispaniolát.

Amint elhaladtunk a kétcsúcsú domb mellett, 
észrevettük Ben Gunn barlangjának fekete nyílását 
és mellette egy emberi alakot, egy muskétára 
támaszkodva. A lovag volt; meglobogtattuk a zseb
kendőnket és háromszoros éljent kiáltottunk, amibe 
Silver hangja is jókedvűen beleharsant.

Három mérföldnyi evezés után, épen az Északi 
Torkolat bejáratánál kivel találkozunk, ha nem a 
Hispanioláwal, amint magában hajókázott? A leg
utóbbi dagály elszabadította a zátonyról, és ha 
nagyobb szél kerekedik vagy egy erősebb áramlat, 
mint a déli horgony helyen, akkor soha többé nem 
akadunk rá, vagy úgy a homokra fut, hogy többé 
nem segíthetünk rajta. De így alig érte valami 
sérülés, csak épen a fővitorla szakadt darabokra. 
Hamar előkerítettük a másik horgonyt és leen
gedtük a másfél fonal mélységű vízbe. Azzal mind
nyájan visszaeveztünk a Rum-öbölbe, amely a 
legközelebb esett Ben Gunn kincsespalotájához, 
míg Gray egymaga visszament a csónakkal a His- 
paniolához, ahol mint őrszem kellett eltöltenie az 
éjtszakát.

A part felől a barlang bejáratához egy szelíd 
lejtő vezetett föl. A dombtetőn a lovag fogadott 
bennünket. Hozzám nagyon szíves és kedves volt, 
semmi célzást nem tett a szökésemre akár kor- 
holás-, akár szidásképen. Silver udvarias tisztel
gésére egy kis vér szökött az arcába.



— John Silver, mondotta neki, maga egy hal
latlan gazember és imposztor — egy szörnyű im- 
posztor, barátom. Megmondtam, hogy nem fogom 
magát törvény elé hurcolni. Nos hát, nem is 
fogom megtenni. De a sok halott ember, bará
tom, terhelje meg a maga lelkét mint megannyi 
malomkő.

— Köszönöm alázattal, uram, felelt a hosszú 
Jolin, újból tisztelegve.

— Semmi köszönöm! kiáltott a lovag. Nagy 
kötelességmulasztás a részemről. Elmehet!

Valamennyien beléptünk a barlangba. Tágas, 
levegős terem volt, egy kis forrás csörgedezett 
benne egy kristálytiszta medencébe, melyet páfrány 
borított. A talaja fövény volt. A nagy tűz mellett 
hevert Smollett kapitány és egy távoli szögletben, 
melyet csak homályosan világított meg a láng, 
észrevettem nagy halmokban az aranypénzt és a 
négyszögletesen fölrakott aranyrudakat. Ez veit n  
Fiint kincse, amelyért olyan messze utat tettünk 
meg,, és amely eddig már a Hispaniola tizenkét 
emberének éleiébe került. Hogy mennyibe került, 
amíg fölhalmozták, mennyi vérbe és bánatba, 
mennyi jó hajó jutott miatta a tenger fenekére, 
mennyi derék embernek kellett miatta bekötött 
szemmel az élettől megválnia, hány ágyúlövés esett 
miatta, mennyi gazság, hazugság, kegyetlenség, azt 
talán senki sem tudná előszámlálni. Pedig még 
volt három ember a szigeten, — Silver, az öreg 
Morgan és Ben Gunn — akik mind résztvettek 
ezekben a gonosztettekben és mind abban a 
reményben ringatták magukat, hogy részük lesz 
xi jutalomban.



— Gyere be, fiam Jim, szólt a kapitány. Egész 
derék gyerek vagy te a magad módjára, Jim, de 
nem hiszem, hogy még egyszer elmennék veled a 
tengerre. Nagyon kivételes helyzetet foglalnál el 
az én szememben. Mi az, maga is itt van, John 
Silver? Mi szél hozta ide, barátom ?

— Jelentem alássan, szolgálatra jelentkezem, 
kapitány úr, felelt Silver.

— A h! mondotta a kapitány és több szava 
nem volt hozzá.

Micsoda egy vacsora volt, összes barátaimmal 
körülöttem, és micsoda fogások Ben Gunn füstölt 
kecskehúsával és egyéb csemegével meg egy palack 
óborral a Hispanioláról. Tudom, hogy soha vidá
mabb és boldogabb társaságot nem láttam. Még 
az öreg Silver is, aki ott ült mögöttünk, szinte a 
sötétben, milyen étvággyal falatozott, készen min
den szolgálatra, bármire volt szükség, sőt szeré
nyen a hahotáinkba is belevegyült — ugyanaz a 
kedves, udvarias, előzékeny matróz, aki az egész 
utazás alatt volt.

