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A t i z e n ö t é v e s  k a p i t á n y

I. F E J E Z E T

A VÁNDOR

1873. február 2-án a Vándor nevű vitorlás naszád, azaz a tenge
részek nyelvén brickgoálette a déli szélesség 43. fokának 57. perce 
és a nyugati hosszúság 165. fokának 19. perce alatt horgonyzott. 
Ez a halászatra felszerelt hajó négyszáz tonna térfogatú volt, James 
W. Weldon kaliforniai gazdag vállalkozó tulajdona, aki évek óta 
Hull kapitányra bízta; rendszerint az ausztráliai vizeken zsák
mány után kutatva cirkáltak vele.

A Vándor egyike volt a legkisebb, de legjobb hajóknak, melyet 
James W. Weldon vagy a Bering-szoroson át az északsarki ten
gerekre, vagy Tasmania, vagy a Hom-fok vidékén túl a délsarki 
tengerekre indított. Pompás járatú hajó volt. Könnyen kormá
nyozható, ezért kevés emberrel is elindulhatott a Déli-sarköv vizei
nek veszélyes zátonyai közé. Hull kapitány, e fürge hajó parancs
noka, sokszor kivágta magát a jégtorlaszok közül, amelyek Uj- 
Zéland vagy a Jóreménység foka vidékén sokkal csekélyebb szé
lességben is megijesztik a hajósokat nyáron, a déli félteke téli hó
napjaiban, mint ugyanabban az időszakban az északi féltekén.

Hull kapitány parancsnoksága alatt, aki nem csak jó tengerész, 
hanem kitűnő halász is volt, öt matrózból s egy hajósinasból álló, 
kisszámú legénység szolgált. Pedig cethalászatra többen kellené
nek, de Weldon úr, a többi hajótulajdonos példájára, gazdaságo
sabbnak találta, hogy San Franciscóban csak akkora személyzettel 
lássa el a hajót, amennyi elegendő ahhoz, hogy elérjék Új-Zéland
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partjait. A cethalászathoz szükséges embereket ugyanis itt kívánta 
szerződtetni, ahol különféle nemzetekből álló matrózok serege 
várta, hogy elszegődhessen egy halászhajóra.

A Vándor éppen befejezte a halászatot a délsarki vizek határán, 
de hordói ezúttal nem teltek meg halzsírral s halhússal, mint más
kor. Miután a ceteket túlságosan sokan vadásszák, azok egyre rit
kulnak. Szigonyra érdemes cet alig van, így a tengerész nyelven 
finback nevű cetre kellett hát vadászni, ami nem ritkán életve
széllyel is jár. Muszáj volt sokkal délebbre hajózni miatta, mint 
amennyire a Vándor el volt készülve. Egészen a Claire- és Adelaide- 
földekig kellett menni, melyeknek felfedezését az amerikai Wilkes 
hiába igyekezett a francia Dumont d'Urville-től elvitatni.

Egyszóval a Vándor most nem volt szerencsés. Január közepén, 
vagyis a déli félteke nyarának a derekán, ámbár a cethalászatnak 
még nem volt vége, Hull kapitány vissza akart indulni. Felmon
dott a jobbára semmirekellőkből összeszedett halászlegénységé
nek, s Új-Zélandba hajózott vissza, melyet január 15-én pillantott 
meg. Waitematába ért, az aucklandi kikötőbe, mely a Churaki- 
öbölben fekszik az északi sziget partján. A halászait ott elbocsá
totta. Jóravalóbb embereket akart toborozni, mert legalább két
száz, halzsírnak való hordója állt még üresen, s még egy kísérletet 
szeretett volna tenni, hogy megtöltse őket. Az ott csellengő halá
szok azonban már mind elszegődtek, s Hull kapitány éppen el
hagyni készült az aucklandi kikötőt, amikor olyan kérésnek kel
lett eleget tennie, amelyet nem utasíthatott vissza.

Weldonné asszony, a Vándor tulajdonosának neje, ötéves fiacs
kájával, a kis Jackkel s Benedek nevű rokonával éppen Auck- 
landben volt. Weldon úr, aki kereskedelmi ügyeiben itt gyakran 
megfordult, magával hozta őket Új-Zélandba, s mikor vissza kel
lett indulniuk, a kis Jack olyan súlyosan megbetegedett, hogy 
lehetetlen volt őt hajóra ültetni. Weldon urat azonban halasztha
tatlan ügyei hazaszólították, s így nem tehetett mást, minthogy 
a beteg gyermeket anyjával és az őket kísérő Benedek rokonukkal 
együtt Aucklandben hagyta. Három hosszú hónap telt el, mikorra 
a fiú teljesen meggyógyult, s Weldonné, megunva a férjétől való
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távollétet, már hazavágyódott. Elhatározta, hogy a Golden Age 
tengeri hajóstársaság valamelyik hajójával, mely Melbourne és 
a Panama-szoros közt rendszeresen közlekedik, útra kel; Panamá
ból aztán, az amerikai gőzöst bevárva, átmehet Kaliforniába. Ez 
a terv, mivel előbb még Melbourne-be kellett volna hajózni, sok 
nehézséggel s minden állomáson ismét késedelemmel járt volna; 
de Weldonné erre is elszánta magát, mintsem férjének még ké
sőbbi visszatértét kelljen bevárnia.

Hull kapitány a Vándorral éppen ekkor érkezett vissza Auck- 
landbe. Weldonné megörült neki: megkérte a kapitányt, hogy 
mondjon le a további halászatról, és szállítsa fiával haza, San 
Franciscóba. Háromezer tengeri mérföldet vitorlás hajón, jófor
mán csak naszádon tenni, merész feladat volt. De Hull kapitány 
bízott hajójában, mely nem egyszer átment már az Egyenlítőn. Az 
idő szép és kedvező volt a nagy úthoz. S hogy gazdája családjá
nak a 40-50 napig tartó utazás alatt minél több kényelmet biz
tosíthasson, saját szobáját is készséggel felajánlotta. Az egyetlen 
nehézség az volt, hogy egyenesen nem mehettek San Franciscóba, 
mert a teherszállítmányt Chilében, Valparaísó kikötőjében kellett 
előbb lerakniuk. A terv szerint emiatt egy kis kerülőt tesz majd 
a hajó, de onnan aztán egyenesen haladhat fel a part mellett Kali
forniáig; a száraz szelek pedig rendszerint kedveznek a hajóútnak.

Weldonné bátor asszony volt, aki nem riadt vissza a tengeri út 
veszélyeitől. Harmincéves, erős testalkatú, szilárd gondolkodású, 
egészséges nő, aki többször utazott már vízen. Hull kapitányt is 
ismerte s tudta, hogy férje is mennyire bízik benne. Bizonyos volt 
abban is, hogy a Vándort jól megépítették, melyre rábízhatta ma
gát s gyermekét.

Vele volt rokonuk, Benedek úr és Náni, a régóta náluk szol
gáló dajka. Benedek derék úriember volt; körülbelül ötvenéves, 
csontos, szikár, roppant nagy fejű, bozontos hajú, ahogy tudóshoz 
illik. Mert Benedek úr tudós volt; aranyfoglalatú szemüvege mö
gül gyermek módjára, ártatlanul vizsgálta a világot. Póznalábai, s 
hosszú, vékony karjai szertelenül lóbálóztak a levegőben, mintha 
mindig zavarban lennének, hol lehet a helyük. Benedek úr min
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den félszegsége mellett nagyon jószívű volt; szívesen szolgált 
volna embertársainak -  ha tudott volna. De az ilyen tudósoknak 
társaságban nem sok hasznát lehet venni.

Azonban ne higyje senki, hogy Benedek úr valami álmodozó, 
tétlen, munkátlan tudós lett volna. Ellenkezőleg. Mindig dolgo
zott. Természetesen a maga tudománya körében, a természet
rajzban búvárkodott. Sőt ez nagyon is tág meghatározás. Az állat
tannak sok része van, s ő nem művelte az egész tudományt. Nem. 
Benedeket az emlősök, madarak, hüllők, halak, szóval a csont
vázas állatok éppenséggel nem érdekelték. A puhányok, a tenger 
és más vizek sajátságos állatai sem kötötték le a figyelmét, vala
mint a sugárállatokkal, polipokkal, szivacs- és korallfélékkel sem 
törődött. Mi maradt hát neki? Ha sem a csontvázasok, sem a pu
hányok nem voltak érdeklődésének s vizsgálódásának tárgyai, 
kétségkívül az ízeltlábú állatokat tanulmányozta. De még ezt az 
osztályt is szűkítenünk kell, hogy Benedek úr tudományos műkö
dését teljes egészében megfogalmazhassuk.

Tudvalévő, hogy az ízeltlábú állatok hat csoportra oszlanak: 
a rovarok, százlábúak, pókfélék, rákfélék, haslábúak és férgek 
osztályaira.

Ám Benedek úr egy közönséges pókot egy skorpiótól, a ten
geri rákot a tengeri póktól, vagy egy földigilisztát egy vérszívó 
piócától nem tudott volna megkülönböztetni. Az ő egész érdek
lődése, s következőleg összes tudománya az ízeltlábúaknak is 
csak az első csoportjára, a rovarokra szorítkozott. Szóval Benedek 
úr bogarász volt, semmi több és semmi egyéb. Ó, de hisz e lát
szólag szűk keretben is elég széles tér nyűik a tudományos vizs
gálódásra, mert hisz a rovarok osztálya maga tíz, vagy újabb fel
osztás szerint, hét rendre oszlik: a bogarak (coleopterák), a hár- 
tyaröptűek (hyinenopterák), a lepkék (lepidopterák), a kétröp- 
tűek (dipterák), a recés röptűek (neuropterák), az egyenes röp- 
tűek (orthopterák) és a félröptűek (hemipterák) rendjeire. És mily 
gazdag rendek! Például a bogarak közt harmincezer, a kétröp- 
tűek (legyek, dongók stb.) közt hatvanezer fajt különböztetnek 
meg. Van hát mit tanulmányozni annak, aki a bogarászatot (tudo
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mányos szóval az entomológiát) tűzte ki élete feladatául, mint 
Benedek úr!

Csak látni kellett őt múzeumában. Lupe, vagyis nagyító üveg 
volt mindig a kezében, amint tenyerén egy bogárszárnyat vagy 
lábat vizsgált; gombostűkre tűzdelt bogarak voltak előtte; képrá
mákban, üveg alatt, szépen rendezett lepke-, méh-, légy-, bogár- 
gyűjtemények; bútorzata pedig lepkefogók, spirituszzal teli üve
gek tömkelegéből állt.

Meg kell vallani, hogy a Weldon családot sem éppen rokoni 
szeretetből követte Uj-Zélandba: inkább az a tudós szenvedély 
fűtötte, hogy gyűjteményét Óceánia sajátos bogaraival gazdagít
hassa. Amiben csakugyan nem csalatkozott. S hogy rovarhullák
kal haza kellett indulnia, poggyászában ezek képezték a legterje
delmesebb s legbecsesebb részt.

Mikor Weldonné, úti társaival együtt a brickgoálette kis híd
jára lépett, Hull kapitány jött elébe, s így szólt:

-  Asszonyom, szeretném kijelenteni, hogy ön csakis saját fe
lelősségére utazhat a Vándoron.

-  Miért mondja ezt, Hull úr? Hisz ez természetes.
-  Azért, mert Weldon úr nekem nem adott erre parancsot, s 

egy ilyen vitorlás naszád, legyen bár a legjobb, sohasem nyújt
hatja azt a biztonságot, mint egy személyszállító gőzös.

-  Mit gondol, Hull úr, ha a férjem itt volna, habozna-e fele
ségével és gyermekével hajójára szállni, tudva azt is, hogy sze
mélyszállító gőzös nem áll rendelkezésére?

-  Nem, asszonyom, meg vagyok győződve, hogy nem haboz
na. Csak magamat akarom a felelősség tekintetében fedezni Wel
don úrral szemben, mikor önt, asszonyom, erre figyelmeztetem. 
Tudja ön is, hogy kis hajómon a megfelelő kényelmet nem tudom 
biztosítani.

-  Emiatt nem vagyok követelőző -  válaszolt Weldonné. -  Nem 
tartozom azok közé, akik kétségbeesnek egy szűk hajókabintól, 
vagy mert nem tartják megfelelőnek az eléjük tálalt ételt.

Aztán gyengéd tekintetet vetett kisfiára, akit kézen fogva ve
zetett. A hajóra lépett, és így szólt:
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-  Induljunk hát, Hull úr!
Hull kapitány azonnal kiadta a parancsot a hajó indulására. 

A horgonyt felszedték, a vitorlákat felvonták, a matrózok tették 
a dolgukat. A Horn-fokot balra hagyva egyenesen igyekezett az 
öbölből kijutni.

Ám indulásuk után harmadnapra a bricket erős keleti szelek 
tartották vissza. Kénytelen volt fordítani a vitorlákon, hogy egé
szen vissza ne vessék.

így történt, hogy a Vándor február 2-án még mindig ugyan
azon a hosszúság alatt hajózott, mint elindulásukkor. A kapitány 
a Hom-fok megkerülésének gondolatával foglalkozott ahelyett, 
hogy a nyílt óceánnak vágott volna, amely az Újvilág felé vezeti 
őket.
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II. F E J E Z E T

DICK SAND

A tenger csendes volt, s a szél hátráltató hatásától eltekintve 
a hajó nyugodtan vitorlázott tovább.

Weldonné, a lehetőséghez mérten, elég kényelmesen rendez
kedett el a Vándor kicsiny szobájában, amelyet ugyan Hull kapi
tánynak rendeztek be, de a derék és igénytelen nő megelégedett 
vele. Kisfiával és Nánival, az öreg néger dadával, elfértek benne. 
Benedek úr és a kapitány is nála ebédeltek, alvóhelyre pedig 
a hajó két kisebb kabinjában találtak. A hajó személyzete sokkal 
egyszerűbb és igénytelenebb volt, minthogy az emberi élet leg
szükségesebbjén túl még valami többet követeltek volna. Mind
nyájan nyugat-amerikaiak lévén, rég ismerték egymást, s jól ösz- 
szeszoktak az utak során. Csak dolgozni akartak, s jó hasznot 
reméltek munkájukért.

Csupán egyetlen ember nem volt amerikai a társaságban. Ne- 
gorónak hívták a portugál születésű szakácsot, aki folyékonyan 
beszélt angolul. A Vándor előbbi szakácsa Aucklandben megszö
kött, így Negoro ajánlkozott helye betöltésére. Hallgatag, komor 
ember volt, aki szerette a magányt, de kötelességét becsületesen 
teljesítette. Úgy látszott, Hull kapitány szerencsésen választott, 
amikor őt szegődtette; elindulásuk óta legalábbis még egyszer 
sem adott okot panaszra. A kapitány mindamellett sajnálta, hogy 
nem volt elég ideje tudomást szerezni a múltjáról. Arckifejezése, s 
egész magaviseleté gyanakvóvá tették, mert tudta: mikor egy
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olyan szűk térbe, mint amilyet egy hajó kínál, idegen ember befo
gadásával sohasem lehet az ember elég óvatos.

Negoro negyven év körül lehetett. Csontos, szikár, középter
metű, nagyon barna bőrű, izmos ember volt. Hogy némi tanítás
ban is részesült, egyes elejtett szavaiból s észrevételeiből sejteni 
lehetett; de múltjáról, s élményeiről sohasem beszélt, valamint 
családjáról sem. Honnan jött, mi állhatott mögötte? Sejteni sem 
lehetett, jövőjét még kevésbé. Szándékaiból egyedül annyit árult 
el, hogy Valparaísóban fog kiszállni. Annyi bizonyos, hogy saját
ságos viselkedésű ember volt. Külsején s modorán semmi sem 
mutatott arra, hogy tengerész lett volna valaha. Járatlanabbnak 
tűnt a tengeri dolgokban, mint az feltételezhető volt, hiszen ha 
már előbb is hajón szolgált, akár szakácsként is tanulhatott volna 
egyet s mást.

Mindamellett a hajón való élet, utazás, egyáltalában nem za
varta. A tengeri betegség sem vette le a lábáról. Különben ritkán 
lehetett látni: egész nap a konyhájában volt, s dolga után látott. 
Éjjel, ha a tűzhely kialudt, kis szobájába vonult, s ágyára vetve 
magát csöndesen szunnyadozott.

Említettük, hogy a hajó személyzete mindössze öt matrózból 
s egy hajósinasból állt. Ez a hajóinas egy tizenöt éves fiú volt, aki 
apját, anyját nem ismerte. Születése után a szabadban találták 
jótevői, és csecsemőkorától árvaházban nevelkedett.

A Dick Sand nevet adták neki. Dick, azaz Richard, megtaláló
jának neve után lett, aki a kitett gyermekről gondoskodott. Azért 
lett Sand, mert a tengerpart homokos fövényén akadtak rá New 
York határában. Valószínűleg ott is született, de származásáról 
többet nem tudni.

Dick Sand középtermetű, de erőteljes testalkatú volt. Angol
szász eredetűnek látszott, bár barna bőre és haja volt, de a szeme 
kék. Korán került a tengerészeihez, ahol ügyességét folyton bi
zonyította. Értelmes arcából, ragyogó szeméből határozottság su
gárzott: nem vakmerőség, mely ész nélkül rohan az akadályoknak 
és a veszélynek, hanem okos bátorság. Tizenöt éves korában már 
feltalálta magát bármilyen körülmények között, s elhatározásá
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nak ura tudott maradni. Éppoly élénk, mint komoly arckifejezése 
mindenki figyelmét magára vonta. Szavakban, mozdulatokban, 
ígéretekben nem tréfált, ahogyan a hasonló korú ifjak szoktak. 
Korán felismerte helyzetét s megértette, hogy magának kell meg
küzdenie mindenért. Az ő korában, amikor más még egészen 
gyermekes játékokat űz, Dick már csaknem férfi volt.

Testi gyakorlatokban ügyes és gyors. Dick Sand azok közé tar
tozott, akikről egy francia példabeszéd azt mondja, hogy két bal 
lábbal s két jobb kézzel születtek; mert mindent jobb kézzel tesz
nek s mindig bal lábbal indulnak, amint kell.

Kicsiny korában a közjótékonyság fogta pártját, és így az el
hagyott gyermekek intézetébe helyezték, amely Amerika minden 
nagyobb városában található. Négyéves korában már megtanult 
olvasni, írni, számolni az árvák iskolájában, amiket szerencsére 
fenntart az emberszeretet.

Nyolcévesen a tenger iránt való vonzalma a déli vizekre induló 
egyik hajóra vitte, ahová kis hajósinasnak vették fel. Itt a tenge
részmesterséget korán megtanulhatta. Tisztjei érdeklődései visel
tettek az ügyes, figyelmes, engedelmes és szorgalmas fiú iránt, és 
szívesen tanították mindenre. A kis hajósinasból csakhamar nö
vendék lett, mint az olyan fiatalból, aki korán megértette, hogy az 
élet útja a tanulás és a munka, s a kenyeret csak verítékkel lehet 
megérdemelni -  mert ez a bibliai parancs az emberiség törvénye.

Hull kapitány néhány évvel ezelőtt még kis hajósinasként is
merte meg Dick Sandet, s azonnal felkeltette érdeklődését a derék 
fiú. Pártfogásába vette, s később James W. Weldon úrnak is figyel
mébe ajánlotta. Nem csoda, hogy ő is megkedvelte; oktatását San 
Franciscóban befejezték, s mivel maga és családja katolikus volt, 
a gyermeket is e vallásban nevelte.

Tanulmányai közül Dick a legtöbb hajlamot a földrajz, utazá
sok s számtan iránt mutatta. Elméleti tudását gyakorlattal kellett 
kiegészítenie, így aztán mint növendék lépett a Vándor hajósze
mélyzetébe, mivel a jó tengerésznek a halászattal is éppúgy meg 
kell ismerkednie, mint magával a hajózás rejtelmeivel. Ez volt 
a legjobb iskola ahhoz, hogy a tengeren előforduló mindenféle
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veszéllyel legyen lélekereje szembeszállni. Dick Sand így jótevője, 
Weldon úr egyik hajóján, pártfogója, Hull kapitány felügyelete 
alatt élt a legkedvezőbb körülmények között.

Szükségtelen megemlíteni, hogy Dick milyen határtalanul ra
gaszkodott a Weldon családhoz, akiknek eddigi fejlődését köszön
hette. A fiatal növendék áradozott örömében, mikor megtudta, 
hogy jótevőjének s urának családja a Vándoron fog utazni. Wel- 
donnét mint anyját szerette, s a kis Jacket öccsének tekintette, akit 
neki, a nagyobbik testvérnek kell vezetnie, védenie. A fiatal Dick 
szívében túláradt a hála és szeretet. A gyermek gyengédségével, 
az ifjú mélyen érző szívével kötődött a Weldon családhoz.

Weldonné is tudta ezt. A kis Jacket teljes nyugalommal bízta 
rá, mert a két fiú, mint két testvér úgy vonzódott egymáshoz. 
A hosszú utazás lassú óráiban, mikor a tenger nyugodt volt s 
a hajó haladását alig érezték, Dick és Jack csaknem mindig együtt 
voltak. A fiatal növendék mindent megmutogatott a kisebb fiú
nak, amit csak veszély nélkül lehetett, s az anya félelem nélkül 
engedte fiát Dickkel a fedélzeten, az árbockötelek között járkálni; 
még az árbockosárba is felmászhatott a kötélhágcsón, ha Dick 
vele volt. E mozgás nagyon jót tett a kis Jacknek, aki a tengeri 
betegség miatt eleinte nagyon szenvedett.