HARMINCNEGYEDIK FEJEZET.

És az utolsó.

Másnap reggel korán munkához láttunk, mert 
nem kis munkát jelentett ilyen kevés embernek 
ekkora halom aranyat körülbelül egy mérföldnyi 
távolságban a partig cipelni és onnan csónakon 
három mérföldnyire a Hispanioláig. A három meg
maradt gazfickótól nem igen zavartattuk magunkat, 
egyetlen őrszem á domb ormán elég volt ahhoz.



hogy biztosítson bennünket egy hirtelen megroha- 
nás ellen, különben is tudtuk, hogy azok untig 
megelégelték a verekedést.

A munka ennélfogva frissen haladt előre. Gray 
és Ben Gunn jöttek-mentek a csónakkal, míg a 
többiek azalatt hordták össze a kincset a parton. 
Két összekötözött aranyrúd épen elegendő teher 
volt egy felnőtt embernek, még hozzá nem is nagyon 
siethettek. Minthogy nekem nem nagy hasznomat 
vették a teherhordozásban, egész nap a barlangban 
foglalatoskodtam, ahol a vert pénzt kétszersül- 
tes zsákokba töltöttem.

Furcsa gyűjtemény volt, akár Billy Bones kincse, 
annyi mindenféle pénznem volt benne képviselve, 
persze sokkal nagyobb tömegben és olyan változa
tosságban, hogy öröm volt szétválogatni. Angol, 
francia, spanyol, portugál aranyak, György- és 
Lajos-tallérok, dublónok, kettős guineák, moidorok 
és zecchinók, Európa összes királyainak a képei 
az utolsó száz év alatt, különös keleti pénzek, melye
ken a veret olyan volt mint valami kötélfonat vagy 
pókháló, kerek érmek és négyszögletes érmek, 
olyanok is, melyek a középen át voltak fúrva, úgy
hogy zsinórra fűzve nyakláncként lehetett volna 
viselni — szóval alig lehetett olyan pénznem, amely 
nem talált helyet ebben a gyűjteményben, ami 
pedig a nagy tömeget illeti, úgy hevertek ottan, 
mint ősszel a falevelek, belefájdult a hátam a haj- 
ladozásba és az ujjam, amint szétválogattam őket.

Nap nap után múlt el és a munka csak nem 
akart véget érni. Minden este újabb vagyon került 
a hajó fedélzetére és másnap reggel még mindig 
egy újabb vagyon várakozott az elszállításra. Az



egész idő alatt semmit sem hallottunk a három 
életben m aradt lázadóról.

Végre — azt hiszem, a harmadik éjtszakán — 
mikor a doktorral a domb tetején sétáltunk, amerre 
végig lehet tekinteni az egész lapályon, amikor az* 
alattunk elterülő sötétségből a szél felénk hozott 
egy távoli zajt, ami üvöltéshez vagy gajdoláshoz 
hasonlított. Épen hogy egy kis másodpercig tar
tott az egész, aztán megint csend borított mindent.

— Az ég bocsásson meg nekik, szólt a doktor, 
a lázadók!

— Mindnyájan be vannak rúgva, hangzott föl 
Silver szava mögöttünk.

Silver, elfelejtettem megemlíteni, szabadon já rt
kelt és bár naponként éreztettük vele fonák hely
zetét, mégis úgy viselkedett, mint egy barátságos 
és kegyben álló alantas. Valóban nagyszerűen tudta 
elviselni a közmegvetést és fáradhatatlan udvarias
sággal igyekezett magát ismét mindenkinél behíze
legni. Pedig mondhatom, senki sem bánt vele job
ban mint egy kutyával, csupán Ben Gunn volt, 
aki még mindig szörnyen reszketett hajdani kvár
télymestere előtt, és én, akinek valóban volt mit 
köszönnie neki. Ámbátor nekem megvolt az alapom 
rá, hogy még rosszabb véleménnyel legyek róla 
mint a többiek, mert tanúja voltam, mikor újabb 
áruláson törte a fejét fönn a fensíkon.

— Részegek vagy őrjöngenek, szólt a doktor.
— Igaza van önnek, uram, felelt Silver, de mi 

azzal édes-keveset törődünk, sem ön, sem én.
— Fölteszem, maga alig fogja kívánni tőlem, 

hogy a maga emberségére appelláljak, válaszolt a 
doktor csípősen, s így lehet, hogy az én érzéseim



meg fogják magát lepni, Silver mester. De ha tud
nám, hogy valóban őrjöngenek, — amint bensőleg 
valóban meg vagyok győződve róla, hogy az egyi
ket leverte a lábáról a láz — akkor kötelességem
nek tartanám, hogy elmenjek közéjük és bármilyen 
veszélynek tenném is ki a saját bőrömet, mégis 
orvosi segélyben részesíteném őket.

— Bocsánatot kérek, uram, de azt nagyon 
rosszul cselekedné, szólt Silver. Biztosítom róla, 
hogy ott hagyná a drága életét. Én most az ön 
pártján vagyok, szőröstül-bőröstül, és nem szeret
ném, ha bármiképen meggyöngülnénk, nem szólva 
önről, uram, akinek tudom, hogy mennyi mindent 
köszönhetek. De azok az emberek odalenn, azok 
sem tudnák megtartani a szavukat — nem, még 
ha akarnák sem ; s ami több, nem is bíznának 
meg úgy önben, mint kellene.

— Nem, szólt a doktor. Mert maga az az ember, 
aki megtartja a szavát, azt tudom!

Nos, ez volt körülbelül az utolsó, amit a három 
kalóz felől hallottunk. Egyetlen egyszer hallottunk 
egy távoli puskalövést, valószínűleg vadásztak az 
erdőben. Tanácsot tartottunk és elhatároztuk, hogy 
itt kell őket hagyni a szigeten — nagy örömére 
Ben Gunnek, mondhatom, és Gray élénk helyes
lésére. Hagytunk nekik elegendő puskaport és 
ólmot, a besózott kecskehús nagyrészét, egy kevés 
orvosságot és egyéb szükségleteket, eszközöket, 
ruhát, egy fölösleges vitorlát, egy-két fonálnyi köte
let és ráadásul a doktor különös kívánságára egy 
csomó dohányt.

Ez volt az utolsó ténykedésünk a szigeten. A 
kincset már előbb beraktároztuk, elegendő vizet



vettünk föl és a kecskehús megmaradt részét is 
fedélzetre vittük, ha esetleg valami baj érne. Végre 
egy szép reggelen fölszedtük a horgonyt, ami nem 
könnyű munka volt, kifutottunk az Északi Torkolat
ból ugyanazzal a lobogóval, amelyet a kapitány 
fölvont a gerendavárra és amely alatt harcoltunk.

A három fickó úgy látszik jobban szemmel tar
tott bennünket, semmint gondoltuk, amint hamar 
kiderült. Mert mikor keresztülhaladtunk a szorosön 
és nagyon közel kellett elmennünk a déli csúcs 
mellett, ott láttuk a három jóm adarat térdelni egy 
homokzátonyon fölemelt kezekkel felénk esedezve. 
Mindnyájan megsajnáltuk őket, hogy ilyen nyomo
rúságos helyen kellett elhagynunk őket, de hiába, 
nem kockáztathattunk még egy lázadást, és ha haza 
is hozzuk őket, mi sors vár rájuk, mint az akasz
tófa. A doktor odakiáltott nekik és elmondta, hogy 
hol találhatják meg, ami készletet hagytunk nekik. 
De azok csak tovább könyörögtek és néven szólí
tottak bennünket és Isten szent szerelmére kértek, 
hogy kegyelmezzünk meg nekik és ne hagyjuk 
őket meghalni ezen a szigeten.

Végre, mikor látták, hogy a hajó nem változ
tatja meg az irányát és lassankint eltűnik előttük, az 
egyik — nem tudnám megmondani, hogy melyik — 
rekedt kiabálással talpra ugrott, vállhoz kapta a 
puskáját és utánunk lő tt; a golyó Silver feje fölött 
süvöltött el és átlyukasztotta a fővitorlát.

Fedezéket kerestünk a hajó korlátja mögött, s 
mikor megint kinéztem feléjük, már eltűntek a 
zátonyról és maga a homokpad is lassankint bele
olvadt a szemem elől a tengerbe, amint távolabb 
jutottunk. Ezen is túl voltunk hát, és még el sem



érkezett a dél, leírhatatlan örömömre a Kincses 
Sziget legmagasabb sziklája is eltűnt a tenger mér
hetetlen kék hullámai közöft.

Olyan kevesen voltunk számra nézve, hogy 
minden embernek munkája akadt a fedélzeten — 
csak a kapitány hevert egy pokrócon a hajó fará
ban és innen adta ki parancsait, mert noha a javu
lás útján volt már, mégis nyugalomra volt szüksége. 
A hajót a legközelebbi spanyol-amerikai kikötő 
felé irányítottuk, mert nem akartuk megkockáztatni 
a hazautazást, mielőtt friss erőket nem szerződtet
tünk volna. így történt, hogy a kedvezőtlen szél 
és egypár parázs zivatar után teljesen kimerültén 
kikötőt értünk.