így ment a dolog a Vándor fedélzetén; s ha a szél nem lett volna 
olyan kedvezőtlen, az utasoknak nem lehetett volna okuk semmi 
panaszra. A keleti szél makacs tartóssága azonban aggasztotta 
Hull kapitányt. Nem tudta jó irányba vezettetni a hajót. S később 
is, mikor a Baktérítőt elérték, a szél nem változott: annyira sodorta 
őket nyugat felé, hogy céljuk elérését már-már késleltette. Hull 
kapitányt leginkább azért bántotta a késedelem, mert Weldonnét 
és gyermekét hajóján tudta, pedig ő éppoly kevéssé tehetett az 
időjárásról, mint bárki más. Ha az úton valamilyen nagyobb hajó
val, talán olyan gőzössel találkoznak, amely Amerikába ment, ké
szen állt volna Weldonékat arra áthelyezni. Szerencsétlenségükre 
a szélesség azon fokait nem érhették el, amelyeken a Panamába 
menő hajók járnak; s különben is, a gőzhajók közlekedése akko
riban még nem volt oly sűrű.
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így Isten akaratára kellett bízni a dolgot, s minden unalmasan, 
egyformán zajlott egészen addig, míg az első esemény nem szakí
totta félbe utazásuk eddigi egyhangúságát.

Dick Sand és a kis Jack reggel kilenc órakor, szép tiszta időben, 
egy magas ponton, a fedélzet karfája mellett ültek, ahonnan az 
egész hajót s a tenger egy részét is nagy körben beláthatták. Hátuk 
mögött csak a vastag főárboc és kötélzete zárta el a látóhatárt, 
előttük pedig a hármas vitorla lebegett, mint három óriás madár 
fehér szárnya. A szél duzzasztotta őket, s jó erővel hajtotta a hajót.

Dick Sand éppen a hajó haladását, a szél és hab között való 
egyensúlyt magyarázta kisöccsének, mikor a kisfiú egyszerre fél
beszakította.

-  Mintha láttam volna valamit -  szólt.
-  Ugyan mit láthattál? -  kérdezte Dick hirtelen felegyene

sedve, s a tenger felé fordult.
-  Nézd, nézd, ott! -  mondta Jack a tenger egy pontjára mutat

va, ahol a távolban csakugyan egy sötét folt látszott. Dick erősen 
szemügyre vette, s kis idő múlva felkiáltott:

-  Hajó!
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III. F E J E Z E T

A H A J Ó R O N C S

Dick Sand felkiáltására a hajó egész személyzete talpra ugrott, 
mindenki a fedélzetre sietett. Még a kapitány, Weldonné, sőt a bo
garain kívül minden iránt közönyös Benedek úr is; csak egyedül 
Negoro nem hagyta el a konyháját. Mindenki kíváncsian tekintett 
a tenger színén lebegő tárgyra, melyet a fiatal hajósnövendék lát
szólag hajónak jelzett. Mintegy három tengeri mérföld lehetett 
a távolság közte s a Vándor között, így nem lehetett látni, tulaj
donképpen mi is az. Egyik matróz gazdátlan tutajnak nézte, mert 
egészen lapos felületűnek látszott; Benedek úr pedig váltig azon 
erősködött, hogy valami óriási cethal, amely mozdulatlanul al
szik, s lebegteti magát a vízen.

Azonban csakhamar kitűnt, hogy egy oldalára fordult törött 
hajóról van szó, amelynek gerince rezegve csillog a napfényben.

-  Szélnek az árbocot, Bolton! -  rendelkezett Hull kapitány.
Féloldalas irányba fordította hajóját, hogy csak közeledjenek

a hajóroncshoz, de ne ütődjenek bele. Nem mintha attól tartott 
volna, hogy abban kárt tesznek, hanem azért, hogy az összeütkö
zéssel ne szenvedjen törést a saját hajója.

-  Kissé oldalt, Bolton! Még inkább! Jól van. Ne közelítsünk na
gyon, csak egy kötélhosszra, míg meglátjuk, mivel van dolgunk.

Negyedóra múlva a hajóroncs kevesebb, mint fél tengeri mér- 
földnyire volt a Vándortól. Most már tisztán ki lehetett venni, hogy 
bal oldalán jókora lyuk tátongott, amely elsüllyedését okozhatta
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volna; de szerencsére így felfordulva, a lyuk néhány lábnyi ma
gasságban a víz színe fölött volt, s a hullámok már nem tolulhat
tak bele, hogy végképp elsüllyesszék. Árbocai azonban csaknem 
tőből ki voltak törve úgy, hogy azokat csak a túlsó oldalról köze
ledők láthatták volna -  míg a Vándor fedélzetéről csak a bal oldali 
bordák látszottak.

Nem lehetett kétség afelől, hogy a szerencsétlen hajó valami
lyen más hajóval való ütközés során kapta kemény sebét. Vajon 
életben vannak-e, akik rajta voltak? Ez a kérdés jutott önkénte
lenül is a Vándor fedélzetén lévők eszébe.

-  Reméljük -  szólt Weldonné -, hogy azokat az embereket 
a katasztrófát okozó hajó felvette.

-  Reméljük -  felelt Hull kapitány. -  Ámbár nem példátlan az 
olyan embertelenség sem, hogy az a hajó, amelyik egy másikkal 
összeütközött s azt összezúzta, gyorsan tovább evez, s a szeren
csétlen embereket sorsukra hagyja azért, hogy a kapitány, akinek 
talán hibája vagy gondatlansága miatt történt az egész, az eset
leges büntetés vagy kárpótlás elől meneküljön. Ha így volt, iszo
nyú lelketlenség! De fájdalom, igen gyakori. Ami pedig ezt 
a hajóroncsot illeti, úgy sejtem, a személyzet alighanem megúszta. 
Miután egyetlenegy csónakot sem látok rajta vagy hozzákötve, 
azt mutatja, hogy a legénység csónakon kísérelte meg a menekü
lést, ha ugyan az lehetséges ilyen messze minden szárazföldtől.

-  Talán soha senki sem fogja a katasztrófa okát s kimenetelét 
megtudni -  sóhajtott Weldonné. -  De hátha még most is vannak 
emberek a hajón?

-  Azóta észrevették volna közeledésünket, s életjelt adtak 
volna magukról -  mondta a kapitány.

A Vándor ekkor már csak háromszáz méternyire volt a hajó
roncstól, s alig lehetett kételkedni abban, hogy a kapitány felte
vése helyes.

E percben Dick figyelmeztette a többieket, hogy valami hangot 
hallott a tönkrement hajóról. Mindenki figyelt.

-  Kutyaugatást hallottam -  suttogott a serdülő fiú. Valóban, 
távoli ugatás hallatszott.
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-  Ha csak egy kutya is, meg kell mentenünk! -  kiáltott fel eré
lyesen Weldonné.

-  Meg, meg, anyám -  szólt a kis Jack. -  Hogy fog majd minket 
szeretni s ragaszkodni hozzánk. Futok, és egy darab cukrot kere
sek neki!

-  Jobb lesz egy darab kenyér, fiam; azt hiszem, inkább éhes az 
a szegény kutya.

-  Jó, majd a levesemet neki adom. Én el lehetek anélkül is -  
felelt a nemeslelkű gyermek.

Egyszerre csak az ugatás tisztábban hallatszott. Majd egyszerre 
nagy fekete kutya jelent meg a hajó párkányán, s rákapaszkodva 
két első lábával, kétségbeesetten ismételte segítségre hívó ugatását.

-  Howick -  szólt a kapitány a kormányoshoz -, fordítsd oldal
ra a hajót, s két legény oldja el azonnal a mentőcsónakot.

-  Csak bírd ki, jó kutyám, mindjárt megmentünk -  biztatta 
a kis Jack az ebet, mely a félredőlt hajó párkányán alig tudta 
magát fenntartani.

A Vándor vitorláit most gyorsan úgy fordították, hogy a hajó 
csaknem mozdulatlan állt meg egy helyben, alig fél kötél hossz- 
nyira a roncstól. Közben a csónakot leoldották, és vízre eresztet
ték. Hull kapitány, Dick és két matróz foglalt benne helyet, s gyor
san eveztek a roncs felé. A kutya folyton ugatott; egész erejével 
kapaszkodott, hogy a csaknem függőlegesen álló fedélzet párká
nyán fenntarthassa magát. Úgy tűnt, mintha nem is magának kért 
volna segítséget, hanem a hajón lévő embereknek, mert ugatása 
közben vissza-visszafordult a hajó felé, mintegy jelezve, hogy ott 
vannak azok, akik a kiszabadításukat várják. Egyszerre azonban 
magaviseleté egészen megváltozott. Segélykiáltásaira dühös or
dítás következett, mintha ellenséget látna maga előtt, s nem jó
akarókat, akik megmentésére sietnek.

-  Mi baja lehet? -  kérdezte Hull kapitány meglepődve, mikor 
a kutya hangját meghallotta.

A kapitány a csónakból nem láthatta, sőt a Vándor fedélzetén 
állók sem vehették észre, hogy amikor a kutya olyan dühösen kez
dett ugatni, éppen akkor lépett ki konyhájából Negoro, a szakács.
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Ismerte, megismerte a kutya a szakácsot? Ebben a helyzetben 
valószínűtlen volt. Annyi bizonyos, hogy Negoro, amint a kutyát 
a hajóroncs párkányán kapaszkodva megpillantotta, egy futó pil
lantást vetett rá, összehúzta szemöldökét, megfordult, s ahelyett, 
hogy a lépcsőn felment volna, ismét visszatért a hajó belsejébe.

Ezalatt a mentőcsónak a roncs közelébe ért, amelynek magas
ban álló gerince mellett az egykori hajó nevét, a Waldecket tisztán 
elolvashatták. A kikötő, melyhez tartozott, nem volt ugyan meg
jelölve, de Hull kapitány, amint hozzáértő szemét rávetette, egy 
percig sem kételkelkedett abban, hogy a Waldeck amerikai gyár
ban készült. A fedélzeten mind a két árboc tőből le volt törve, 
kötélzetének foszlányai siralmas pusztulást mutattak, csak a hajó- 
teknő romja maradt meg az egykor ötszáz tonnás nagy brickből...

A fedélzet üres volt. Egyébként, ahogyan a hajó oldalára for
dult, nem is tarthatta volna fenn magát senki. A kutya is vissza
csúszott a párkányról, s a fedélzet nyitott ajtajánál, félig benn az 
üregben, félig kívül még, lábaival kapaszkodva most már csende
sen várt, hogy mi történik ezután.

A csónakkal a hajóroncs túlsó oldalára kerültek, mivel a felfor
dult fenékoldal felé nem is közelíthették meg. Körülötte -  ameny- 
nyire elláthattak -  az árbocoknak sem darabja, sem töredéke nem 
úszott a tenger felszínén. Ez a jel arra mutatott, hogy a katasztró
fa néhány napja történhetett, és a szél a hullámokkal már messzire 
elhajtotta őket onnan, ahol a végzetes szerencsétlenség történt.
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IV. F E J E Z E T

A WALDECK MENEKÜLTJEI

Amint a kutya látta, hogy a csónakot a hajónak arra az oldalára 
kormányozzák, ahol ő volt, ismét élénken kezdett ugatni. A fiatal 
Dick hanggal és kézzel jelt adott az állatnak, mely azt megértve, 
alácsúszott a fedélzeten, s a tengerbe ereszkedve egész erejével 
úszni kezdett a csónak felé. Nehezére esett: valószínűleg a több
napi éhség és szomjúság merítette ki. Elébe eveztek és felsegítet
ték a csónakba. A felé nyújtott kenyérdarab helyett azonban a csó
nak fenekén levő kis vályúhoz szaladt, melyben egy kevés eső
vizet talált. Szomja sokkal nagyobb volt, mint éhsége.

A csónakkal alkalmas helyet kerestek, ahol a hajóroncsot a leg
jobban megközelíthetik. Mivel emiatt néhány lapátütésnyire távo
lodniuk kellett, a kutya, abban a hitben, hogy ott akarják hagyni 
a hajót, ismét izgatottan ugatni kezdett, és a kapitány és Dick 
kabátját rángatta: lehetetlen volt félreérteni, hogy a hajón lévő 
szerencsétlenek számára kér segítséget. A csónakot ismét a hajó 
orrához kormányozták, s a letört előárboc törzsére vetett kötéllel 
odaerősítve hágcsót dobtak rá, melyen Hull kapitány és Dick, az 
ebtől követve, nem csekély fáradsággal fekapaszkodtak a hajóra 
egészen a fedélzet ajtajáig, amely a két árboc törzse között nyitva 
állt. Ezen az ajtón aztán a két megmentő becsúszott a Waldeck 
üregébe.

Az üregben semmi szállítmányt nem találtak: a hajó összes 
terhe a homoksúly volt, mely az összeütközés következtében fél
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oldalra tolulva felfordította, s így tulajdonképpen a süllyedéstől 
mentette meg; ezáltal az oldalán ütött lyuk magasabbra került, 
így a víz nem nyomulhatott be a hajóba.

-  Itt senki sincs -  szólt Hull kapitány, miután néhány percig 
figyelmesen körülnézett.

A kutya azonban a fedélzet bejáratánál maradt, és nyomukat 
egy percre sem nem vesztette el. Egyfolytában ugatott, szűkölt, 
nyugtalankodott, s mikor Hullák az üregből visszatértek, előttük 
szaladva a fedélzeti hajóterem felé vezette őket. Követték.

S íme a felső üregben öt test -  nyilván holttestek -  feküdt előt
tük a padozaton. A kívülről jövő világosságnál, amint az ajtót rá
juk nyitotta, Hull kapitány öt négert fedezett fel, akik eszmélet
lenek voltak.

Dick egyiktől a másikig szaladt, mindegyiket megtapogatta, 
fülét szájukhoz és szívükhöz tette; úgy tetszett neki, mintha még 
lélegeznének.

-  Ki velük a szabad levegőre! -  kiáltott Hull kapitány, s a fia
tal, de erős Dick segítségével egyenként vonszolta ki az öt négert 
a fedélzetre. Azok mit sem tudtak arról, hogy ez a két fehér ember 
megmentésükön fáradozik.

Most az eltört nagy árbocról lefüggő kötéldarabbal, s a csónak
ban maradt két matrózzal együtt az öt élettelennek látszó testet 
egyenként lebocsátották a csónakba. A kutya víg csaholással ug
rott utánuk. Néhány perc múlva ismét a Vándoron voltak.

-  Szerencsétlenek! -  sóhajtott Weldonné, amint az elesett em
bereket megpillantotta.

-  Élnek, asszonyom! Élnek -  erősítette meg Dick. -  Isten 
segítségével megmentjük őket!

Azonnal az eszméletlen négerek észhez térítéséhez láttak. 
Mindenekelőtt rumos vizet akartak a szájukba cseppenteni. Hull 
kapitány a szakácsnak, Negorónak kiáltott. Hiába, kétszeri kiál
tására sem jelent meg. A kutya azonban a Negoro névre észreve
hetően hegyezte a fülét, mintha már hallotta volna. S mikor végre 
Negoro a harmadszori hívásra megjelent, az eb teljes dühvei felé 
rohant, rá akart ugrani, s talán megfojtja, ha le nem fogják.
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-  Ismeri ezt a kutyát? -  kérdezte Hull kapitány.
-  Én? -  válaszolt Negoro csodálkozva. -  Soha nem láttam.
-  Különös -  mormogta magában Dick.
De nem jutott ideje ezen tanakodni. Az áléit négerek felélesz

tése most fontosabb volt. Mivel Afrika közepéről a rabszolgaszál
lítás és -kereskedés még egyre folyt, s évenként sok hajó visz ilyen 
szomorú szállítmányt Amerika és Ausztrália felé, nem lehetetlen, 
hogy a Waldecken talált öt néger is közéjük tartozott. De ha rab
szolgák voltak is, mihelyt az Egyesült Államok Vándorának fedél
zetére léptek, azonnal szabadokká váltak.

A legidősebb közülök körülbelül hatvanéves lehetett. Először 
ő tért magához annyira, hogy szavát vehették. Az első kérdésekre 
elmondta, hogy hajójuk, mintegy tíz napja, egy sötét éjszaka má
sik hajóval ütközött össze. Ok a fenékszobában aludtak, s mire 
összeszedhették magukat és a fedélzetre juthattak volna, a sze
mélyzet akkorra eltűnt. Talán a katasztrófát okozó másik hajó 
vette fel őket, s szerencsésen megmenekülhettek.

Az öreg Tóm -  ez volt a vén néger neve -  elbeszélte azt is, 
hogy ők nem rabszolgák, hanem szabad amerikai polgárok, Penn
sylvaniából valók. Mint munkások szegődtek egy angolhoz, 
kinek Dél-Ausztráliában, Melbourne mellett nagy ültetvénye 
van. Három évig dolgoztak nála, s ezalatt annyit kerestek, hogy 
most hazájukba akartak visszatérni. Az utazási költséget meg
fizették, s felvetették magukat a hajóra. Közben érte őket a szeren
csétlenség.

Az öreg Tóm hatéves korában rabszolgaként került Ameriká
ba, ahol néhány évvel az általános felszabadítás előtt visszanyerte 
a szabadságát. Gyermekei már szabadnak születtek. A többiek, 
akik a hajón vele voltak, mind fiatalok: az egyik az ő fia volt, Bat, 
a más három pedig Austin, Acteon és Hercules, mind 25-30 év 
közöttiek, és szintén szabadon született négerek.

Míg ezeket Tóm elég értelmesen, bár a gyengeségtől szakado
zottan elbeszélte, a többiekkel az élesztési kísérleteket folytatták. 
Neki enni adtak, hogy erejét visszanyerje. A jószívű Weldonné s 
az ifjú Dick hozták a táplálékot, s még a kis Jack is maga hozta egy
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tálban a saját levesét. Mellette a hatalmas eb ropogtatta az elébe 
tett csontokat.

Dingo -  ezen a néven értett a kutya, mint az öreg Tómtól meg
tudták -  szép és erőteljes állat volt: egyik legszebb példánya az Uj- 
Hollandiában nevelkedett komondoroknak. Ha fejét felemelte, s 
füleit hátra vetve büszkén szétnézett, majdnem embermagasságú
nak látszott. Nem volt haragos, de a barátságtalan állat mintha 
mindig szomorú lett volna. Az öreg Tóm már a Waldecken tapasz
talta, hogy a négerek iránt nem viseltetik rokonszenvvel. Nem 
bántotta ugyan őket, de nem is barátkozott velük; inkább kerülte 
a feketéket. A Waldeck kapitánya az afrikai partokon kiéhezve, 
senyvedten találta, így vette magához. Hogy ki volt az előbbi gaz
dája, nem lehetett tudni: a nyakán rézszorítót viselt, S. V. betűk
kel. Múltjából ennyi emlék maradt. De az okos állaton meglátszott, 
hogy emlékei vannak, mintha régi gazdája után szomorkodna.

Ők voltak tehát a Waldeck menekültjei. Elhatározták, hogy 
magukkal viszik és a kaliforniai parton teszik ki őket, ahol Wel- 
don úr, ahogyan neje ezt előre megígérte nekik, szívesen látja, és 
segít rajtuk, hogy visszatérhessenek hazájukba, Pennsylvaniába.

A felocsúdott négerek nagy hálával fogadták az ígéreteket. Bár 
szegényes, tudatlan emberek voltak, ki tudja, vajon nem lesz-e 
módjukban meghálálni azt, amit a Weldon család és Hull kapi
tány velük tett?
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V. F E J E Z E T

S. V.

A Vándor folytatta útját, igyekezett, amennyire csak a szelek en
gedték. Nyugatnak tartott, s még azon a napon a Waldeck roncsa 
elveszett a távolba.

Tomot s társait a hajó elején, a fedélzet alatt lévő kabinban 
helyezték el. Szép időben különben is a fedélzeten voltak, mikor 
segítségüket igénybe vették. Szívesen vettek részt minden mun
kában. Ha állandó a szél, és ha a vitorla rendben van, a hajó megy 
magától. Ha a szél fordul, vagy a hajó irányát változtatni kell, az 
árbockötelekhez erős karokra van szükség. A fiatal négerek közt 
Hercules, aki nevének megfelelő óriási erővel rendelkezett, igen jó 
szolgálatot tett ilyenkor.

A kis Jack nagyon szerette nézni e hat láb magas, óriás ter
metű, izmos négert, akiben a testi erő lágy kedéllyel és szelíd
séggel párosult. Annyira összebarátkoztak, hogy a kisfiú maga 
kérte az óriást, vegye fel a tenyerére, s emelje magasra. Ez a játék 
mindkettőjüket mulattatta.

-  Nehéz vagyok? -  kérdezte olykor Jack.
-  Mint a pille -  felelt a néger. -  No várj csak!
És a kisfiú ugyancsak feszítgette lábait és inait, hogy Hercu- 

lesen kifogjon, ami természetesen soha sem sikerült.
A kis Jacknek volt a legjobb dolga. Eddig csak egy barátja volt 

a hajón: Dick, aki mindig szívesen foglalkozott vele. Most már 
kettő, mert Hercules is ráért vele játszani, s szívesen is tette. Nem
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sokára még egy harmadik barátja is akadt: Dingo, a szép új-hol- 
landiai kutya.

Dingo, mint tudjuk, általában komor, barátságtalan volt: ami
kor a Waldecken volt, nem tetszett neki a társaság, s kerülni látszott 
az embereket. A Vándoron mintha kicserélték volna. Csakhamar 
annyira a kis Jackhez szegődött, hogy mindig a nyomában volt, s 
el sem akarta hagyni. Az ebek a gyermekek iránt csaknem mindig 
rokonszenvvel viseltetnek, s nagyon alkalmasnak bizonyulnak 
játszótársnak. És Dingo bizony játszótársa lett Jacknek. A kisfiú 
legfőbb vágya az volt, hogy paripává képezze Dingót, s el kell 
ismerni, hogy az ilyen négylábú paripa a legügyesebb falónál is 
kellemesebb, még ha az ringatja is, vagy négy kerék van a lába 
alatt. A kis Jack egész vágtatóversenyeket rendezett a hajó fedél
zetén, s viszonzásul bőségesen részesítette kedves „lovát" a leg
jobb falatokban, amiket maga kapott.

Dingo a kisfiúval való pajtáskodás révén az egész hajósnép 
szeretetét megnyerte, s mindenkinek kedvencévé vált; csak Ne- 
goro kerülte állhatatosan a vele való találkozást, de az eb is min
den alkalommal kimutatta megmagyarázhatatlan ellenszenvét.

Azért a kis Jack Dickkel való barátságát sem hanyagolta el.
A fiatal hajósnövendék egyébként is mindenki számára rokon

szenves és szeretetre méltó fiatalembernek bizonyult. Weldonné 
már azért is szerette, mert szabad idejét a kis Jack közelében töl
tötte. Hull kapitány nemcsak szolgálataival, de magaviseletével is 
meg volt elégedve. A kormánykerék mellett ügyes, korához ké
pest pedig erős volt, gyors elhatározású akkor, ha valamilyen 
új intézkedést kellett hozni. Hull kapitány nem egyszer mondta 
Weldonnénak:

-  Bámulatos, hogy máris mennyit tud ez a fiú! Alig tizenöt 
éves, s már egy ilyen kis hajót tud igazgatni.

-  Férjem is hasonló jó véleménnyel van róla! Az a terve, ha 
hazaérünk, egyetemre küldi, hadd képezze tovább magát.

-  Bizonyára kitűnő kapitány lesz belőle -  mondta Hull. -  Gyer
mekkora óta hajón van, s a mi mesterségünk olyan, hogy jófor
mán kiskorunktól kell tanulnunk, hogy értsünk is hozzá.
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Néha Benedek úr is kijött a fedélzetre. No, nem éppen beszél
getni. Mit érdekelte őt, amit mások beszéltek? Úgy járkált föl s alá, 
mint egy nyugtalan szellem. Kezével mindig motozott, tapogatott.

-  Mit keres, rokon? -  kérdezte Weldonné.
-  Mit keresnék? -  felelte. -  Hát bogarakat.
-  No, akkor méltán neheztelhet Hull kapitányra, amért olyan 

tisztán tartja a hajót; itt nemigen szaporodnak a bogarak.
-  Ez túlzás, asszonyom -  felelt a kapitány. -  Egy-egy poloska 

azért itt is akad...
E percben Dingo jött oda, nyájasan közeledve a társasághoz. 

Benedek úr haragos tekintetet vetett rá, sőt -  isten bocsássa meg -  
talán el is rúgta magától a jó állatot.

-  Neheztel ez ebre? -  kérdezte Weldonné.
-  Hogyne! -  felelt a tudós kedvetlenül. -  Csalódtam benne.
-  Talán bogárnak nézte, s mikor az ortopterák vagy koleop- 

terák közé akarta besorozni, akkor vette észre, hogy négylábú?
-  Dehogy! ítéljen ön. Nem mondták-e, hogy Dingót előbbi 

gazdája Közép-Afrika nyugati partjain fogta el?
-  De igen. Nos?
-  Nos én arra számítottam, hogy valamilyen afrikai bolhakü- 

lönlegeséget bizonyosan hozott magával, amely még nincs meg
határozva. És hiába bolhásztam át meg át, semmi. ítéljék meg, 
vajon nem méltó neheztelésem erre a nagy mihasznára?

így teltek a napok a Vándor fedélzetén. Az idő folyvást szép 
volt, de a szél, noha nem viharosan, folyton ellenkező irányba fújt, 
ami nem kevésbé késleltette a hajó haladását. Benedek úr, unal
mában, mert gyűjteményeit a tengeren nem szaporíthatta, min
dent elkövetett, hogy legalább egy tanítványt szerezhessen magá
nak, akivel entomológiai ismereteit közölheti. Természetes, hogy 
mindenekelőtt Dicket, ezt a tehetséges fiatalembert szemelte ki, 
de ő egyáltalában nem mutatott hajlamot erre a speciális tudo
mányágra. A tudós jobb tanítvány híján a négerekhez fordult: 
azok persze semmit sem értettek előadásaiból, s rendre mind 
megszöktek az „osztályból". Csak Hercules maradt, aki mégis 
vitte annyira, hogy a bogarat a hüllőtől meg tudta különböztetni.
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A tanulást különben sem hanyagolták el a Vándoron. A kis 
Jacket nem hagyták csupán játszópajtásaival foglalkozni. Anyja, 
Weldonné asszony maga tanította a betűkre; a fejszámolást pedig 
természetesen a derék Dick oktatgatta olyan ügyesen, hogy a kis
fiú a tréfás példáktól csak nevetett; nem is tudta, hogy játszva 
tanul. Hiszen az ő korában, aki alig volt ötéves, csak játszva lehe
tett elsajátítani a tudományt. Anyja ezért nem is ábécés könyvből 
tanította őt a betűkre, hanem kis kockákból, melyek mindegyikén 
egy-egy betű volt: ezekből szótagokat és szavakat lehetett kirakni. 
A kisfiúnak tetszett a játék, s ha valakit megkérhetett, aki a betű
ket magyarázza, órákig is elpepecselt velük. A hajószobában, majd 
a fedélzeten az egész ábécét szétszórta, kiteregette maga köré, és 
válogatott belőlük olyan a betűket, melyeket már ismert, vagy 
melyeknek a fogalma iránt még kétsége volt. E foglalkozás éppoly 
váratlan, mint rendkívüli jelenetre adott egy ízben alkalmat.

Február 9-e reggelén, szép verőfényes időben a kis Jack a fe
délzeten ült, betűkockáival körülbástyázva magát, és kiváloga
tott belőlük először egy, majd más szót. Ebben a foglalkozásban 
hozzásompolygott Dingo, s úgy nézte a betűkkel játszó fiút, mint
ha ő is tudna olvasni.

S csakugyan! Egyszerre fülét kezdte hegyezni, orrát szimatol
va felemelte, s megállt, mint amikor a jó vizsla vadra vár. Hirtelen 
kinyújtotta az első jobb lábát, az egyik kocka után nyúlt, de mivel 
nem tudta megfogni, hasra vetette magát, odacsúszva a szájába 
vette, és külön a többitől kis gazdája elé tette.

A kocka a nagy V betű volt.
A kis Jack el nem tudta gondolni, mit akar a kutya; de nem 

bántotta, hagyta cselekedni. Az pedig újra szimatolni kezdett 
a betűk közt: nemsokára meg is találta, amit keresett, mert újra 
kiválasztott egy kockát, s azon mód a másik mellé helyezte.

Ez a nagy S volt.
Már erre Jack is elkiáltotta magát, éspedig oly hangosan, hogy 

Weldonné, az öreg Tóm és Dick egyszerre mind a fedélzetre siet
tek: azt hitték, a kisfiúnak valami baja van. A fiú ámulva mesélte 
el, mit tett a Dingo.
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Dingo ismeri a betűket! Hihetetlen!
Azonnal próbának vetették alá: vajon nem csak úgy véletlenül 

történt a betűk kiválasztása? A két betűt a többiek közé tették, 
amiért Dingo morgolódni kezdett.

Pár másodperc múlva azonban Dingo ismét ráugrott a koc
kákra, s rövid keresés után újra ugyanazt a két betűt választotta 
ki. Ezúttal már egészen külön, a többitől félrevitte, s őrt állt mel
lettük, mintha elhatározta volna, hogy magának tartsa meg őket. 
A többi betűvel mit sem törődött, csak ez a kettő érdekelte.

-  Különös! -  mondta Weldonné.
-  Nagyon különös -  szólt Hull kapitány, aki szintén odaérke

zett. -  Annál is inkább csodálatra méltó, mert éppen ez a két betű, 
a V és az S, amit a nyakörvén is találtunk.

-  Csakugyan! -  csodálkozott az öreg Tóm. Hull kapitány kissé 
elgondolkodott.

-  Tóm, nem te mondtad, hogy Dingo csak rövid ideig volt 
a Valdeck kapitánya birtokában?

-  Úgy van, uram, legfeljebb pár esztendeig.
-  És hogy a kapitány őt Afrika nyugati partján szedte fel 

valahol?
-  Igen, a Kongó torkolata mellett.
-  így nem tudjátok, ki volt előbb a kutya gazdája?
-  Egyáltalában nem. A talált kutya még bajosabb dolog, mint 

a talált gyermek. Se keresztlevele nincs, se a kérdésekre nem tud 
választ adni.

-  Úgy van, úgy -  mormogta Hull kapitány.
-  Ez a két betű talán valamilyen emléket vagy gyanút ébreszt 

önben, kapitány? -  kérdezte érdeklődve Weldonné.
-  Asszonyom! Puszta gyanút, amelyet mégsem hallgathatok 

el. 1871-ben, tehát két évvel ezelőtt, a párizsi földrajzi társulat egy 
fiatal francia tudóst küldött ki, hogy Közép-Afrikát a nyugati 
parttól a keleti partig keresztül átutazza. Az ifjú neve Sámuel Ver- 
non volt. Kiszállt Afrika partjánál, de célját nem érte el. Hogy mi 
történt vele, soha nem lehetett megtudni.

-  S honnan gondolja ön, hogy ez az eb az övé volt?
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-  Nem tudom, ez csak gyanú. De nem lehetetlen. Lehetséges, 
hogy Vemon elpusztult az úton, vagy a vadak fogságába esett, 
megölték és csak kutyája menekülhetett meg, s visszament a Kon
gó torkolatához, ahonnan elindultak. E gyanút semmi sem támo
gatja; de tény, hogy Dingo ismeri e két betűt, melyek esetleg az 
elveszett Sámuel Vemon nevének kezdőbetűi. Miképpen jutott ez 
az oktalan állat e két betű ismeretéhez? Kiderül-e, nem tudom... 
De látja ön, asszonyom, hogy az eb mennyire ragaszkodik e két 
betűhöz, hogy azokat nem engedi elvetetni magától.

-  Egyedül ment Sámuel Vemon e felfedezőútra?
-  Arról nincs tudomásom -  felelte Hull kapitány. -  De való

színű, hogy bennszülöttekből állhatott a kísérete.
A beszélgetés eddig jutott, amikor Negoro megjelent a fe

délzeten.
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VI. F E J E Z E T

V Ö R Ö S L Ő  HULLÁMOK

Mikor Negoro a fedélzetre lépett, senki sem figyelt rá, s észre sem 
vették a mérges pillantásokat, melyeket a kutyára vetett. Elámult, 
mikor meglátta a két betűt. Dingo, miután a szakácsot megpillan
totta, elfordult a betűktől, s fogait vicsorgatva mordult a sötét 
képű emberre. Negoro dühösen nézett az ebre, s fenyegetően 
emelte rá az öklét. Aztán szó nélkül tért vissza kabinjába, mintha 
kerülni akarná a feltűnést.

-  Itt valami titok lappang -  mormogta Hull kapitány, akinek 
ez a kis jelenet egyetlen mozzanata sem kerülte el a figyelmét.

A többiek tekintete azonban a kutyára irányult, s arra a két 
betűre, melyeket az ábécéből kiválasztott, s tökéletesen felismert.

-  Nem csodálatos -  kérdezte Dick -, hogy egy kutya ismeri 
a betűket?

-  Minden bizonnyal különös -  válaszolt Hull kapitány. -  Vi
szont jegyezzük meg: nem valamennyi betűről tud, csak éppen az 
S-et és a V-t ismeri. Honnan tudhatnánk, milyen sajátos körülmé
nyek idézték elő, hogy figyelme éppen e két betűre irányuljon, 
éspedig oly mértékben, hogy azoknak az alakja tökéletesen bevé
sődjön az emlékezetébe. Ebeknél egyébiránt számos példája van 
ennél nagyobb értelemnek is.

-  Csak szólni tudna! -  felelt a fiatal hajósnövendék. -  Akkor 
elmondaná, mi köti őt e két betűhöz, s miért haragszik a szakács- 
mesterre.
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Dingo azonban nem tudott beszélni, s így a titok egyelőre 
megfejthetetlen maradt. Például mikor több ízben szó esett er
ről, mindannyiszor kifejezésre jutott a gyanú és bizalmatlanság 
Negoro ellen is -  ámbár magaviseleté különösebben nem adott 
rá okot.

Az utasok szemében pedig úgy állt a dolog, hogy Dingo olyan 
tudós kutya volt, amely olvasni tud, sőt talán írni is -  legalább 
annyira, mint egynémely matróz a hajón.

-  Miért ne -  szólt közbe Bolton, a kormányos -  , hiszen van
nak állatok, amelyek beszélnek is, mint például a papagáj, a szaj
kó; miért ne beszélhetne egy okos kutya is, holott szájjal mégis 
csak könnyebben esik a beszéd, mint a madárcsőrrel.

-  Az igaz -  felelte Howick, az árbocmester -, csakhogy arra 
még nem volt példa.

-  De bizony volt. Egy tudós dánnak volt egy kutyája, amely 
mintegy húsz szót egész világosan ki tudott mondani. Természe
tesen ugyanúgy nem értette, amit kimondott, mint a papagájok; 
de azért a torka úgy volt idomítva, hogy szavait megérthették.

Dingo a hajó hőse volt. A kísérletet számtalanszor megismétel
tették vele; elébe rakták valamennyi betűkockát, és ő soha el nem 
tévesztve, mindig az S és V betűket választotta ki a többi közül. 
Csak ez a két betű érdekelte.

Ezt a kísérletet Benedek úr mint állattudós előtt is több ízben 
újra és újra bemutatták: ő azonban csupán a bogarak iránt érdek
lődött, így ügyet sem vetett rá. Egy ízben mégis megkockáztatta 
azt a megjegyzést, hogy nem kell ám arra gondolni, mintha az 
oktalan állatok közül csak a kutyáknak lenne kiváltságuk olykor 
okosaknak lenni; az úgynevezett alsóbbrendű állatoknál nem egy
szer találunk olykor magasabb értelmet is; s erre egész sereg pél
dát hozott fel, melyekben sokkal kevesebb rész jutott a hódokra s 
egyéb négylábúakra, mint a hangyákra s mindenféle bogarakra, 
az ő kiváló kegyenceire. Az egész tudományos előadásnak az volt 
a zárszava és összefoglalása: „in minimis maximus Deus", vagyis 
„a kis dologban tetszik meg leginkább az Isten nagy volta" -  ami 
igaz is.
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A tudós azonban legkevésbé sem csökkenthétté azt a köztisz
teletet, amelyben Dingót a hajósnép részesítette, mert szinte az 
állatvilág tüneményének tekintették.

Mondani sem kell, hogy Negoro nem osztozott a többiek elra
gadtatásában. Ő a lekicsinylés álarca alá rejtette bizalmatlanságát, 
amellyel a becsületes eb iránt viseltetett.

Szemmel láthatóan a bizalmatlanság kölcsönös volt, mert Din
go sem mulasztott el egyetlen alkalmat, hogy a szakács felé ki ne 
mutathassa barátságtalan indulatát, amiért is Negoro, ahol és 
amikor csak lehetett, ki is kerülte a vele való találkozást.

Február 10-én az északkeleti szél, mely eddig folyton akadá
lyozta a hajót, észrevehetően lecsendesedett. Hull kapitány öröm
mel vette tudomásul e változást, amely ha tartós marad, reményt 
nyújtott arra, hogy végre gyorsabban haladhatnak a kitűzött 
irányba, s talán az eddig elveszített időt is pótolhatják. Azonban 
még néhány nap eltelt, míg a szél teljesen s állandóan nyugati 
irányba fordult, s a nyílt óceánra segítette őket.

A Csendes-óceánnak ez a része puszta és elhagyatott volt. 
Hajó is ritkán mutatkozott rajta. A déli tengerek cethalászai ilyen
kor még nem látják eljönni az időt, hogy idáig elhajózzanak; így 
a Vándor nem is számíthatott arra, hogy mostanában hajóval ta
lálkozzon.

De azért, ha a tengeren semmi sem mutatkozott, a látóhatárt 
a hajósnak kötelessége folyton figyelemmel kísérnie. Különben 
a tenger felszíne, ha hajó nem is látszik rajta, mindig változatos; 
egy vízi növény vagy állat úszása leköti a figyelmet, s az örvénylő 
hullámok is különbözők. Az óceán élete mindig élénk és izgatott, 
a felszínen éppen úgy, mint lent a mélységben. A felbukkanó 
halat a levegő szárnyasai lesik, s csoportosan kísérik, és ha más 
nem, hát a napsugár habokon való játéka mindig érdekessé teszi 
a vizet a szemlélő számára.

Talán senki sem kísérte oly figyelemmel a tengernek és a lég
körnek ezt a jelenségét, mint a fiatal Dick Sand. Számtalanszor 
jelét adta bámulatos ügyességének, amikor puskájával egy-egy 
alig felbukkanó halat, vagy egy messziről lecsapó madarat vehe
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tett célba, amit kitűnően el is talált. Weldonné nem egyszer fejezte 
ki elismerését neki.

A mondott napon Weldonné éppen a fedélzeten sétált, Dick 
a kis Jack közelében állt, s mindnyájan a tenger hullámzó, de egé
szében véve csendes felszínét nézték.

Egyszerre sajátságos jelenség kötötte le mindhármuk figyel
mét. A tenger vize egy pillanat alatt pirosas színűvé vált, mintha 
csak vér ömlött volna el rajta: éspedig akkora területen, ameddig 
a szem ellátott.

-  Nézd csak -  szólította Weldonné Dicket -, milyen különös 
színt vált itt az óceán! Talán valami tengeri növény okozza.

-  Nem, asszonyom, hanem apró héjas állatok milliárdjai, me
lyeket a roppant nagy vízi emlősök habzsolnak fel. A halászok 
ezeket találóan cethalkenyémek nevezik.

-  Héjas állatok? De hisz csak oly aprók, mintha piciny boga
rak lennének. Benedek úr ugyancsak örül majd, ha szedegethet 
belőlük gyűjteményébe.

S mindjárt le is kiáltott:
-  Benedek rokon! Jöjjön csak fel!
A megszólított csakugyan meg is jelent a fedélzeten. Szinte 

egyszerre jött vele Hull kapitány is.
-  Benedek rokon -  szólt Weldonné -, látja azt a roppant ter

jedelmű vörösséget a tenger színén?
-  Nini -  vetette közbe Hull kapitány hisz ez cetkenyér! Be

nedek úr, most jó alkalma lesz e héjas állatok tanulmányozására.
-  Mi gondom nekem a héjasokkal!
-  Hogyan, hisz ezek is az ízeltlábúak hat serege közül az 

egyikbe tartoznak; ön pedig entomológus!
-  Az ám, de nem vagyok a héjasokra különös figyelemmel: én 

kiváló hexapodista -  vagyis bogarász vagyok.
-  No, ha önt nem érdeklik e kis állatok, annál inkább érdekel

nék a cethalak valamely példányát, ha ugyan a közelben lenné
nek. S ki tudja? Mi halászok, ha ezeknek a parányi állatkáknak 
a milliárdjait megpillantjuk, már készen tartjuk szigonyainkat, s 
feltételezzük, hogy a cet sem lehet messze.
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-  Hogy lehet, hogy az a nagy állat eszi ezeket a kis állatokat? 
-  kérdezte Jack.

-  Ej, fiam, hát nekünk nem lisztből készül a legjobb elede
lünk? Sok falat, ha morzsából van is, elegendő; s a cetek annyira 
szeretik e kis állatkákat, hogy amíg milliónként habzsolják a víz
ből, egészen megfeledkeznek magukról; ilyenkor a legkönnyebb 
hozzájuk férni és szigonyt vetni rájuk.

E pillanatban -  mintha csak Hull kapitány állítását akarná iga
zolni -  egy matróz a hajó elején elkiáltotta magát:

-  Cethal! Amott, jobbra, éppen előttünk!
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VII.  F E J E Z E T

A C E T

A matróz kiáltására mindnyájan a kijelölt irányba tekintettek. De 
arról a helyről, ahol álltak, nem láthatták. Hull kapitány, cetha- 
lászösztönétől vezetve, a hajófedél magasabb része felé sietett; 
Weldonné, Dick, a kis Jack, még Benedek úr is önkéntelenül, 
szinte futottak utána.

S valóban, valami négy tengeri mérföld távolságban, magasra 
lövellő vízsugár és buborékok mutatták, hogy egy nagy vízi em
lős mozog ott a vöröslő hullámok között. Sokat átélt cethalászok 
egy percig sem maradhattak kétségben afelől, hogy ott bizony cet 
úszik.