Épen napnyugta volt, amikor horgonyt vetet
tünk egy gyönyörű erdőkoszorúzta öbölben. Egy 
perc alatt körülvettek bennünket a bennszülöttek 
csónakjai, csupa néger, mexikói indián és félvér, 
gyümölcsöt és zöldséget kínálva eladásra és ajánl
kozva, hogy fejest ugranak a vízbe egypár réz
garasért. A sok jókedvű ábrázat (kivált a feketék), 
a déli gyümölcsök zamata, és főképen a városban 
kigyúló lámpák, kellemes ellentétet alkottak a sötét 
és véres emlékekkel, melyeket a szigetről hoztunk 
magunkkal. A doktor és a lovag engem is magukkal 
cipelve, kiszálltak, hogy az estét a parton töltsék. 
Itt találkoztunk egy angol hadihajó kapitányával, 
beszédbe ereszkedtünk vele, meglátogattuk Őt a 
hajóján, szóval olyan pompásan telt el az idő, hogy 
már pitymallott, mikor visszatértünk a Hispaniolára.

Ben Gunn egyedül volt fönn a fedélzeten, s 
mihelyt odaértünk, mindenféle himezés-hámozás 
után egy vallomással állott elő. Silver eltűnt. Az



egykori kitett kalóz elősegítette a szökését egy 
parti csónakban néhány órával ezelőtt és biztosí
tott bennünket, hogy csak azért tette, mert féltette 
az életünket, amely szinte állandóan halálos vesze
delemben forgott, ha »az a féllábú itt marad a 
hajón«. De ez még nem volt minden. A hajószakács 
nem üres kézzel távozott. Észrevétlenül sikerült 
átfíírészelnie az egyik oldalfalat, elemeit egy zacskó 
aranyat, telve talán három-négyszáz guineával. 
amire további bolyongásaiban szüksége lehetett.

Azt hiszem, mindnyájan örültünk, hogy ilyen 
olcsón szabadultunk tőle.

Hogy azonban röviden elmondjam a história 
végét, fogadtunk a hajóra néhány matrózt és szeren
csére hamar hazaértünk. Epén akkor értünk Bris
tolba, mikor már Blandly úr azzal a gondolattal 
kezdett foglalkozni, hogy fölszerel egy segítői-hajót. 
Csak öten tértek vissza azok közül, akik a Hispa- 
nioláwal tengerre szálltak. »A többit meg elvitte a 
sátán«, amint megérdemelték, bár nem jártunk 
épen olyan rosszul, mint az a másik hajó, melyről 
azt mondja a nóta:

Bár hetvenöttel ment a csónak,
Csak egy maradt meg hírmondónak.

Mindnyájan meg voltunk elégedve azzal a rész
szel, ami a kincsből ránkesett, és kiki úgy bánt 
vele, okosan vagy ostobán, már ahogyan a termé
szete diktálta. Smollett kapitány visszavonult a 
tengerről. Gray nemcsak hogy megtakarította a 
pénzét, hanem hirtelen támadt becsvágyában tanu
lásra adta a fejét. Azóta már kormányos és részes
társa egy pompás, tökéletesen fölszerelt vitorlás-



nak, azonkívül megházasodott és boldog családapa. 
Ami Ben Gunnt illeti, ő megkapta az ezer fontját, 
amit elköltött vagy eljátszott három hét alatt, vagy 
hogy pontosabb legyek, tizenkilenc nap alatt, mert 
a huszadik napon már mint koldus állított be hoz
zánk. Ekkor szereztünk neki egy portási állást, 
amint azt előre látta félelmében a szigeten; most 
is él még és nagy népszerűségben áll a falusi ifjú
ság előtt, bár minden tréfa célpontja, és mint éne
kes is nevezetességre tett szert vasár- és ünnepnapo
kon a templomban.

Silver felől nem hallottunk azóta. Ez a rette
netes féllábú tengerjáró ember végre teljesen eltűnt 
az életemből. De meg mernék rá esküdni, hogy 
megtalálta valahol az öreg néger feleségét és talán 
most jólétben tölti hátralevő napjait vele és a 
Fiint kapitánnyal. Nem irigylem tőle, mert bizony 
a másvilágon nagyon kevés reménye lehet a jó 
fogadtatásra.

A rúdezüst és a fegyverek tudtommal még 
mindig ott hevernek, ahol Fiint elásta őket, és éntő- 
lem még sokáig nyugodtan heverhetnek ottan. Hat 
ökörrel sem lehetne engem újra elvonszolni arra 
az átkozott szigetre. Legrosszabb álmaimban fordul 
elő, hogy hallom a hullámtorlás mennydörgését a 
partjai mentében, vagy rémülten ugróm föl az 
ágyamból, ha fölharsan a Fiint kapitány éles rikol- 
tozása, amely még most is a fülembe csendül : 
»Ezüstpénz! ezüstpénz!«
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