De a távolság sokkal nagyobb volt még, hogy fel lehetett volna 
ismerni, a cetek mely fajtájához tartozik. Ámbár a különböző 
fajok egymástól nagyon is megkülönböztethetők. Az északi-ten- 
gerbeli közönséges ceteknek a hátukon nincs uszonyuk, bőrük 
vastag zsírréteget, szalonnát takar, nyolcvan lábnyi hosszúságra 
is megnőnek, míg a középnagyságúak mérete hatvan láb. Egy 
tökéletesen kinőtt példány száz hordó halzsírt is ad. Ellenben 
az úgynevezett hump-back, vagyis háttal úszó, fehér színű fajta 
olyan nagy uszonyokkal bír, melyek fél testéig kinőnek, s majd
nem szárnyaknak lehetne nevezni, s róluk az állatot repülő hal
nak -  vagy inkább szörnynek -  lehetne vélni. Végül a jubarte cet, 
vagy „fecskendező fürtfogú" vaskosabb és erőteljesebb a többinél 
is, s vízkilövellése valamennyi közül a legerőszakosabb.
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Hull kapitány s a hajó személyzete egyelőre még nem mond
hatták meg, milyen fajta cetre akadtak, ám annál nagyobb kíván
csisággal vizsgálták a messzeségben feltűnt óriás állatot.

Ha igaz az, hogy az órás nem mehet be egy szobába anélkül, 
hogy ellenállhatatlan vágyat ne érezzen magában a falióra felhú
zására, sokkal igazabb az, hogy a cethalász ellenállhatatlan vággyal 
tekint a cetre, hogyan keríthesse azt hatalmába, s üthesse bele 
szigonyát. Azt mondják: a nagy vadra vadászók sokkal mohób
bak, mint az apróvadra menő fogoly- vagy nyúlvadászok. Minél 
nagyobb az állat, annál nagyobb vágyat ébreszt elejtése. Mit 
érezhetnek hát az elefántvadászok és a cethalászok! Különösen, ha 
arra gondolunk, hogy a Vándor egész személyzete egy jóformán 
meghiúsult cethalvadászidény nyomasztó és bosszantó emlékével 
igyekezett hazafelé.

Hull kapitány egyre figyelmesebben szemlélte a még távolabb 
lévő állatot. Még mindig nem lehetett jól kivenni alakját, de gya
korlott szemű cethalász bizonyos ismertetőjelekből következ
tet. A gőz- és vízsugár, melyet a vízi emlősök mindegyike kilö
vell ormyílásából, egyik alapja a megkülönböztetésnek a szakértő 
előtt.

-  Nem északi tengerre jellemző állat! -  szólt Hull kapitány. -  
Akkor vékonyabb vízsugarat lövellne, és azt is magasabbra; ha 
pedig a kilövellés úgy sustorogna, mint valami tűztorok, akkor 
azt mondanám, hogy hump-back; de szó sincs róla, hiába hegye
zem fülemet, nem hallok semmit.

-  Mit gondolsz, Dick? -  fordult hirtelen a fiatal növendékhez.
-  Azt gondolom -  felelte átgondoltan Dick Sand -, hogy fecs

kendező fürtfogóval van dolgunk...
-  Kapitány úr -  folytatta -, milyen erővel s rohamosan lö- 

velli a vizet orrából. Sokkal vastagabb s több a víz, mint a sűrített 
gőz kilövelléseiben. S ha nem csalódtam, ez a fecskendezők ismer
tetőjele.

-  Valóban, Dick fiam, igazad van; s most már alig lehet két
ségünk felőle. Csakugyan fecskendező cet, mely ott a vörös vízben 
lubickol.
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-  De szép! -  ujjongott a kis Jack.
-  Az ám! S ha meggondoljuk, hogy ez a nagy állat most gond

talanul habzsolja a reggelijét, nem is sejti, hogy cethalászok lesik.
-  Ritka nagy példány lehet még a fecskendezők között is.
-  Valóban az -  erősítette meg Hull kapitány, aki egyre na

gyobb kedvet kapott a vadászathoz. -  Fogadni mernék, hogy leg
alább hetven láb hosszú.

-  Csak ha öt-hat ilyen nagyságú állatot csíphetnénk el -  je
gyezte meg a kormányos -, megtölthetnénk zsírjával hajónk rako
dókamráját.

-  De még ezzel az eggyel is megtölthetjük a hordóink felét -  
erősítette a kapitány.

-  Igaz -  mondta Dick. -  Hanem még nincs a kezünk között. 
Kemény munkánk lesz, míg a nyakára hághatunk.

-  így is van -  hagyta helyben a kapitány. -  Ezeknek a kemény 
uszonyú ceteknek a farkában roppant erő van. Vigyázva kell hoz
zájuk közelíteni, mert nincs az a halászcsónak, amely egy csapá
suknak ellenállhatna.

-  Eh! -  szólt közbe egy matróz. -  Azért egy ilyen állat mindig 
is elég szép préda ahhoz, hogy az ember jó kedvvel kockáztasson.

-  Meghiszem azt -  felelte a másik. -  Kár lenne elszalasztani.
Szemmel látható volt, hogy e derék cethalászokat egészen fel

lelkesítette a váratlan prédával való találkozás. Úgy tekintették, 
mintha néhány hordó halzsír úszkálna előttük a tengeren, s csak 
utána kellene nyúlniuk, hogy a Vándor meglehetősen üres olajos
kamráját megtöltsék vele.

A matrózok a fedél legmagasabb részére siettek, hogy jobban 
láthassanak: ujjongó kiáltásba törtek ki, amint a hajó az úszó 
szörnyhöz közelített.

-  Mama, mama! -  kiáltott a kis Jack. -  Fogjuk meg azt a cetha
lat, szeretném közelről megnézni, vajon milyen?

-  Fiam, hát te is meg akarod fogni?
-  S miért ne? -  mondta a kapitány, aki leginkább vágyott 

a prédára. Halászmestereink nincsenek ugyan, de ez hagyján! 
Hiszen magunk is elbánunk az otromba állattal.
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-  Úgy van, úgy van! -  kiáltották a matrózok.
-  Nem ez lesz az első eset -  folytatta Hull kapitány hogy 

szigonnyal bánok, s majd meglátjátok, hogy tudom is kezelni.
-  Hurrá, hurrá! -  kiáltottak mindnyájan lelkesen.
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Vi l i .  F E J E Z E T

E L Ő K É S Z Ü L E T E K

Érthető, hogy az óriás vízi emlős megpillantása olyan nagy izgal
mat idézett elő a Vándor fedélzetén. Ha zsákmányul ejtik, az min
den vadászkalanddal közös izgatottság és gyönyör mellett nem 
megvetendő anyagi nyereséggel is biztatott. Csak Weldonné tette 
fel a kérdést: vajon a vállalkozás nem jár Hull kapitányra vagy 
embereire nézve valami veszéllyel? De a kapitány határozott nem
mel nyugtatta meg asszonyát.

Hull kapitány azonnal megtette az előkészületeket. Mert ha 
a helyzet veszéllyel nem is jár, jól tudta, hogy ilyen óriási állat 
elejtése nem csekély erőfeszítés, s minden eshetőségre fel akart 
készülni.

A legnagyobb nehézség az volt, hogy bár a Vándornak egy na
gyobb és két kisebb csónakja is volt, a kis létszámú személyzet 
miatt mégis csak egy csónakkal mehettek a cetre. Mivel az előző 
halászokat visszainduláskor elbocsátották, a hajón mindössze öt 
matróz s négy néger volt. A hajót pedig nem lehetett üresen hagy
ni. A kapitány tehát úgy határozott, hogy az egyik csónakkal az 
öt matróz s ő maga megy a vadászatra, a hajót pedig a fiatal, 
de ügyességénél fogva teljesen megbízható Dick parancsnoksága 
alatt a négerek szolgálatára bízza.

-  Fiam, Dick -  szólt az ifjúhoz. -  Rád bízom a hajót, míg -  
remélem, csak rövid ideig -  távol leszek.
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-  Rendben van, uram -  felelt a tizenöt éves fiatalember, sze
rény önérzettel.

Pedig mennyire szeretett volna részt venni a halászatban! De 
átlátta, hogy egy felnőtt ember izmos karja többet ér az ő csekély 
erejénél, másfelől a hajó parancsnokságában ő megbízhatóbb, mint 
bármelyik matróz.

A halászcsónakon lévő kormánylapátot Howick mester, a 
Vándor ügyes kormányosa vette a kezébe, a többi matróz pedig 
két oldalt két-két evezőlapátot fogott. Hull kapitány a csónak
ban állt, és a szigony kivetését tartotta fenn magának, amiben 
ő már nagy gyakorlatot szerzett. Ha a szigony jól talál, és a cet 
-  testében a halálos fullánkkal -  a víz alá merül, akkor a vadá
szat jóformán befejeződik, mert azután, kis idő múlva ismét 
felbukik, amikor hosszú lándzsával a kegyelemdöfést kell meg
adni.

Néha a cethalászok tűzfegyvert is alkalmaznak az állatok el
len, éspedig nem egyszerű, hanem kartácsszerű lövegeket szét
robbanó golyókkal, melyek az óriási állatot ízekre tépik. A Ván
dornak azonban nem voltak ily lövegei, s azért az egyszerűbb és 
mégis biztosabb, a zsákmányban kevesebb kárt okozó szigonyra 
és lándzsára kellett szorítkozniuk.

Különben az idő is kedvezett a halászathoz. A tenger csen
des, a szél elülőfélben volt, s a Vándort könnyedén egy helyben 
lehetett tartani, míg csónakukkal a vadászatra kimennek.

A csónakot jó kedvvel és gyorsan vízre eresztették. A négy 
matróz szállt be először. Howick a fedélzetről leadogatta nekik 
a szigonyokat, zsinegeket, lándzsákat. A zsinegek, hogy messze el 
lehessen dobni, de számolva a cet erejével is, vékonyak és rend
kívül erős fonatúak, hatszáz lábnyi hosszúak voltak. Nem egy
szer megtörténik, hogy két-három ilyen zsineget kell összekötni, 
ha az állat még sebzetten is messzire úszik.

Talán mondani sem kell, hogy a hajó személyzete, mielőtt 
a csónakba szállt volna, a Vándor minden vitorláját felvonta, s az
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árbocokat úgy fordították, hogy a szelet egészen felfogva a hajót 
mozdulatlanná tegyék addig, amíg a halászat tart.

Hull kapitány, mikor a csónakban minden készen volt s em
berei már csak rá vártak, még egy pillantást vetett a hajóra. Meg
győződött, hogy minden rendben van, s búcsúzóul ezt mondta:

-  Dick, rád bízom a hajót, vigyázz mindenre. Ha, amit nem hi
szek, olyan váratlan dolog következne be, hogy a hajót szükséges 
lenne mozgásba hoznod, az öreg Tóm és a fiatal négerek elég 
segítséget nyújtanak. Csak parancsolj nekik, én meg vagyok győ
ződve arról, hogy engedelmeskedni fognak.

-  Igen, kapitány, igen -  válaszolt az öreg Tóm a többiek ne
vében is -, Dick úr számíthat ránk.

-  Csak parancsoljon -  szólt közbe Bat.
-  Szolgálatára állunk -  egészítette ki Hercules, aki könyékig 

fel is gyürkőzött, máris jelezve készségét.
-  Dick -  kezdte ismét Hull kapitány -, az idő ragyogó, a szél 

is lecsendesült, semmi jel nem mutatja, hogy újra fel akarna tá
madni. De következzen bármi, a csónakot ne bocsásd a vízre, és 
a hajót el ne hagyd!

-  Úgy lesz!
-  Ha szükség lenne rá, hogy a Vándor értünk jöjjön, póznára 

tűzött lobogóval fogok jelt adni.
-  Legyen nyugodt, kapitány úr, nem fogom egy percre sem 

elveszíteni szem elől a csónakot.
-  Jól van, fiam. Bátorság és hidegvér. Most másodkapitány 

vagy, felelj meg becsülettel rangodnak, melyet ilyen fiatalon, tud
tommal, még soha senki nem nyert el.

Dick Sand nem felelt, csak elpirult s mosolygott.
-  Derék fiú! -  mondta magában a kapitány. -  Szerénység és 

bátor vidámság egyesül benne.
A búcsúzás során meglátszott, hogy Hull kapitány, bár semmi 

veszélytől nem tartott, mégsem szívesen hagyta el hajóját. Csak 
a halászszenvedély s a zsákmánytól remélhető tetemes nyereség 
sarkallták a vállalkozásra.
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Mikor a kötélhágcsóra lépett, így szólt hozzá Weldonné.
-  Jó szerencsét!
-  Köszönöm, asszonyom.
-  Kérem, bánjanak szépen a cethallal -  szólt a kis Jack. -  Szé

pen fogják meg...
-  Hogyne! -  válaszolt a kapitány mosolyogva. -  Amennyire 

csak lehet, kesztyűs kézzel nyúlunk hozzá.
-  Néha -  szólt közbe Benedek úr -  ezeknek az állatoknak a há

ta kérgében sajátságos férgeket találni.
-  Helyes, Benedek úr! -  Megengedjük önnek, hogy át- meg 

átkutathassa a cet hátát, ha egyszer kezünkben lesz.
Ezzel a négerekhez fordult.
-  Ti pedig engedelmeskedjetek a fiatal parancsnoknak. A hal

zsíros bödönöket mossátok ki, s hordjátok fel a fedélzetre. Számí
tok rátok, hogy a zsír leszűrésében segítségünkre lesztek.

-  Hogyne, uram!
Azért mondta ezt a kapitány, hogy a cetet, ha már megölték, 

a csónakhoz kötött kötélen a hajóhoz húzzák, s annak főárbo
cához erősítik. Aztán a matrózok kampós talpú csizmákban a há
tára másznak, bőrét testhosszában felmetélik, s így az egészet 
másfél lábnyi széles szalagokra szabdalják. Mint amikor a szalon
nát darabokra metélik, úgy adják fel a hajóra, ahol a zsírt az üres 
bödönökbe beolvasztják, ami különösen meleg égöv alatt, s me
leg évszakban igen könnyen megy. Ha hideg van, a szalonnát 
csak belegyömöszölik a bödönökbe, s szárazföldön végzik el az 
olvasztást.

Elérkezett az indulás perce.
A cet még folyvást a vörös hullámok közepette úszogatott, s 

gondtalanul habzsolta eledelét. Eszébe sem jutott a rá váró ve
szélytől menekülni.

Hull kapitány gyorsan leereszkedett a kötélhágcsón, s elfoglal
ta helyét a csónak orrán. Weldonné, a kis Jack, Benedek úr, Tóm 
és a többi néger még egyszer szerencsét kívántak. Még Dingo, az 
okos eb is magasra tartott fejjel, s szelíd ugatással búcsúzott. Aztán
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a hajó elejére siettek, hogy az indulókat tovább láthassák. A négy 
evező erős és egyenlő csapása gyorsan elindította a csónakot.

-  Jól vigyázz, Dick! -  kiáltott vissza még egyszer Hull ka
pitány.

-  Számíthat rám, uram -  felelt az ifjú.
-  Egyik szemed a hajón, másik a mi csónakunkon! Ne feledd, 

fiam!
-  Úgy lesz, kapitány!
A könnyű csónak már néhány száz lépésnyire volt a hajótól. 

Hull kapitány, a csónak orrában állva -  bár hangja már nem volt 
hallható -  érthető jelekkel integetett még vissza.

E percben Dingo, még mindig a korlát mellett ágaskodva olyan 
fájdalmasan, nyöszörögve ugatott, aminek hallatán a babonára 
hajlandó emberek mindig a legrosszabbat szokták érezni. Wel- 
donné is egészen megrázkódott.

-  Dingo, Dingo! -  szólt az ebhez. -  Hát így biztatod te a bará
taidat?

De a kutya ahelyett, hogy vidámabb ugatással felelne, oda- 
sompolygott Weldonnéhoz, s szomorúan nyalogatta a kezét.

-  A farkát nem is csóválja -  mormogta az öreg Tóm. -  Ez 
rossz jel.

De e pillanatban Dingo ismét felegyenesedett, s haragos uga
tást hallatott.

Weldonné élénken fordult vissza. Negoro, a szakács jött ki 
a fedélzetre, s a hajó eleje felé indult. Valószínűleg ő is a távozók 
után akart pillantani. Dingo a tőle megszokott, de megmagyaráz
hatatlan dühvei rohant a szakács felé, s rá akart ugrani.

-  Ide, Dingo! -  kiáltotta Dick. Weldonné is csendesíteni igye
kezett a kutyát: bár nem szívesen engedett, de morogva vissza
ügetett.

Negoro egy szót sem szólt, csak elsápadt. Földre sütött szem
mel visszament a szobájába.

-  Hercules -  szólította meg Dick az izmos fiatal négert rád 
bízom, hogy ezt az embert állandóan tartsd szemmel.
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-  Meglesz, uram! -  felelt ökölbe szorított kézzel a néger. Wel- 
donné s Dick Sand ismét a csónak után néztek. Már csak egy fe
kete pontnak tűnt a láthatáron.
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IX. F E J E Z E T

HARC A C E T T E L

Hull kapitány, mint gyakorlott cethalász, semmit sem akart 
a véletlenre bízni. A hátuszonyos cet elfogása a legnehezebb vala
mennyi cetfajé között.

Vele szemben semmi elővigyázatosságot nem szabad elhanya
golni, de Hull kapitány jól tudta ezt.

Mindenekelőtt azon volt, hogy szél ellen hajózva jusson a 
szörnyhöz úgy, hogy közeledtét a legcsekélyebb zaj se árulja el. 
Ezért olyan parancsot adott Howicknek, hogy a csónakot a cet
kenyér ázalékjai által képzett körvonal kerületén hajtsa, hogy 
ezen az úton a cetet egészen megkerülve a túlsó oldalról köze
líthessék meg; s mivel így szél ellenében haladtak, észrevétlenül 
lephessék meg a mit sem sejtő állatot. Az evezők nyelét s forgóját 
szalmatekercsekkel göngyölték be, hogy zajtalanul meríthessék 
a vízbe.

A cet mozdulatlanul feküdt a vízen, mintha aludnék. Ezzel 
a kerülővel nagy ívben eltávoztak a Vándortól, amely a sík víz 
végtelenén, hol nincs semmi tárgy, ami mértékül szolgáljon az 
összehasonlításra, még sokkal kisebbnek tűnt, mintha szárazföl
dön ugyanilyen távolságból látszana. Félórai evezés után a csó
nak olyan irányba jutott, hogy a cet éppen közte és a hajó között 
foglalt helyet. Ez volt az a perc, amikor zaj nélkül meg lehetett 
közelíteni az állatot.

-  Halkabban evezzetek! -  suttogta Hull kapitány.
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-  A kópé alighanem észrevett valamit -  monda Howick ha
sonló hangon mert csendesebben szuszog, mint azelőtt.

-  Csitt, csitt! -  ismételte a kapitány.
Öt perc múlva már csak egy kötélhosszúságra voltak a cettől.
A kormányos úgy vezette a csónakot, hogy oldalt érje az álla

tot, s kívül maradjon a farka körén, mert egy csapásával tönkre 
zúzhatta volna őket mindenestül. A csónak orrában Hull kapi
tány szétvetette a lábát, hogy minél szilárdabban álljon. Kezében 
készen tartotta a szigonyt, hogy a kellő percben biztosan dob
hassa. Ügyességében nem lehetett kételkedni: a cet háta, mint 
valami hegygerinc állt ki a vízből.

A kapitány mellett, egy vályúban volt az öt vég zsineg, egyen
ként összegöngyölítve. Az elsőt a szigonyhoz erősítették, a többit, 
ha szükséges, majd annak a végéhez kötik, amint a cet a testébe 
fúródott szigonyt messzebb vagy mélyebbre hurcolja magával.

-  Készen vagyunk? -  kérdezte halkan Hull kapitány.
-  Készen, uram.
-  Megállj!
Az evezők megálltak. Alig tízlábnyira voltak a cettől. Meg sem 

mozdult, aludni látszott a víz színén. Ha ez így van, akkor köny- 
nyebben elbánhatnak vele, mert megesik, hogy ilyenkor az első 
szigonydobás is halálos.

-  Különös! -  mormogá Hull kapitány. -  A kópé alattomos.
A kormányos se gondolt másra. De nem volt idő elmélke

désre. A támadás perce elérkezett. Hull kapitány dobásra készen 
tartotta kezében a szigony fogantyúját, s jól célba vette a cetet. 
A következő percben egész erővel eldobta a szigonyt.

-  Vissza! -  kiáltott abban a pillanatban.
E vezényszóra a matrózok teljes erővel evezni kezdtek, vissza

felé hajtva a csónakot, hogy a cet farkának csapkodása ne tegyen 
kárt benne. A szigony megakadt a nagy testben, s amint a távol
ság hosszabbodott, zsinege gyorsan gombolyodott le.

A kormányos felkiáltása e pillanatban megmagyarázta, miért 
volt a cet oly csöndes, mintha aludna a víz színén:

-  Ott a borjú!
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Valóban a cet, amint a szigony csapását megérezte, megráz- 
kodott, s csaknem oldalára fordult. A kölykét, amelyet szoptatott 
meglátták a vadászok.

Hull kapitány jól tudta, ez a körülmény komoly fordulatot ad
hat a halászatnak, mert ha az első dobás nem halálos, a cet ilyen
kor kicsinyét is, magát is oltalmazva kétszeres dühvei nem egy
szer támadóvá lesz.

A cet azonban nem fordult üldözői ellen, mint várni lehetett, 
hanem fiától követve rézsútosan lebukott, s a csónakkal ellenkező 
irányban kezdett úszni a víz alatt. Magával vitte a testébe fészkelt 
szigonyt, s vonszolta annak zsinegét. Mielőtt azonban lebukott 
volna, nagy erőfeszítéssel felvetette magát, így Hull kapitánynak 
és Howick kormányosnak alkalma volt nagyságát szemügyre 
venni. Még a hátúszós cetek közt is ritka nagyságú és erejű pél
dány volt, melynek hosszát legalább nyolcvan lábnyira becsülték. 
Sárgásbarna bőre sötétebb barna foltokkal volt pöttyözve. Bizo
nyára nagy kár lett volna, ha arra kényszerülnek, hogy a prédát 
elszalasszák, aminek végső veszély esetén úgy kellett volna bekö
vetkeznie, hogy a zsineget elvágják, s a csónakot ellenkező irány
ba fordítják. De halászaink ebben a percben nem gondoltak erre.

Az üldözés, vagy inkább a vontatás megkezdődött. A zsineg
hez másikat is kötöttek, s a csónak, mint egy nyíl, úgy röpült tán
colva a hullámok hátán, amerre a bőszült cet ragadta; még gyor
sabban úszott, mint ahogy a csónak követni bírta. A zsineg egyre 
hosszabbodott, s öt perc múlva a harmadik végét is hozzá kellett 
kötni a két elsőhöz. A cet mégsem állapodott meg; a szigony, úgy 
látszik, nem hatolt a kényes részekig. A vastag szalonnában vagy 
hájban fészkelt csak, s nem okozott halálos metszést. A zsineg hú
zódásának rézsútos irányán látszott, hogy az állat egyre mélyeb
ben úszik a víz alatt.

-  Nagyon messze visz a hajótól -  szólt Hull kapitány.
-  Attól tartok, megeszi mind az öt vég zsinegünket -  felelt 

a kormányos.
-  Végül fel kell bukkannia, ha lélegzetet akar venni -  válaszolt 

a kapitány.
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Azonban már a negyedik zsineget kötötték a többihez, s a cet 
mégsem mutatkozott.

-  Az ördögbe! Ilyen cetet még soha sem láttam életemben -  
türelmetlenkedett Hull kapitány.

Már az ötödik zsineg járta, s az is elfogyott félig, mikor kezdett 
engedni.

-  Valahára! -  kiáltott Hull kapitány. -  A zsineg nem feszül 
már, ami azt jelenti, az állat ereje lankad.

A Vándor most öt tengeri mérföldnyire volt a csónaktól. Hull 
kapitány kendőt kötött egy pózna végére, s jelt adott a hajónak, 
hogy közeledjen feléjük. A vitorlák azonnal szél ellen fordultak, 
de a szél gyenge volt, s iránya sem kedvező. A távolság csökken
tése így csak nehezen és lassan történhetett.

A cet, mint ahogyan előre látható volt, csakugyan felbukott; de 
csendben maradt. Kölykét akarta bevárni, mely az őrült gyorsa
ságú iramban elmaradt tőle. Mozdulatlanságát Hull kapitány arra 
használta fel, hogy gyors evezéssel az állathoz közeledjenek, s 
a zsineg egy részét -  amint a távolság fogyott -  ismét felgom
bolyíthassák. Ez jóformán sikerült is. Most két evezőt kivontak 
a vízből, s két matróz lándzsákat vett elő, hogy fegyverrel támad
hassák meg az állatot, mialatt a csónak -  a kormány és a kis evező 
segítségével -  folyton közeledett hozzá. A cet meg sem mozdult. 
Talán még mindig a borját várta, mert még nem volt a közelében. 
Egyszerre, farka egy hatalmas csapásával, mintegy harminc láb- 
nyira lökte magát előre.

-  Vigyázz! -  kiáltotta Hull kapitány. -  Most fordul ellenünk, 
és meg fog támadni.

Csakugyan úgy történt: fejjel fordult a csónaknak, s egyenesen 
szembe közeledett. Howick kitért előle úgy, hogy a cet elcsapott 
mellettük anélkül, hogy érinthette volna a csónakot. E percben 
Hull kapitány és a két fegyveres matróz ügyes célzással s egész 
erővel rádobták lándzsáikat, melyek mélyen behatolva, remegve 
álltak meg a hátában. A cet erre megfordult vérével pirosra festve, 
s két magas vízsugarat lövellt ki az orrán, és ismét a csónakra tá
madt -  magasra kivetve magát a vízből, ami nagy dühét jelentette.
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A csónakban ülők minden lelkierejüket összeszedték, hogy e 
válságos pillanatban el ne veszítsék a bátorságukat. Howick teljes 
hidegvérrel vezette a kormányt, és újra kitért a dühös állat elől, 
amelyet ismét három jól dobott lándzsa üdvözölt, három új sebet 
hasítva rajta. Vére patakzott, pirosra festette maga körül a tengert, 
mint előbb az ázalékok milliói; de farka ütéseitől csak kevés múlt 
azon, hogy a csónak fel nem fordult. Félig így is megtelt vízzel.

-  Merjétek a vizet! -  kiáltott a kapitány.
A két matróz is ott hagyta az evezőt, s a víz kiméréséhez látott, 

míg Hull kapitány a zsineget metszette el, amelyre már nem volt 
szükség. A cet nem gondolt többé menekülésre, sőt dühösen tá
madott. Halálküzdelme rettenetes volt.

Harmadszor fordult fejjel a csónaknak, ami félig tele volt 
vízzel. Ezúttal nem volt olyan könnyen kormányozható, hogy ki
kerülhette volna az új rohamot. Egy erős hullám Howicket leso
dorta a kormány mellől, s a kormányrudat is kettétörte.

E percben a víz alól buborékok törtek fel, jelezve, hogy a cet
borjú is visszaérkezett. Ez az anya dühét még csak fokozta és 
támadását annál iszonyúbbá tette. Roppant nagy vérvesztesége 
utolsó erejének összeszedésére késztette: buta fejével egyenesen 
a csónaknak rohant.

-  Vigyázz! -  kiáltott Hull kapitány.
De a kormányos csaknem tehetetlen volt kormányrúd nélkül. 

Mindnyájan érezték, hogy el vannak veszve, és kétségbeesetten 
kiáltoztak, ami bizonyára a Vándor fedélzetére is elhallatszott. 
A hajó ezalatt kedvezőbb szelet kapott, észrevehetően közelített. 
Ám nem lévén csavargőzös, haladása így is csak mérsékelten gyor
sult. Dick Sand látta a veszedelmet, bár annak egész nagyságát 
a távolságból nem tudta felfogni, ezért a mentőcsónakot vízre 
bocsátották.

A cet ezalatt fejjel lebukva a csónak alá került, s egy lökéssel 
átsuhant alatta. Amint a túlsó oldalán ismét felbukott, farkával 
magasan a levegőbe emelte a gyenge vízi járművet. Egy perc múl
va három darabra tört... A szerencsétlen matrózok, bár súlyosan 
megsebesültek, egy ideig a csónak töredékeibe kapaszkodva fenn
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tarthatták magukat a vízen. Howick és a kapitány éppen egy úszó 
deszkára segítették fel egymást, amikor a cet folytonos, erős víz
csapkodásával talán már nem is szándékosan, hanem utolsó ver
gődésében nem engedte őket annyi nyugalomhoz, hogy magukat 
a csónak töredékein megerősíthessék.

Néhány perc múlva nem lehetett mást látra, csak a felkavart 
hullámokat s a habtajtékot, amelyet a cet vére festett pirosra.

Negyedóra telt el, mikor Dick Sand a négerekkel együtt men
tőcsónakban a helyszínre érkezett. Minden élőlény nyomtalanul 
eltűnt a tenger színéről... Csak a csónak néhány deszkadarabja 
úszkált a vértől piros hullámokon...
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X. F E J E Z E T

SAND KAPITÁNY

Az első benyomás, amelyet a Vándor utasai e rettenetes katasztró
fa láttán éreztek, a borzalom és fájdalom kettős érzése volt. Az 
első percben nem is gondoltak egyébre, mint Hull kapitány és az 
öt matróz rettenetes halálára. A borzasztó eset csaknem a szemük 
előtt zajlott anélkül, hogy a szerencsétlenek megmentésére bármit 
is tehettek volna. Még ahhoz sem jutottak oda időben, hogy a ta
lán már halálra sebesült társaikat élve felvehessék a hajóra.

Mikor a Vándor a rémes eset helyszínére érkezett, Weldonné 
önkéntelenül térdre borult, s csak ezt az egy szót rebegte:

-  Imádkozzunk!
A kis Jack anyja mellé térdelt. Teljesen megértette a történ

teket. Dick Sand és a négerek is imára hajtották térdüket. Az el
veszetteket Isten könyörületébe ajánlották.

-  S most, barátaim -  szólt Weldonné a csendes ima végezté
vel -, kérjünk Istentől erőt és bátorságot magunknak.

Erre szükségük is volt. A végtelen tengeren lebegő hajó, ka
pitány s legénység nélkül, sok száz mérföldnyire minden emberi 
segítségtől, a szél és hullám kénye-kedvére kiszolgáltatva, méltán 
adott okot az aggodalomra.

A Vándoron egyetlen ember volt, akit tengerésznek lehetett 
mondani: Dick Sand, egy tizenöt éves fiú! Kapitány, kormányos, 
matróz -  úgyszólván benne egyesült. S a hajón van egy nő kisfiá
val, akiket épen kell hazaszállítani a hajótulajdonosnak. Ez még

53



V E R N E  G Y U L A

kényesebbé tette a feladatot. A néhány néger kétségkívül erős, 
becsületes, megbízható ember, de egyikük sem tengerész -  enge
delmességnél egyéb nem várható tőlük. S végül egy tudós, aki 
bogarain kívül semmire sem gondol, tehát akire a nehéz feladat 
megoldásához a legkevésbé sem lehetett számítani.

Dick Sand mozdulatlanul állt a fedélzeten, keresztbe font ka
rokkal, szemeit meredten függesztve a tenger ama pontjára, mely
nek örvénye elragadta pártfogóját, jótevőjét, Hull kapitányt, akihez 
ifjú szívének egész szeretetével s hálájával ragaszkodott. Szemét 
nyugtalanul hordozta körül a végtelen tengeren, mintha segítsé
get keresne: egy hajót talán, amelyre legalább Weldonnét rábíz
hatná a kis Jackkel.

O ugyan a Vándort nem hagyta volna el, sőt mindent elkö
vetne, hogy révbe érhessen vele. De legalább azt a két lényt biz
tonságba helyezhetné, akikért életét is szívesen áldozta volna!

Az óceán olyan elhagyatott volt, mint egy puszta. A cet eltű
nésével egyetlen pont sem zavarta a víz színét. Csak tenger és ég 
látszott körös-körül, s a fiatal fiú jól tudta, hogy a hajók szokásos 
járásától még jó távol vannak.

E gondolatok közt állt még a fedélzeten, mikor Negoro, a sza
kácsmester megjelent. Hogy mit gondolt, mit érzett a bekövetke
zett szerencsétlen katasztrófa után, rejtély. Némán, hidegen nézte 
végig anélkül, hogy egy mozdulatot is tett volna, vagy csak az 
arcizma rándul.

Háromlépésnyire megállt a fiatalembertől, s arra várt, hogy 
megszólítsa.

-  Van valami mondanivalója? -  kérdezte Dick.
-  Hull kapitánynak volna mondanivalóm, s ha ő nincs, he

lyette Howick mesternek.
-  Tudja, hogy mindketten elvesztek -  felelt a fiatalember, nem 

minden megütközés nélkül.
-  Ki parancsol hát most a hajón? -  kérdezte Negoro szemte

lenséggel a hangjában.
-  Én! -  felelt Dick Sand minden habozás nélkül, határozott 

hangon.
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-  Ön! -  szólt Negoro, megvető vállvonással. -  Tizenöt éves 
kapitány!

-  Úgy van, a tizenöt éves kapitány -  felelte Dick, és fenyegető 
lépést tett a szakács felé.

Az visszahőkölt.
Weldonné, aki tanúja volt a jelenetnek, közbelépett.
-  Ne feledje -  szólt a szakácshoz -, hogy a hajón nem paran

csol más, mint Sand kapitány, s mindenkinek tudomásul kell ven
nie, hogy ő tud is parancsolni.

Negoro meghajolt, néhány szót mormogott és visszavonult 
szobájába.

Ezalatt a brick, a megfrissült szellőtől hajtva haladt előre. A cetnek 
eledelül szolgált állatkák telepét messzi hátrahagyták már utasaink.

Dick Sand, hogy helyzetében kellően tájékozódjon, először is 
a hajó vitorlaszerkezetét vette gondosan szemügyre: hogy a hajó 
irányát változtatni lehessen, ezzel kellett mindenekelőtt tisztában 
lennie. Azután azt kellett megkísérelnie, hogy Tomot s a többi 
négert a munkába bevonja. Készségükben és engedelmességük
ben a legkevésbé sem kételkedett, de ügyességük, s általában ten- 
gerészi képességük felől még meg kellett győződnie.

Tudta magáról, hogy nincs kellő jártassága a hajózási eszkö
zök, csillagászati s tájékozódó műszerek használatában. Tizenöt 
éves fiú volt, és így nem végezhette el még sem az elméleti, sem 
a gyakorlati kurzust. Sok mindent magának kellett kitalálnia. De 
arra is kész volt, hogy Istenben vetett reménnyel és önbizalommal 
nézzen szembe a jövővel.

Weldonné átérezte mindazt, ami a fiatalember lelkében végbe 
megy.

-  Köszönöm, Dick -  mondta határozottan. -  A hajó, s vele mind
nyájunk sorsa a te kezedben van. Dick, te meg fogod menteni 
a hajót, s mindent, ami rajta van!

-  Úgy van, asszonyom! Legalábbis megkísérlem, Isten segít
ségével.

-  Tudod-e, hogy hol, mely ponton állunk most? Megtudnád 
határozni?
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-  Könnyűszerrel. Csak a tengeri térképet kell áttekintenem, 
amelyre Hull kapitány éppen tegnap jegyezte fel hollétünk pontját.

-  S képes leszel jó irányba terelni a hajót?
-  Ismerem azt az irányt, amelyben Hull kapitány szándéka 

szerint haladnunk kell.
-  De ne feledd el, Dick, most már nincs szó arról, hogy Val- 

paraísóban kelljen kiszállnunk; elég lesz, ha az amerikai partok 
legközelebb elérhető kikötőjébe jutunk.

-  Kétségkívül, asszonyom! S ne tartson semmitől. Az ameri
kai part, tőlünk keletre, láthatárunk egész hosszában délnek vo
nul. Lehetetlen, hogy nem jutunk oda.

-  Mutasd meg, merre képzeled?
-  Ebben az irányban! -  Határozottan kelet felé mutatott, amint 

azt a delejtű jelezte.
Lementek a kapitány szobájába, melyet most már a fiatal Sand 

kapitánynak kellett elfoglalnia. Kiterítették az asztalra a tengeri 
térképet, ahol még Hull kapitány tegnapi feljegyzése mutatta azt 
a pontot, ahol e pillanatban is voltak: a déli szélesség 43. fok 35. 
perce, s a keleti hosszúság 164. fok 13. perce alatt. Weldonné so
káig magyaráztatta magának a helyzetet s irányt, melyben halad
niuk kell, s a fiatal kapitány önbizalmából maga is teljes bizalmat 
merített afelől, hogy elérik céljukat.

A szél északnyugati irányba kezdett fújni, tehát a vitorlák be- 
állításáhozhoz kellett látni. Dick Sand a fedélzetre sietett. A szél
nek ez az iránya egészen kedvező volt, s a felhők alakulása is azt 
ígérte, hogy egy időre legalább állandó marad.

Dick előhívta Tomot és társait.
-  Barátaim -  mondta nekik -, belőletek áll majd a hajó legény

sége. Bízhatok bennetek?
-  Dick úr -  válaszolt Tóm -, én és társaim matrózai vagyunk 

önnek, ön a mi kapitányunk. A jó akarat nem hiányzik belőlünk. 
Kívánjon tőlünk bármit, amire képesek vagyunk, megtesszük.

-  De eszesnek kell lennünk -  folytatta Dick -, mert én nem 
akarom haladásunkat erőltetni olyan áron, ami vitorláinkat veszé
lyeztetné. Inkább haladjunk valamivel lassabban! Most megmu
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tatom, hogyan kell a vitorlákkal és kötelekkel bánni. Mindenki
nek akad dolga. Ami engem illet, én a kormánynál maradok, míg 
csak bírom; s ha a fáradtság néhány órai pihenésre kényszerít, 
egyiktek vagy másiktok fog helyettesíteni. Tóm, neked megmu
tatom, hogy kell a delejtű segítségével az irányt meghatározni, s 
aszerint kormányozni.

-  Parancsoljon velem, Dick úr! — felelt az öreg néger.
-  Jól van. Most maradjatok itt mind körülöttem, és felhasz

náljuk az időt gyakorlásra.
-  Hát én -  szólalt fel a kis Jack -  nem segíthetek valamit Dick 

barátomnak?
-  De biz' igen, kicsi fiam -  felelt Weldonné, s megölelte Jacket. -  

Majd te is megtanulsz kormányozni, s meg vagyok győződve ar
ról, hogy míg te a kormány keréknél ülsz, mindig kedvező sze
lünk lesz!

-  Megfogadom, anyám! -  ujjongott a kisfiú, pici kezeivel 
tapsolva.

-  Úgy van -  szólt mosolyogva a fiatal kapitány. -  A gyerme
kekre a tenger sem haragszik.

-  S most rajta, barátaim -  folytatta a fekete matrózokhoz for
dulva. -  Fordítsunk egyet a vitorlákon!

-  Rendelkezzen velünk -  felelt Tóm. -  Mindnyájan a paran
csára várunk, Sand kapitány!
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XI. F E J E Z E T

AZ E L S Ő  NÉGY NAP

Dick Sand egy percig azzal a gondolattal foglalkozott, hogy 
a Vándort Uj-Zélandba viszi vissza, ami jóval rövidebb út lett volna, 
mint Amerikába menni.

A szél azonban ellenkezőre fordult, s míg eddig akadályozta 
a haladást Amerika felé, most határozottan elősegítette. A fiatal 
kapitány tehát a nagyobb útra, tulajdonképpeni céljuk felé hatá
rozta el magát. Dicsvágya is sarkallta, hogy jótevője családját ő 
vihesse haza.

Dick tehát azon volt, hogy a nyílt tengerre, a szél irányába, 
vagyis Amerika felé bocsássa hajóját.

A brickgoelátten, az előárbocon négy vitorla van, valamennyi 
négyszög alakú. Az árboc törzsén van az alsó elővitorla, feljebb az 
árbockosámál a kosárvitorla, a tetőn a felső elővitorla s a csúcsvi
torla. Ellenben a főárboc csak két vitorlát tart: a nagy fővitorlát és 
a csúcsvitorlát. E két árboc között, az azokat összekötő köteleken 
még három sor háromszögű vitorlát alkalmaznak. S végre a hajó 
orrán előre hajló kis árbocon három lobogószerű, kis vitorla leng.

A nagy árboc vitorlájával és a köteleken lévő háromszögű 
vitorlákkal, valamint a kis csúcsvitorlákkal könnyű bánni; azok 
nem függnek keresztrudakon, s forgatásuk és kifeszítésük a hajó
fedélről is megtörténhet. Ellenben az előárboc alsó vitorláját és 
a kosárvitorlát nehezebb igazgatni, s ez utóbbit csakis az árboc
kosárból lehet, ahová kötélhágcsón kell felmászni, ami -  kivált
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nagy szélben vagy viharban -  nem csak bátorságot, hanem ügyes
séget és gyakorlottságot is kíván.

Szerencsére a szél még mérsékelt erővel fújt, és a hajó meg az 
árbocok, a kötélhágcsók ingadozása nem volt nagy.

Mikor Dick Sand a Hull kapitány által adott jelre, a kataszt
rófa színhelyére sietett, csak az alsó előárboc, a kosárárboc és 
a kis árboc lobogói voltak kifeszítve. Hogy most a kedvező sze
let felhasználhassák, a többi vitorlát, s a köteleken lévő három
szögű vitorlákat is működésbe kellett hozni. Ez volt tehát az 
első teendő, amit az új kapitány fekete matrózaival végre akart 
hajtatni.

-  Barátaim -  mondta -, tegyétek amit elrendelek, s minden jól 
megy majd!

Maga a kormánykeréknél maradt, s onnan osztogatta paran
csait. Mindenkinek megmutatta, melyik kötélvéget fogja a kezébe, 
s ha megadja a jelszót, melyikre kell azt húznia. A fökötél termé
szetesen Hercules kezébe került.

-  Egész erővel! — kiáltotta Dick.
Herculesnek azt mondani, „egész erővel!" nem éppen ésszerű, 

mert olyat húzott a kötélen, hogy az előárboc is megingott belé.
-  Ne olyan nagyon, barátom! Kirántod az árbocrudat -  szólt 

neki mosolyogva.
-  Pedig alig húztam -  felelt a néger.
Most a főárbocra került a sor. A nagy vitorla kifeszítése min

den baj nélkül sikerült. De amikor a csúcsvitorla következett, 
annak a kötele megakadt, s nem akart engedni.

-  Rántsd meg! -  kiáltotta Dick Sand.
A kötél végét Herculesen kívül barátja, Acteon is fogta, s még 

a kis Jack is belecsimpaszkodott. A vezényszóra Hercules olyat 
rántott a kötélen, hogy az elszakadt, mind a hárman elbuktak, s 
végighemperegtek a fedélzeten. Szerencsére nem esett nagyobb 
bajuk, egyik sem ütötte meg magát. Beérték az ijedtséggel, s aztán 
nagyot nevettek a történeten.

-  Látja, Jack úrfi -  monda a jókedvű óriás -, maga szakította 
el a kötelet.
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Erre még nagyobb nevetés tört ki. Gyorsan összebogozták az 
elszakadt kötél két végét, s jobban vigyázva hajtották végre a nem 
sikerült műveletet.

A Vándor kifeszített vitorláival máris gyorsan haladt célja felé. 
De a legfelső vitorlák kifeszítése még hátra volt, melyeket csak az 
árbockosárból lehetett kezelni. Ez volt a legnehezebb teendő. Her
cules ezt is magára akarta vállalni. Dick azonban nem engedte: 
maga akart a kosárba felmászni. Ezúttal az öreg Tomot ültette 
a kormánykerék mellé, maga pedig az árbochoz ment, hogy Her- 
culest s a másik három négert betanítsa teendőikre, míg ő a kötél
hágcsón felkúszik a kosárhoz. Most mutatta ki ügyességét: a töb
biek aggódva nézték, tartották a hágcsót, s igazgatták vezénysza
vai szerint a kötelek lefüggő végeit, ő pedig mosolyogva és biz
tosan kúszott a magasban, kilépve a vitorla keresztrúdjára, hogy 
előbbre hajolhasson és elérhesse a csúcsvitorla mozgató kötelét. 
Azután gyorsan alákúszott, s lepattant a hajófedélzetre.

A kis Jack, anyja kezét fogva, bámulva nézte barátja merész
ségét. Mikor mindennek vége volt, odaszaladt Herculeshez, s így 
kiáltott:

-  Derék kapitányunk van?
Az óriás lehajolt hozzá, a gyermek parányi kezét roppant nagy 

tenyerébe fogva válaszolt:
-  Jack úrfi is ilyen legyen, ha megnő!
Weldonné azalatt a fiatal kapitány kezét szorította meg; ebben 

a kézszorításban kifejezte teljes bizalmát. Aztán lement szobájába, 
s a felindulástól kimerülve hanyatlott az ágyára.

Az összes vitorlájával szárnyaló hajó gyorsan repült célja felé. 
Csak mindig ilyen szelük legyen, pár nap alatt nagyot halad
hatnak...

S mit csinált ez idő alatt Benedek úr? Ó, neki sok elfoglaltsága 
volt! Negoro konyhájában szimatolva sikerült egy-egy deszka
repedésben ritka bogarat találnia. Azt onnan kipiszkálta, papír- 
tölcsérkébe fogta, szobájába sietett, tűre szúrta, mikroszkóp alá 
vette, aztán meghatározta, gyönyörködött benne, tanulmányozta 
minden porcikáját: ez volt most az ő dolga.
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Ne vádoljuk érte. Igazságtalanok volnánk, ha azt mondanánk, 
hogy a Hull kapitányt és matrózait ért katasztrófa őt nem érde
kelte, vagy hogy Weldonné és fia sorsa iránt közönyös lett volna. 
Első tette a katasztrófa bekövetkezte után az volt, hogy elérzéke- 
nyülten megfogta Weldonné kezét, s ünnepélyesen így szólt hozzá:

-  Ne csüggedj, én itt vagyok! Őrködöm felettetek.
No, de azt csak nem lehetett kívánni tőle, hogy mikor egy új, 

még senki által meg nem határozott orthopterát talál a phoras- 
peák családjából, mindent félre ne tegyen a tudományért.

Dick, a fiatal kapitány, ezen az első napon igazán bravúros 
dolgot művelt. Mindenütt ott volt, mindenütt rendelkezett; taní
totta új matrózait, akik páratlan buzgósággal teljesítették paran
csait. A Vándoron a legpéldásabb rend és fegyelem uralkodott.

Maga Negoro sem tett semmi kísérletet, hogy magát a tizenöt 
éves kapitány tekintélye alól kivonja. Hallgatólagosan elismerte. 
A konyhában végezte a tennivalóit, s csak ritkán és csupán kis 
időre pillantott ki a fedélzetre. Egyébiránt Dick el is határozta, 
hogy a legcsekélyebb ellenkező mozdulatra megkötözteti, s a hajó 
fenekére vetteti. Ebben is, mint minden másban, feltétlenül szá
míthatott a négerekre, s szükség esetén Náni, az asszonyság né
ger cselédje meg is főzte volna az ebédet. Negoro tehát nem volt 
olyan nélkülözhetetlen.

Dick nappal mindig a kormánykerék mellett ült; éjjel is csak 
néhány órára hagyta el helyét, ha a fáradtság s kimerültség már 
álomra intette. Ilyenkor a kormányt mindig az öreg Tómnak adta 
át, aki jól megfelelt kötelességének.

Éjjelre a hajókon le szokták bocsátani a vitorlák egy részét; 
jelesül a felső vitorlákat, mert a szél folyton fújt ugyan, de nem 
volt erős. A fiatal kapitány pedig örült, ha céljuk felé gyorsan ha
ladhatnak. Hogy a hajó haladását és irányát folyton ellenőrizhes
sék, Dick a két delejtű, azaz a kompasz használatára a négereket 
betanította, valamint a szögmérővel is minden két órában meg
nézték a hajó helyzetét.

Szerencsétlenségre a február 12-ről 13-ra virradó éjszakán, mi
kor éppen a fiatal kapitány volt a kormánykeréknél, kellemetlen

61



V E R N E  G Y U L A

esemény történt. Az egyik kompasz, amely egy rézkarikán füg
gött a hajószoba falán, leesett a szögről, a padlóra zuhant és össze
tört. Csak másnap reggel vették észre, és nem tudták megma
gyarázni, hogyan történhetett. Dick Sand nagyon bosszankodott, 
mert már csak egy delejtű maradt, holott jó, ha kettő van, mert 
akkor mindig össze lehet egymással hasonlítani s ellenőrizni őket. 
De csakhamar megnyugodott, miután a kompasz eltöréséért sen
kit sem lehetett felelőssé tenni, s a balesetet csak a véletlennek tu
lajdonította.

Weldonné, látva a fiatal kapitány önbizalmát, maga is nyu
godt volt. Vallásos nő lévén, bízott az isteni gondviselésben. Dick 
Sand azonban, hogy jobban megnyugtassa, úgy rendezte a dolgát, 
hogy inkább nappal aludt 5-6 órát, hogy egész éjjel maga ülhes
sen a kormánykeréknél. Legjobban saját magában bízott. Nem 
egyszer, Weldonnéval beszélgetve, kifejezte reményét, hogy ilyen 
kedvező széltől hajtva nemsokára az amerikai partokhoz érnek, 
s valószínűleg Valparaísóban fognak kikötni. Arra nem is gon
dolt, hogy csalódhat a szél s a hajó irányában. Maga is tudta, hogy 
ezt biztosan csak csillagászati észlelés útján lehetne megállapítani 
-  amire ugyan vannak műszerek a hajón -, de sajnos ő még járat
lan volt használatukban.

így folytak a dolgok a Vándor fedélzetén. A feketék buzgón s 
lelkiismeretesen teljesítették kötelességüket; Benedek úr bogarai
val foglalkozott, Negoro hallgatott, a kis Jack játszadozott, Wel
donné bízott és imádkozott, Dick Sand pedig őrködött.

Éjszakánként mindig meggyújtották a jeladó lámpát annak 
ellenére, hogy a tengernek ezen az elhagyott részén alig lehetett 
összeütközéstől tartani.

Február 14-e éjjelén Sand kapitányt annyira elnyomta a bá- 
gyadtság, hogy kénytelen volt pár órára ott hagyni a kormányt, s 
azt az öreg Tóm vette át. Az eget sűrű fekete felhők borították; 
hideg volt és sötét. Hercules és Acteon, rajtuk lévén a sor, szintén 
a fedélzeten őrködtek.

Éjfél után, három óra tájt, ellenállhatatlan álmosság lepte meg 
az öreg Tomot. Észre sem vette, hogy keze megállt a keréken, s
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elszunnyadt. Álma csakhamar annyira mély lett, hogy még egy 
erősebb érintésre sem ébredt volna fel. Ezért nem vehette észre, 
hogy egy sötét árny suhan át a hajó fedélzetén.

Negoro volt.
A kormánykerék előtt egy faoszlop állt, amelynek felső részén, 

kis üvegházikóban a hajó egyetlen megmaradt kompasza volt el
helyezve s belülről megvilágítva, hogy a kormánynál ülő láthassa.

Negoro lassan a kompasz házikójához közelített, s valami tár
gyat dugott alá, amit a kezében hozott. Aztán csendesen, amint 
jött, visszahúzódott.

Ha Dick Sand másnap reggel észrevette volna a delejtű alá 
dugott tárgyat, sietett volna eltávolítani. Egy nagy darab vas 
volt az, ami meghamisította a delejtű irányát. A delejtű elhajlása 
emiatt fél derékszögnyit tett -  de erről senkinek sem volt sejtelme.

Tóm néhány perc múlva felébredt. A delejtűre pillantva azt 
hitte, hogy a hajó eltért előbbi helyes irányából, ezért a kormány
kerékkel fordított rajta. Úgy hitte, keletre. Pedig a delejtű hamisat 
mutatott: tulajdonképpen délkeletnek irányozta a hajó orrát.
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XII. F E J E Z E T

A VIHAR

A válságos dolog óta egy hét telt el, és semmi nyugtalanító 
nem történt. Az északnyugati szél meglehetősen tartotta magát, s 
a Vándor elég gyorsan haladt -, valamennyien úgy vélték, hogy 
a kellő irányban. Sand kapitány számítása szerint már nem lehet
tek nagyon messze céljuktól. Mostanában napról napra remél
hették, hogy közelebb jutnak az amerikai partokhoz, és hajókkal 
fognak találkozni; de bár figyelmük folyton éber volt, hajónak 
nyomát sem látták. Annál is inkább csodálkoztak ezen, mert Dick 
kapitány már kétszer, háromszor járt a tengernek azon a részén, 
amelyen most is járni vélt, s az óceán itt soha sem volt olyan el
hagyatott.

Ám amit Dick Sand nem tudott, a Vándor jóval magasabb 
szélességi fok alatt, vagyis jóval délebbre járt, mint ő vélte. Egyik 
oka a tévedésnek az volt, hogy a tengeri áramlatok, melyeknek 
sebességét s erejét nem volt képes megmérni, sokkal délebbre 
sodorták, mint gondolta. A másik pedig, hogy a becsempészett 
vasdarab meghamisította a delejtűt, azért nem mutatta helyesen 
az északi irányt; a másik delej, mint tudjuk, elromlott, a hibát 
pedig nem tudták felfedezni. Emiatt, míg Sand azt hitte, hogy 
folyamatosan keletnek haladnak, tulajdonképpen délkelet felé 
mentek.

Bár megfoghatatlan volt a tenger pusztasága, Dick nem vesz
tette el bátorságát, és Weldonnét is erre biztatta. A derék nő a
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fedélzeten ült, ölébe fogta a kis Jack fejét, és nyugodtan hallgatta 
a fiatal kapitány szavait.

Dicknek ugyan nem volt elég tapasztalata és előtanulmánya, 
de valódi tengerészérzéke megérezte, milyen idő lesz. Készen tar
totta magát minden esélyre. Tudta, hogy

-  ha huzamosabb szép idő után a légsúlymérő, azaz a baro
méter gyorsan és folyamatosan zuhanni kezd, esőre kell számí
tani, s minél hosszabb idő élik el a barométer jelzése és az eső el- 
eredése között, annál tartósabb lesz az esős idő;

-  ha ellenben huzamosabb esőzés után a barométer higany
oszlopa emelkedik, jó időre számíthatnak, éspedig annál tartó- 
sabbra, minél tovább váratott magára a barométer jelzése után;

-  ha az időváltozás rögtön bekövetkezik, nem is lesz tartós;
-  ha a higany lassan emelkedik vagy felszáll, s az időváltozás, 

melyet jelöl bekövetkezik, de utána, mikor ismét megfordul a és 
süllyedni vagy emelkedni kezd, a változás sem lesz tartós;

-  ha tavasszal vagy ősszel következik be a higany gyors esése, 
akkor szelet, nyáron pedig vihart jelent; télen a szél változását s 
gyors olvadást jósol; ellenben, ha olvadás alatt a barométer felfelé 
megy, havat várhatnak;

-  a légsúlymérő gyors hullámzásaiból időváltozásra követ
keztetni nem lehet; ezt biztosan csak a lassú és folyamatos emel
kedés vagy esés mutatja.

így foglalhatnánk össze röviden a barométer jóslatait. Ezeket 
a fiatal Dick Sand természetesen jól ismerte, hiszen sokat tanult 
már nem is olyan rövid tengerészéletében. Ám éppen február 
20-a körül a barométer változásai szerfölött érdekelték a fiatal 
kapitányt. Lassan, de folytonosan szállt a higanyoszlop, ami esőt 
jelentett, s mivel az késett, arra is lehetett következtetni, hogy tar
tósnak ígérkezik. Ám az évnek ebben a szakában az eső egyszer
smind szelet, sőt vihart is hozhatott magával, s a légsúlymérő 
másodpercenként hatvan láb, vagyis óránként harminc tengeri 
mérföld kilométer-sebességgel menő mozgásig emelkedett. Ilyen 
kilátással szemben a vitorlákat biztosítani kellett, s a fiatal kapi
tány a csúcsvitorlákat és a köteleken levő két vitorlasort be is
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húzatta. Máris erős volt szél, ezért a legnagyobb erőfeszítéssel 
dolgoztak. A négy fiatal néger és Sand kapitány is küzdött a vi
harral, míg az öreg Tóm a kormányt őrizte. De mikor végrehajtot
ták, a hajó érezhetőleg könnyebb lett, s úgy látszott, ezzel elhárí
tották a veszedelmet.

A következő három napon, vagyis február 20-án, 21-én, 22-én 
a szél ereje és iránya nemigen változott. A higany azonban a ba
rométerben folyton alább szállt, s már a légúlymérő 728 millimé
terre esett. Az ég folyton-folyvást csak borult, sötét volt, semmi 
sem nyújtott reményt arra, hogy az idő jobbra fordul.

Dick Sand nyugtalankodni kezdett. A fedélzetet nem hagy
hatta el, alig engedett magának pár órai pihenést. A szíve tele volt 
aggodalommal, s bár 23-án a szél kissé csendesedett, mégsem le
hetett bízni benne. Valóban, délután ismét erősödött, a tenger pe
dig még erősebben hullámzott.

Négy óra tájt Negoro, akit különben ritkán lehetett látni, feljött 
a fedélzetre, és a hajó orra felé lépegetett. Dingo valamelyik sa
rokban aludt, mert nem ugatott a szakács közeledtére. A férfi né
mán állt keresztbe font karokkal, szemét a viharos tengerre s a fel
hős látóhatárra függesztette. A tenger nagyobb hullámokat vetett, 
mint amekkorákat a szél erejének tulajdonítani lehetett. Sajnos 
ennek mindig az a jele, hogy nagy viharra lehet számítani. A ten
gernél is nyugtalanítóbb, fenyegetőbb volt az ég: a levegő felső 
rétegeiben gyorsabban rohantak a felhők, úgy tűnt, a vihar oda
fent erősebben dühöngött, mint a tenger felszínén.

Negoro, talán mert rettenthetetlenül bátor volt, talán mert nem 
törődött az idő változásaival, érzéketlennek látszott az iránt, ami 
körülötte zajlott. Mintha rosszindulatú, gúnyos mosollyal figyelte 
volna mások erőfeszítéseit. Mintha örülne az időjárásnak, sem
hogy félne tőle. Aztán az árbocról lecsüngő kötélhágcsón felka
paszkodott, hogy magasabbról tekinthessen szét. Később nyugod
tan leszállt, s minden további szemlélődés nélkül visszament 
a hajó belsejébe.

Bármilyen fenyegető is volt a szél, egy kedvező körülmény 
mégis biztatóan hatott az utasokra. Azt hitték, hogy iránya az
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amerikai partok felé hajtja a hajót, s minél erősebb volt, annál 
gyorsabban közelítenek céljukhoz. Ha a szél mostani ereje nem 
növekedne, a veszély csak akkor következne be, ha a hajót a szá
razföld olyan pontjára hajtaná, amely nem alkalmas kikötésre.

Dick Sand ebből a szempontból is igyekezett számba venni az 
eshetőségeket, bár meglehet, még az ő számítása szerint is távo
labb voltak a szárazföldtől, mintsem a kikötésről határoznia kel
lett volna.

Február 24-től március 9-ig tizenhárom nap telt el s az ég ar
culata mit sem változott: állandóan sűrű, sötét felhők borították. 
A szél néha-néha elcsendesedett, de csak azért, hogy ismét újult 
erővel támadjon fel. Kétszer-háromszor a légsúlymérő ugyan emel
kedni kezdett, de újra visszaesett, s e hullámzásai a szelek tartós
ságát s a vihar növekedését jelezték. Olykor a vihar egész erővel 
tört ki; a villám többször is egészen a hajó közelében csapott le 
a tengerbe, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék, s a tenger 
párája sűrű ködbe vonta az egész látóhatárt. Néha órákig semmit 
sem lehetett látni, a haladásuk irányát sem. A hullámok iszonyúan 
hányták-vetették a hajót; bár Weldonné erős lélekkel tűrte a hány- 
kódást, maga is, kisfia is betegei voltak a vihar tombolásának. Sze
rencsére Tóm és a többi néger érzéketlen volt a tengeri betegség 
iránt, így folyton segítségére lehettek a fiatal kapitánynak, aki 
annyira megszokta a tengeri életet, hogy őt már ez nem érintette.

A Vándor félig lehúzott vitorlázatával gyorsan röpült a szél 
szárnyán előre, de Sand kapitány érezte, hogy a vitorlákat még 
inkább csökkenteni kell, mert a hajó így is veszélyben van. Más
részt, ha -  mint hitte -  a part közel van, a hajó sebessége is las
sulna. De ezt, bármennyire is éber volt, még semmi sem jelezte.

Március 9-én Dick a hajó orránál állt, figyelmesen nézte maga 
előtt az időjárás alakulását.

Mellette Weldonné gonddal teli arckifejezéssel kísérte a fiatal 
kapitány szemlélődését.

-  Nem látsz semmit? -  kérdezte aggódva.
-  Nem, asszonyom -  felelte a fiú. -  Viszont mintha a felhők 

ritkulnának, amint a szél megszaggatja őket.
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-  Szerinted az amerikai part nem lehet már nagyon messze?
-  Nem. Csak csodálkozom, hogy mégsem láthatjuk.
-  Meg vagy arról győződve, hogy a hajónk jó irányban halad?
-  A szél északnyugatról fúj már február 10-e óta. Akkor mint

egy négyezerötszáz tengeri mérföldnyire voltunk a szárazföldtől; 
hajónk középsebessége nyolcvan tengeri mérföld volt naponként, 
így már a kikötőben kellene lennünk. És mégsem látjuk a száraz
földet! S ami még jobban meglep, hogy egyetlen hajóval sem ta
lálkozunk ilyen közel a parthoz.

-  Nem tévedtél a hajó sebességében?
-  Lehetetlen, hiszen a mérőólmot minden fél órában kidob

juk, s az biztosan mutatja a haladás gyorsaságát. Ám tegyünk 
kísérletet. Tóm! Dobd ki a mérőólmot, s nézd meg, hogyan ha
ladunk!

Tóm már egészen jártas volt ebben. Megtette, amit a kapitány 
parancsolt. Egyszer csak ijedten kiáltott fel. Mert alig göngyölített 
le a kötélből huszonöt lábnyit, mikor a zsineg egyszerre megla
zult, s nem húzódott tovább.

-  Jaj, Dick úr!
-  Mi baj, öreg?
-  A zsineg elszakadt, a mérőólom a tengerbe esett! -  mutatta 

ijedten a zsineg végét.
Mi okozhatta a zsineg váratlan elszakadását? Mintha erővel 

lett volna elrágva, vagy éppen elvágva. Elég, hogy már a mérő
ólom is oda van; egyetlen műszerük egy delejtű, amiről nem tud
hatták, hogy nem úgy működik, ahogy kellene.

Weldonné egészen elszomorodott, de rossz sejtelmeit nem 
akarta elárulni, s Dicket azzal is kedvetleníteni; inkább visszavo
nult a szobájába.

Másnap a barométer 716 milliméterre esett. Ez olyan jel volt, 
hogy a szél óránként 60 tengeri mérfölddel ragadja tovább a hajót. 
Sürgősen be kellett vonni az előárboc felső vitorláját... De a mű
velet a nagy szélben olyan nehezen ment, hogy csekély erejükkel 
ilyen kevesen nem bírtak vele. Csak hallatlan erőfeszítés mellett 
sikerült célt érniük.
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Március 12-én az idő még rosszabbra fordult. A barométer, 
amint Dick Sand iszonnyal szemlélte, 709 milliméter alá esett. 
Valódi viharjóslat volt, amelyben a hajó még fennmaradt kevés 
vitorláját sem viselhette a legnagyobb veszély nélkül.

Az előárboc alsó vitorláját is le kellett szerelni. Dick kiadta 
a parancsot. De a borzasztó szélben ez nem sikerült. Austint, 
a négert, aki felmászott az árbocra, a szél a fedélzetre dobta, s bár 
nem súlyosan, de megsebesült. A kísérletet abba kellett hagyni. 
Dick Sandnek csak egy gondolata volt: a hajó, valamelyik szikla
partra dobva, talán a következő pillanatban összezúzódik...

Most Negoro jelent meg a fedélzeten. Körültekintett -, s karja, 
mintegy önkéntelenül, a látóhatár egy bizonyos pontja felé nyúlt 
ki... Mintha a köd szürkületében a szárazföld egy előtte ismert 
pontjára nézett volna...

Gonosz mosoly vonult végig ajkán, aztán egy szót sem szólva 
senkihez, visszasompolygott a szobájába.
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XIII .  F E J E Z E T

C S A L Ó D Á S

A vihar tombolt, az eső óriási zivatarrá vált. A szél kilencven ten
geri mérfölddel, mintegy 166 kilométer óránkénti sebességgel 
tört előre. Ilyen zivatar a helyhez kötött keményeket is ledönthette. 
Ám a szilárdul megépített hajó mozgékonyságánál fogva megbir
kózik vele, mert a szél dühe őrült gyorsasággal hajtja előre. A Vándor 
is ebben a helyzetben volt. A vihar letépte vitorláit s köteleit; ki
törte kis árbocát, de az erős hajóteknő sértetlen volt. A fedélzetről 
levezető csapóajtókat szorosan elzárták, s Weldonné asszony fiá
val, Benedek úrral s a nőcseléddel védve voltak a hajó belsejében. 
Dick Sand nem tágított a kormánykeréktől, ámbár gondolni sem 
lehetett arra, hogy a hajó irányát változtatni vagy csak módosítani 
is lehessen. A szél volt az úr. Az öreg Tóm és Bat mellette álltak, 
erősen fogták a karfát, hogy szükség esetén segítségére siethesse
nek: Hercules és Acteon a hajó orránál őrködtek.

Dick nyugtalan volt. Csak annyi pihenést engedett meg magá
nak, amennyit múlhatatlanul szükségesnek érzett testi ereje és 
ébersége fenntartására. Ilyenkor Tóm foglalta el a helyét.

A március 13-a és 14-e közötti éjjel, mikor a fiatal kapitány 
pár órai pihenésre a hajószobába vonult, új esemény zavarta meg 
a hajósnépet.

Tóm és Bat a kormánykeréknél voltak, ami előtt a delejtű állt. 
Ezt belülről megvilágították, hogy a tű mozgása és iránya éjjel is 
látható legyen.
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Negoro, aki egyébként a hajónak ezen a részén csak ritkán mu
tatkozott, feléjük közelített, mintha beszédbe akarna elegyedni. 
De Tóm és a fia nem álltak szóba vele.

Egyszerre, egy erős szélrohamra Negoro elesett, s talán a ten
gerbe bukik, ha a kellő pillanatban meg nem fogódzik a delejtű 
oszlopába.

Tóm elkiáltotta magát. Megrémült arra a gondolatra, hogy ta
lán a delejtű, melyre Negoro ráesett, összetört. E kiáltásra Dick, 
aki még el sem aludt, kirohant a szobából, s a hajó hátuljához 
sietett. Negoro akkorra ismét lábra állt, de már kezében tartotta 
azt a darab vasat, melyet ő rejtett a delejtű alá, s amelyet most 
ismét kivett. Sikerült a zsebébe csúsztatnia, mielőtt Sand kapitány 
észrevette volna.

Vajon miért állt érdekében Negorónak, hogy a delej iránya ne 
legyen többé meghamisítva? Eláruljuk: mert az erős délnyugati 
szél most az ő célját szolgálta.

-  Mi a baj? -  kérdezte Dick.
-  Ez a boldogtalan szakács ráesett a delejtű oszlopára -  vála

szolt Tóm.
Dick a delejtű fölé hajolt, amelynek szerencsére semmi baja 

nem történt. Szabadon függött a belső lámpával megvilágott tar
tójában. De volt ott valami, amit a fiatal kapitány nem vett észre: 
a tű, mióta a vasdarab eltűnt a közeléből, visszanyerte természe
tes helyzetét, s ismét helyesen mutatta az irányt.

-  Mit keres itt? -  rivallt rá Negoróra.
-  Akármit -  felelt dacosan.
-  Hogy mondta? -  kiáltott rá haragosan Dick.
-  Azt mondom -  felelt a szakács -, hogy nem ismerek olyan 

szabályt, mely megtiltaná, hogy ne lehessen a hajónak ebbe a ré
szébe jönnöm.

-  Jól van, most tehát kiadom e szabályt: megtiltom, hogy ide
jöjjön.

-  Csakugyan? -  szólt amaz vállvonogatva.
A fiatal kapitány revolvert vett ki a zsebéből, s Negoróra sze

gezve mondta:
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-  Negoro, tudja meg, hogy e revolver mindig nálam van, s az 
engedetlenségre vagy ellenszegülő mozdulatra lelövöm!

E percben Negoro érezte, hogy valaki megszorítja a nyakát 
úgy, hogy homloka majdnem a térdéig ér. Hercules volt, aki há
tulról a kezét rátette.

-  Sand kapitány -  szólt az óriás -, akarja, hogy ezt a gazem
bert a tengerbe dobjam? A halak örömmel megköszönnék. Azok 
nem válogatósak.

-  Még nem -  felelt Dick Sand.
A néger elengedte a szakács nyakát, aki ismét felegyenesed

hetett. Amint elsompolygott, ennyit mormogott a fogai közt:
-  Atkozott szerecsen, ezért meglakolsz.
A szél iránya észrevétlenül, egyszerre megváltozott. Legalább

is a delejtű mintegy negyvenöt fokos szögben ezt mutatta. De ami 
az újonc kapitányt meglepte, arra sehogy sem tudott magyaráza
tot adni: a tenger ugyanúgy mozgott, s a hajót a hullámok, ahe
lyett, hogy a szél változásával egyenesen hátulról érnék, most is 
az elején csapták oldalba, mint azelőtt.

Negoro megfejthette volna ezt a sajátságos jelenséget, de arról 
Sand kapitánynak semmi sejtelme sem volt. Óvatossága azonban 
éberebb volt, mint valaha. Gyanúja Negoro ellen még jobban ér
lelődött. Mit kereshetett itt, ahol neki semmi dolga nem volt? 
A szakácsot ezért folyton szemmel tartották. Dingo, a kutya, rend
szeresen a kormánykerék mellett tartózkodott, s azonnal jelt adott 
vagy ráugrott volna, ha a kormánykerék felé mer közelíteni.

A következő héten a vihar nem csillapodott. Március 15-től 
20-ig lehetetlen volt a vitorlákat helyreállítani. A Vándor vitorlák 
nélkül is eszeveszett gyorsasággal rohant északkeleti irányba, de 
a szárazföld mégsem tűnt fel a láthatáron. Hová lett Amerika? Ez 
a roppant gát, mely több mint százhúsz fok hosszúságban nyúlik 
el az Atlanti- és a Csendes-óceán között?

Dick sokat tépelődött: tudtán kívül csak nem haladtak más 
irányba? És a nap, bár a felhők és köd miatt csak ritkán volt lát
ható, mégis mindig előttük kel, s a hátuk mögött nyugszik? Mi 
történhetett velük?
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Dick Sand, mikor nem volt a fedélzeten a kormány mellett, 
mindig a térképet bújta. Hol lehetnek? Hol van a szárazföld, 
amelyet azóta már rég el kellett volna érniük? A delejtű okoz
hatta? Magához feltett kérdéseire azonban nem tudott feleletet 
találni.

Március 21-én reggel is éppen a térképet vizsgálgatta, mikor 
a fedélzetről az éppen őrt álló Hercules hangját hallotta, amint 
felkiáltott:

-  Föld!
Sand a fedélzetre rohant.
-  Hol látod? -  kérdezte izgatottan.
Hercules megragadta az ifjú kezét, s egy alig látszó pont felé 

mutatott.
A vihar úgy bömbölt, hogy emberi szót alig lehetett hallani.
-  Tényleg láttad? -  kérdezte újra Dick.
-  Biztosan nem csalt a szemem -  erősítette meg a néger.
-  Én semmit sem látok.
-  Most én is elvesztettem szem elől.
E percben Weldonné is megjelent a fedélzeten, annak ellenére, 

hogy Dick több ízben kérte: ne jöjjön ki, amíg a vihar tart. Ő is 
hasztalan tekintett szét, minden eredmény nélkül.

Egyszerre Dick Sand örömmel kiáltott fel:
-  Látom! Úgy van, én is látom! Föld!
A köd szakadékéban egy domb alakú, sötétlő hajlás tűnt fel. 

Lehetetlen volt csalódnia.
-  Végre! -  ujjongott Dick. -  Végre!
Görcsösen fogta a hajókorlátot, hogy előrehajolva jobban lát

hasson. Weldonné Herculesbe kapaszkodott, majd elnyelte sze
mével a távol ködében alig látható halom bizonytalan rajzulatát, 
amelyben már nem is reménykedett a hosszú várakozás után.

Mintegy tíz tengeri mérföldre lehetett még tőlük. De azzal 
a sebességgel, amellyel egyenletesen haladtak, csak pár óra kér
dése volt már, hogy elérjék. Most újabb veszedelem félelme töl
tötte el az utasok szívét: csak nehogy sziklához csapódjanak! Pe
dig annyira sóvárogtak az amerikai part feltűnése után!
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Dick Sand intett Herculesnek, aki visszakísérte Weldonnét 
a hajókabinba, a fiatal kapitány pedig kint maradt, s egészen el
merült a távoli partszakasz szemlélésébe.

Két óra telt el. A szárazföldet ennyi idő alatt alig közelítették 
meg, és volt valami furcsa benne: földnyelvet láttak csak, össze
függő partsáv nem akart feltűnni.

E percben Negoro ismét megjelent a fedélzeten. Élesen 
szemügyre vette az oldalt mutatkozó partot; végighordozta raj
ta tekintetét, aztán egy szót sem szólva visszavonult a kony
hájába.

Sand kapitány türelmetlenkedni kezdett amiatt, hogy ezen 
az egyetlen ponton kívül több partrészt nem látott. Elővette lát
csövét, s lassan végignézett vele a keleti látóhatár egész hosz- 
szában.

Semmi, semmi!...
Délután két órára a part és szárazföld minden vonulata eltűnt.
Tehát csak sziget -  egy kis szigetecske volt, amelyet láttak! De 

micsoda sziget?
Dick gyorsan lesietett a kabinba, ahol térképe állt, hogy attól 

kérjen tanácsot.
A tengernek ez a része egészen sík volt -  semmi más szigetet 

nem fedezett fel rajta, mint egyetlen kis pontot, majdnem az óceán 
végtelenjében: a Húsvét-szigetet!

Mikor felfedezését elmondta Weldonnénak, ő rátekintett:
-  Hol vagyunk tehát? Mennyire az amerikai parttól?
A felelet csaknem kétségbeejtő volt: a Húsvét-sziget nem ke

vesebb, mint 35. fokra van Amerikától. Tehát a szél iránya miatt 
nem arra haladtak, amely felé gondolták...

Keserves csalódás vett erőt rajtuk.
A Húsvét-szigetet Dávid Armand francia utazó fedezte fel 

1686-ban; aztán Cook és La Pérouse is érintették; a déli szélesség 
27. foka s a keleti hosszúság 112. foka alatt fekszik, és a partoktól 
kétezer mérföldnyire terül el. így a Vándort nem kevesebb, mint 
15 fokra sodorta északra a kemény vihar anélkül, hogy haladásuk 
irányáról csak sejtelmük is lett volna...
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Elég, hogy még mindig kétezer tengeri mérföldre voltak Ame
rikától, így legalább tíz-tizenöt nap kellett, hogy a legközelebbi 
pontjához eljuthassanak.

A vihar egyre dühöngött, habár a tombolás ereje lassacskán 
csendesedni kezdett. De a Vándor bordái szilárdan bírták -  s így 
a csalódás és véletlen késedelem mellett is fennmaradt a szeren
csés partraszállás reménye.
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XIV. F E J E Z E T

FÖLD!

A remény, melyet Dick Sand előbbi csalódása után is táplált, rész
ben megmaradt benne. Ámbár -  fájdalom -  egészen másképp, 
mint ahogyan ő remélte.

Másnap, március 27-én a higanyoszlop felemelkedett a lég- 
súlymérőben. Sem rohamos, sem nagy mérvű nem volt az emel
kedés, de visszaesés nélküli, s így annál biztatóbb. A vihar va
lószínűleg csillapulóban volt, miután tetőpontját elérte. De még 
egyelőre nem gondolhattak a vitorlák felvonására; a szél ereje 
olyan nagy volt, hogy oldalt fogta a hajót, és így is túlságos se
bességgel hajtotta: az árbocot és a vitorlát könnyen összetépte 
volna.

Éjszaka szerencsére tovább engedett hevességéből; reggelre 
az utasok ismét a fedélzetre jöhettek anélkül, hogy a szél a ten
gerbe sodorta volna őket. Weldonné -  akit Dick a vihar alatt biz
tonságban akart tudni, és egészen a hajó belsejébe küldött -  volt 
az első, aki a fedélzetre feljött. Szíve ösztönözte, hogy megkö
szönje a fiatal kapitánynak a nehéz napokban bátorságát, önfel
áldozását.

-  Dick! Kedves gyermekem, kapitányom -  nyújtotta kezét az 
ifjú felé.

-  Ó, Weldonné asszony, ön engem kapitányának nevez -  felelt 
Dick az örömtől és a büszkeségtől elpirulva -, s még a fedélzetre 
is jön, noha a kapitány másként rendelkezett...
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-  Úgy van, bocsásd meg az engedetlenségem. Mihelyt érez
tem a vihar csillapodását, szerettem volna megköszönni, amit ér
tünk tettél.

S ezzel egyik kezében az ifjú kezét fogva, a másikat annak vál
lára téve, így szólt:

-  Dick, fiam! Sem én, sem a férjem nem fogjuk ezt neked el
felejteni.

-  Csak a kötelességemet teljesítettem, asszonyom; a hálámnak 
önök iránt még igen kevés részét róhattam le...

-  Már eddig is fogadott fiunk voltál, most pedig igazi gyer
mekünk vagy, aki anyádat és öcsédet megmentetted! Mindhár
munk nevében megcsókollak!

A derék asszony egészen elérzékenyült, amint a fiatalembert 
átölelte. De ki írhatná le Dick Sand érzelmeit, amint örömtől és 
büszke önérzettől feszülő keblén érezte azt, akinek családjától 
csak jót kapott?

E rövid beszélgetés új erőt s bátorságot öntött a derék ifjú lei
kébe. Alig várta, hogy a vihar annyira lecsillapodjon, hogy a vitor
lát is fel lehessen vonni. Most már nem kételkedett, hogy a hajót 
a várt kikötőbe sikerül vezetnie.

Március 29-re a higany még határozottabban emelkedett a lég- 
súlymérőben. Az ég is derülni kezdett, s a szél is észrevehetően 
csillapodott.

-  Gyertek, Tóm -  kiáltotta Dick szükségem van rátok!
Annyi vészterhes nap után végre egy vagy két vitorla felsze

relésére gondolt. Dick úgy okoskodott, ha hajóját a szélirányok 
szerint kormányozhatják újra, meg kell tennie a a szükséges in
tézkedéseket. Ebben minden szolgálatra kész néger a segítségére 
volt. Délfelé már felvonták már a kötélvitorlákat, s a hajó orrán 
álló kisebbik előárboc vitorláját. Dick teljes megelégedéssel foglalt 
helyet a kormánykerék mellett; sorsuk nem volt többé egészen 
a szél és habok önkényére bízva.

Másnap a felhők ugyan gomolyogtak, mint az előbbi napokban, 
de már engedték, hogy itt-ott derülten és tisztán bukkanjon elő 
a nap. A hajófedélzet csapóajtóit is kinyitották, hogy friss levegőt
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kapjon rég elzárt belseje. A derült égbolt kívülről azt sugallta, 
ezután jobb napok következnek az utasokra.

Sebességmérőjük sajnos a habok áldozatául esett, viszont Dick 
eléggé ismerte a tengert és a hajó gyorsaságát ahhoz, hogy kétség
kívül egy hét alatt földet érnek. Úgy számított -  s ezt a kiterített 
térképen is megmutatta Weldonnénak -, hogy a dél-amerikai par
tok Peru és Chile közötti részén fognak valahol kikötni. De mind
egy, akárhol is! Bármelyik kikötőből indulnak hajók, ő csak azt 
kívánta, hogy Weldonnét és fiát mielőbb biztos hajóra helyezhesse 
el, amelyen San Franciscóba érhetnek: ő aztán a Vándort majd csak 
haza vezérli...

-  Dick, nem félsz attól, hogy a hajó parthoz ütődik? -  kérdezte 
Weldonné.

-  De igen, miután teljesen nem tudok tájékozódni. Viszont re
mélem, addig találkozunk valamilyen hajóval, és kapcsolatba ke
rülhetnénk vele. Akkor megértetnénk a helyzetünket, s arról is 
pontos felvilágosítást nyerhetnénk, mely pontján vagyunk az óce
ánnak: mennyire a szárazföldtől, s melyik kikötőhöz a legköze
lebb. Akkor jobban tudjuk kormányozni a hajót, s kikerülhetjük 
a veszélyt.

-  Nem találhatunk itt révkalauzokat?
-  Ok inkább a part közelében cirkálnak; most csak azon kell 

lennünk, hogy haladjunk.
Néhány napon át ismét aggasztó változások mutatkoztak a lég

körben. A szél szünet nélkül erős volt, olykor rohamossá is vált, s 
a barométer ingadozása újra vihar közeledtével fenyegetett. A jó
zan ész a vitorlák levonását tanácsolta ismét, de Dick a gyors ha
ladás megbecsülhetetlen előnyét nem akarta feláldozni a veszély 
félelmének. Egyszer-kétszer a légsúlymérő emelkedése újra iga
zolta reményét s bátorságát: a szél jó felé vitte a hajót, hát nem 
akarta elszalasztani ezt a kedvező lehetőséget. Ha ideiglenesen 
fordult is a szél majd délre, majd északra, állandó irányát egé
szében véve mégis megtartotta.

Április 5-e volt. Már több mint két hónapja, hogy a Vándor 
elhagyta Űj-Zélandot. Húsz napig ellenszél késleltette haladásu-
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kát; azóta azonban nagyon is gyorsan mentek, s mint Dick hitte, 
folyton jó irányba. Megfoghatatlan volt, hogy a földet mégsem 
érték el. „Miért tűnt el előlünk?" -  kérdezte magától százszor is... 
Órákat töltött azzal, hogy kezében a távcsővel partot keressen 
a láthatáron.

Tomot és társait sokszor megcsalta a látszat; a felhők, a tenger 
láthatáráig ereszkedve, sötétebb körrajzokkal nem egyszer mutat
tak földet; de kis idő múlva mindig csalódás lett a vége. Csak 
a felhők változtatták alakjukat, majd egészen elmosódtak...

Április 6-án azonban történt valami fontos az életükben. Reg
gel nyolc óra volt. Dick maga ült a kormány mellett, s egyszerre 
csak, amint a nap sugarai a sűrű ködön áthatoltak, a rég várt ki
áltás hangzott el a fiatal kapitány ajkáról:

-  Föld! Előttünk a föld!
E kiáltásra mindenki felszaladt a fedélzetre. Weldonné a kis 

Jackkel, Tóm társaival, még Benedek úr is -  egyedül Negoro nem 
jelent meg. Mindenki látta, amit Dick észrevett; némelyikük vilá
gosan, némelyikük sejtelmesen. De egy óra múlva eloszlott min
den kétség. Valóban a szárazföld vonulatát láthatták.

Mintegy négy tengeri mérföld távolában alacsony part húzó
dott szemük előtt. Az Andok magas bércláncolatát hiába keresték 
ugyan mögötte, de lehetséges, hogy azt felhők eltakarták.

A Vándor egyenesen és gyorsan szelte a vizet a part irányába. 
Két óra múlva már csak három mérföldre voltak tőle. A part alak
ja most jobban kivehető volt. Északkeleten meglehetős magasságú 
hegyfokban végződött; délkeleten ellenben vékony földnyelv gya
nánt nyúlt a tengerbe. A csekély emelkedésű part meredek tetején 
néhány fa meredt az égnek. Ám sem település, sem kikötő, sőt 
folyótorkolat sem látszott, ahová a hajó biztonsággal kiköthetett 
volna.

A Vándor pedig célirányosan haladt a part felé. Előtte szik
lazátonyok tűntek fel; ki-kiemelkedtek a tengerből, amelyek ve
szélyessé tették a parthoz való közeledést. A szél változatlanul 
fenntartotta erejét, már csak egy mérföldnyire voltak a szárazföld
től. A helyzet egyre nyugtalanítóbbá vált!
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Dick Sand most egy kis sziklanyílást vett észre, amelybe némi 
szerencsével bejuthatnának. De míg odaérnek, egész sor szikla
zátony között kellene áthaladniuk, s ez volt a legveszélyesebb vál
lalkozás. A sziklazátonyok oly sűrűn tünedeztek fel, hogy abból 
a víznek mindenütt sekélyes voltára lehetett következtetni. Két
ségbeejtő helyzet!

E percben Dingo is megmutatta magát. Eddig nyugodtan jár
kált föl s alá a fedélzeten, de most megállt a zátonyokkal szemben, 
merőn nézett előre, mintha már látta volna a partszakaszt. Elkez
dett keservesen ugatni.

Kétségkívül Negoro is meghallotta ezt, mert valami ellenáll
hatatlan ösztön őt is kicsalta a zugából, s a korlátra dőlve szem
lélte a partot. Szerencséjére Dingo, egyfolytában idegesen ugatva, 
nem látta meg a szakácsot. Negoro élesen szemügyre vette a zá
tonyokat: úgy tűnt, nem rémült meg tőlük; Weldonné, aki szem
mel tartotta, látta, hogy enyhén piros lett az arca, és kifejezése is 
megváltozott.

Ismerte volna e helyet, ahová a Vándort a szél és a tenger já
téka sodorta?

Dick elhagyta a kormányt. Tómnak adta át, és Weldonnéhez 
lépett.

-  Asszonyom -  mondta szomorúan, halotthalvány arccal. -  
Lehetetlen a hajót partra vinnem e zátonyok közt. Semmi remé
nyünk a biztonságos kikötésre. Fel kell áldoznom, hogy megment
hessem mindannyiunk életét. Nincs más mód: zátonyra futunk...

A hajót tehát lehetetlen volt visszafordítani, s a zátonyoktól 
eltávolítani. Az emberek megmentéséről kellett gondoskodni. 
Mindenekelőtt Weldonnét, a kis Jacket, Benedek urat s a néger 
szolgálót mentőruhákkal kellett ellátniuk. Dick, Tóm, a négerek 
mind jó úszók voltak, s felosztották maguk közt a mentő szerepét. 
Abban a percben, amelyben a hajó megfeneklik vagy sziklához 
ütődik, a tengerbe kell leszállniuk, s úszva menekíthetik magukat 
s a tulajdonos családját. A zátonyok olyan sűrűn voltak, s oly 
közel vezettek a parthoz, hogy a terv megvalósíthatónak látszott. 
Dick, óvatosságból, a halzsíros hordókat is felhozatta a fedélzetre,

80



A t i z e n ö t  é v e s  k a p i t á n y

hogy tartalmukat a veszély percében a tengerbe önthesse, mely
nek háborgását a nagy mennyiségű olaj egy percre csillapíthatja.

Az előkészületek alatt a Vándor annyit haladt, hogy már csak 
két-három kötélhosszra volt a parttól, szorosan a zátonyok köze
lében. Orra már majdnem a sziklák közé csapódó fehér tajtékot 
érintette.

Ekkor Dick észrevette, hogy a zátonyok között csatornaszerű 
nyílás vezet át. Egy csöppet sem késett, hiszen a szabadulás kí
nálkozó alkalmát még fel lehetett használni. Kiadta a vezényszót, 
s a hajót a nyílás felé kormányozták. Új parancsszóra az olajat 
a vízbe zúdították, s a habokra ömlő folyadék egy pillanatra le
nyugtatta a tenger erejét... A Vándor, mintha lélegzethez jutott 
volna, repült a part felé, mint a nyíl.

E pillanatban erős lökést éreztek. A hajóteknő a sekély vízben 
megfeneklett, s az árboc kettétört. Szerencsére a zuhanástól senki 
sem sérült meg. A megrepedt hajótestbe a hullámok iszonyú erő
vel törtek be. Ekkor a szárazföld alig fél kötél hossznyira volt csu
pán, s a kis fekete sziklák csaknem lépcsőként vezettek odáig.

Tíz perc múlva mindazok, akik az előbb még a Vándoron vol
tak, a part meredek aljában lélegezhettek fel.
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XV. F E J E Z E T

Ml A T E E N D Ő ?

A Vándor tehát hetvennégy napi hosszú utazás, s annyi késleltető 
akadály és veszély után sziklazátonyra futott, utasai pedig isme
retlen, idegen parton találták magukat. Weldonné és útitársai 
mégis hálát adtak Istennek, hogy végre szilárd földet éreznek lá
buk alatt; remélték, hogy nem a Csendes-óceán valamelyik szige
tén, hanem kontinensen voltak.

Hajójuk, a Vándor odaveszett. A sziklazátonyon fennakadt, s 
oldalra fordulva várta, hogy a szél és a tenger hullámai néhány 
óra alatt szétrombolják, szétszórják darabjait. így Dick Sandnek 
nem lehetett meg az az öröme, hogy a rábízott hajót épen vezesse 
vissza tulajdonosához.

Hogy az amerikai part mely pontjára vetődtek, nagyon nehéz 
volt eldönteni. A Húsvét-sziget felismerése, s az azóta követett 
irányból számítva nem volt lehetetlen, hogy Peru, de az sem, 
hogy délebbre, talán Chile valamely partján vannak. Ha Peruban 
vannak, akkor kikötők, falvak, városok nem lehetnek messze, s 
nem volna nehéz valamilyen lakott helyre eljutni, és onnan to
vábbutazni.

A partnak ez a része azonban teljesen sivár és elhagyatott volt. 
Északra, alig negyed mérföldre innét egy kis patak ömlött a ten
gerbe, melyet már sűrű bokrok, fák árnyaltak. A hosszan elvonuló 
sziklafal feletti fennsíkon szálas és sűrű erdő díszlett s nyomult 
a szárazföld felé. Magas baobafák, fehér fenyők, tamarindák s
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borscserjék; de a különös az volt az egészben, hogy pálmát egyet 
sem láttak, pedig ez a fa ugyancsak megszokott ezen a vidéken. 
A levegőben nagy sereg élesen vijjogó madár repdesett, a tenger
parton többnyire különböző fecskefajok röpködtek acélkék árnya
latú fekete tollazattal. Feltűnt, hogy ezek a madarak nem vadak; 
mintha még soha sem láttak volna embert, s fogalmuk sem volna, 
hogy azok veszélyesek vagy ellenségesek lehetnek.

Ember legyen a megmondhatója, a Vándor utasai hol vannak, 
hiszen senki sem mutatkozott sehol az elhagyatott, magányos 
parton. Emberi lakhelynek, akár kunyhónak, vagy ideiglenesen 
összetákolt fészernek nyoma sehol. Dingo sem ugatott. Amit bi
zonyára nem mulasztott volna el, ha idegen közeledését érezte 
volna. Csak járt fel s alá a parton, orrával a földet szagolta, farkát 
leeresztette, tompán morgott, de sem ember, sem állat közeledé
sét nem jelezte.

-  Dick, nézd csak Dingót! -  szólt Weldonné.
-  Valóban különös -  mondta az ifjú -, mintha elvesztett nyo

mot szaglászna.
-  Hol van Negoro? S mit csinál? -  kérdezte Weldonné.
-  Azt -  felelt Dick -, amit Dingo. Jön, megy. Különben teheti, 

amit akar. Szolgálata megszűnt, miután a Vándor zátonyra futott. 
Nincs jogom többé bármit is parancsolni vagy megtiltani neki.

Negoro csakugyan a parti sziklákon járt-kelt, nézelődött, szem
lélt, gondolkodott, mintha emlékeit szedegetné össze. Ismerte 
a vidéket? Volt már itt? Valószínűleg nem válaszol, ha valaki kér
dezi tőle. Legjobb, ha nem törődnek vele, magára hagyják ezt 
a barátságtalan, magának való embert. Dick Sand le is vette róla 
a szemét, mikor Negoro a kis patak torkolata felé vette útját, s 
völgyében eltűnt. Többé nem gondoltak rá. Dingo ugatott ugyan, 
mikor a szakács elment mellette, de aztán ismét elhallgatott.

A legszükségesebbre kellett gondolniuk: arra, hogyan találnak 
menedékhelyet, ahol ideiglenesen meghúzhatják magukat, azután 
persze gondoskodniuk kellett a szükséges élelemről. Ez utóbbi 
nem okozott nagy gondot. A vidék a legváltozatosabb állati és nö
vényi eledelekkel kínálta őket, de még a megfeneklett hajó romján
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is volt elég étel, amit könnyű volt elszállítani. Tóm és társai be 
is gázoltak az oldalán besüppedt hajóhoz, melynek éléskamráját 
nem érte a víz, s néhány hordó kétszersültet, szelencékbe zárt 
húskivonatot, füstölt húst és szárított főzeléket hoztak ki onnan. 
A patak bőven adott tiszta, friss vizet: a kis csoportnak hosszabb 
időre is megvolt az élelmiszerkészlete.

Tüzet sem volt nehéz gyújtani; száraz ágból akármennyit össze
hordhattak az erdőben, taplója meg bőven volt az öreg Tómnak, 
lévén szenvedélyes pipás.

Már csak menedékhelyről kellett gondoskodni, s ezt nem más, 
mint a kis Jack pillantotta meg. Amint a tengerparton szaladgált, 
egy tiszta, elég mély és magas barlangra bukkant, melyet talán 
a tenger vájt a sziklaoldalba, és ahová dagálykor sem hatoltak be 
a hullámok.

-  Helyes, kis Jackem -  nyugtázta Weldonné, mikor fiacskája 
diadalmasan mutatta neki felfedezését. Ha Robinsonok volnánk, 
s itt kellene megtelepednünk, a te nevedre keresztelnénk a há
zunkat.

Délben az egész társaság, a visszaérkezett Negoróval együtt, 
aki némán foglalt helyet a többiek közt, letelepedett a barlangban, 
mely tizenkét láb mélységű s ugyanolyan széles lévén, elég tágas, 
védett hely volt. Mivel teljesen száraznak találták, legalább Wel- 
donnénak, a kis Jacknek s a néger Náninak hálóhelyül szolgálha
tott. Míg a gyorsan elkészült ebédet megették, Dingo a barlang 
szája előtt őrködött, hogy jelt adjon, ha menedékhelyükhöz ide
gen közeledne.

Ebéd után mind együtt maradtak a barlangban. Weldonné, 
a kis Jack, aki anyja ölébe hajtotta fejét és ott elaludt, valamint 
Dick Sand a száraz füvekből rögtönzött kerevetre települtek, míg 
a többiek a barlang földjén és a köveken ücsörögtek vagy a bar
lang szájánál álldogáltak. Arról folyt a beszéd, hogyan tudhatnák 
meg, Amerika mely pontjára vetette a jó szerencse őket.

-  Nézetem szerint -  kezdte Dick -, míg erről bizonyosságot 
nem szerzünk, addig nem kell feladnunk ezt a kiváló menedékhe
lyet. Az éjjel jól kipihenjük magunkat, ketten pedig elindulhatnak
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felfedezőútra. Anélkül, hogy nagyon messzire eltávoznának, azon 
kell lenniük, hogy bennszülöttekkel találkozzanak. Ők adhatná
nak felvilágosítást nekünk a vidék felől. Lehetetlen, hogy tizenkét 
mérföldes körzetben valakire ne akadjanak!

-  S ki menne közülünk? -  kérdezte Weldonné aggályosán.
-  Majd még eldöntjük -  válaszolt Dick. -  Annyi bizonyos, 

hogy önnek, Weldonné asszony, a kis Jacknek, Benedek úrnak s 
Náninak mindenesetre a barlangban kell maradniuk. Bat, Hercu
les, Acteon és Austin itt maradhatnának az önök őrizetére, míg én 
és Tóm elindulunk.

-  Negoro, ön inkább itt marad?- folytatta a szakács felé 
fordulva.

-  Valószínű -  felelt ridegen a zárkózott ember.
-  Dingót is magunkkal visszük -  tette hozzá Dick. -  Hasz

nunkra lehet az úton.
Weldonné hallgatásba merült. Aggódott a tervezett elválás 

miatt, bár annak szükségességét be is látta. Félt attól, hogy vala
melyik bennszülött vad törzs megtámadja őket. Ám a dél-ame
rikai törzsek közel sem olyan félelmetesek, mint az afrikaiak vagy 
ausztráliaiak -  nyugtatta meg Dick úrnőjét. Egyébként a távoliét 
valószínűleg nem lesz hosszú; Dick remélte, hogy legfeljebb két 
nap múlva ismét visszatérhetnek. Benedek úrnak a terv ellen nem 
volt semmi kifogása; ő itt marad, s kedvére bogarászhat.

-  Arra kérem, Benedek úr, ne menjen messzire a barlangtól, 
nehogy eltévedjen az erdőben -  mondta Dick búcsúzóul.

A bogarász néhány perc múlva csakugyan eltávozott. Negoro 
is szinte azonnal elhagyta a barlangot, s a kis patak felé vette útját: 
csakhamar eltűnt szem elől.

A kis Jack még aludt. Anyja, Nánit a gyermek mellett hagyva, 
a többiek társaságában a tengerpartra ment, mert még egyszer 
szemügyre akarta venni a megfeneklett hajót. Szerette volna meg
tudni, vajon megmenthetnek-e még néhány hasznos tárgyat. Wel
donné a parton maradt, míg a férfiak a hajóhoz értek. Tóm és 
néger társai a még ott maradt élelmiszereket kihozták a partra, 
Dick pedig a kabinban nézett szét, ahol négy jó puskát, vízmentes
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tokokba elzárt töltényeket, egy zseblámpát, néhány erős és széles 
pengéjű cethalászkést, s a kis Jacknek egy játék puskát talált.

A térképeket, sajnos, hasznavehetetlenekké áztatta a víz, s 
a hajón levő többi tárgyat sem volt érdemes partra szállítaniuk. 
Élelemmel és fegyverrel tehát ellátták magukat, de arról a kis 
kazettáról sem feledkeztek meg, amelyben a pénzt tartották. Csak
hogy az összegnek, melyet Weldonné a szekrényben tartott, na
gyobb része hiányzott. Dick mindössze ötszáz dollárt talált. Ki 
vehette el a többit? Talán Negoro fért hozzá? Róla mindent fel 
lehetett tételezni. Mivel egyedül bolyongott a partraszállásuk után, 
megelőzhette őket a hajó átkutatásában. Dick el is határozta, hogy 
amint előkerül, kérdőre vonja, s szükség esetén meg is motozza 
a szakácsot.

Ezalatt a kis Jack is felébredt. Nánival kijött a tengerpartra, s 
a lemenő nap fényénél a társaság elbúcsúzott a hajóroncstól -  
visszatértek a barlangba. A szél estére ismét fújni kezdett, így s 
biztosra vették, hogy reggelre a hajóból semmi sem marad...

A négerek egész éjszaka, egymást kétóránként felváltva vir- 
rasztottak a barlang nyílásánál. A hűséges Dingo segítségére is 
bízvást lehetett számítani.

Egyszer csak észrevették, hogy Benedek úr még nem tért 
vissza bogárkereső útjáról. Herculest küldték keresésére. Orosz
lán erejű hangjával kezdett kiabálni utána. Végre meglátták az 
elveszett tudóst, amint a parti sziklák közt bukdácsolt, bogarakat 
hajszolt még akkor is. Dühösen érkezett meg, mert egyetlen vala
mire való érdekességre sem akadt.

Mikor Weldonné végre elaltatta gyermekét, Dick közölte vele, 
hogy pénzének nagyobb része eltűnt. Nyomban kifejezte gyanúját 
Negoro ellen, és azt is elmondta, hogy kérdőre akarja vonni. De 
Weldonné lebeszélte róla.

-  Ha Negoro visszatér -  magyarázta -, akkor már a pénzt biz
tos helyre rejtette. Amilyen megátalkodott természetű, úgysem 
vállalná el, s csak bosszúra ingerelnénk. Jobb lesz gyanúnkat lep
lezni. Hadd higyje, hogy a pénz elveszését a tengernek, és nem 
neki tulajdonítjuk.
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Negoro azonban nem jött elő. A négerek kiáltozták a nevét, de 
nem felelt. Egyébként nem nagyon bánták, hogy megszabadultak 
tőle, s nem látják többé.

Késő este Dingo dühös ugatására kimentek. Azt hitték, Ne
goro tért vissza. De nem láttak senkit, a kutya pedig megint el
csendesedett.

Alvóhelyeiket elrendezve végre nyugalomra dőltek.
Csak Weldonné nem bírt elaludni. Úgy érezte, hogy az annyira 

sóvárgott szárazföld nem azt hozta neki, amit tőle remélt: önmaga 
nyugalmát és fia biztonságát.
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XVI.  F E J E Z E T

HARRIS

Másnap, április 7-én hajnalban Austin állt őrt éppen, amikor Din- 
gót látta a patak torkolata felé szaladni. A kutya ugatására Wel- 
donné, Dick és a többiek kijöttek a barlangból.

Bizonyosan érezhetett Dingo valamit vagy valakit; de hogy 
nem Negorót, abból gyanították, hogy akkor sokkal dühösebben 
ugatott volna. Kit hát? Erről meg kellett győződniük. Dick paran
csára a négerek felfegyverezték magukat, s míg Weldonné a kis 
Jackkel, az öreg Tómmal és Acteonnal a barlang nyílásánál ma
radt, a többiek a patak felé indultak, amerre Dingo szaladt.

A nap éppen felkelt. Sugaraival elöntötte a tengert, a partot, 
amikor Dingót a szikla hajlásánál lesben, hegyezett fülekkel s fel
tartott orral megpillantották.

Valóban nem Negoro volt, akire ezúttal az eb figyelme irányult.
Egy merőben idegen férfi bukkant fel a sziklák közül. Óva

tosan közeledett a meredek sziklákon, s barátságos mozdulatok
kal igyekezett Dingót csillapítani; még nem vette észre a négy 
férfit, akik elbújva várták a szikla hajlatánál. A csapat vállukra 
vetett puskákkal indult felé. Amint észrevette őket, nagyon meg
lepődött, hiszen egyáltalán nem várta, hogy emberekkel talál
kozzon ez elhagyott partvidéken. Valószínűleg a hajóroncsot sem 
láthatta, melyet a hullám jóformán el is sodort már, mert külön
ben könnyen megérthette volna, miért kerültek idegenek a sziklás 
partra.
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Első pillanatban az idegen, a négy fegyveres férfi közeledését 
látva, meg akart fordulni, és menekülésre gondolt. Aztán megelé
gedett azzal, hogy puskáját válláról levette és készen tartotta.

Dick Sand köszöntéssel intett az idegen felé, és ezzel meg
nyugtatta jó szándékuk felől; ő pedig némi habozás után egyene
sen feléjük tartott, és nyugodt, de biztos léptekkel ment hozzájuk.

Dick Sand most jobban szemügyre vehette az idegent. Erő
teljes, legfeljebb negyvenéves ember lehetett, bár haja és szakálla 
már meglehetősen szürkülni kezdett. Napsütötte, barna arcszíne 
sejttette, hogy élete nagyobb részét szabad ég alatt töltötte. Cser
zett bőrből készült zubbony fedte testét. Fején széles karimájú ke
rek kalap, lábán hosszú szárú, bivalybőrből készült sarkantyús 
csizma volt. Közelebbről már kétségtelennek látszott, hogy nem 
bennszülött dél-amerikaival, hanem angolszász eredetű, valószí
nűleg észak-amerikai utazóval állnak szemben.

A sejtés még bizonyosabbá vált, mikor Dick Sand angolul 
köszönt neki.

-  Isten hozta!
-  Isten hozta önöket is, fiatal barátom! -  válaszolt az idegen, s 

kezét nyújtotta Dick felé.
Most már barátságosabbra fordult a közeledés. Dick elmond

ta, hogy ők észak-amerikaiak, akiket a vihar vetett erre a partra. 
Az idegen tiszteletteljesen levette kalapját, s mély meghajlással 
köszönt Weldonnénak, aki kisfiát kézen fogva lassan közeledett 
a csoporthoz. Amint Weldonné az idegenhez ért, mindjárt azt 
a kérdezte tőle:

-  Uram, meg tudná mondani, tulajdonképpen hol vagyunk?
-  A dél-amerikai parton -  válaszolt a férfi. -  Önök talán kétel

kedtek ebben?
-  Valóban, uram -  felelt Dick. -  A vihar annyira eltérített 

utunkból, hogy elvesztettük a tájékozódási pontokat. Ugye Peru
ban vagyunk?

-  Nem, fiatal barátom, önök Bolívia déli végére vetődtek, ahol 
már a chilei parttal érintkezik.

-  Pontosabban is leírná ezt a helyet?
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-  Sanos nem tudom a nevét -  válaszolt az idegen -, magam is 
először járok ezen a tájon.

Dick Sand gondolkozott. Számítása bizony megcsalta: ezen 
alig csodálkozott, miután a tengeri áramlatok s a szél irányát pon
tosan nem tudta megmérni. Számítási hibája különben nem volt 
olyan nagy. Úgy tervezte, körülbelül a 27. és 30. szélességi fok 
között érnek partot. Az idegen felvilágosítása szerint, Bolívia déli 
határán lévén, alig hibázott 4-5 fokot. Semmi oka nem volt ké
telkednie, nagyon is érthető volt, hogy a part itt oly sivár és el
hagyatott.

Weldonné, akit Negoro eltűnése már gyanakvóvá tett, a legna
gyobb figyelemmel kísérte az idegen minden szavát és mozdu
latát. De nem vett észre sem beszédében, sem magatartásában 
semmit, ami bizalmatlanná tehette volna.

-  Ha meg nem sértem, uram, úgy látszik, ön nem perui -  szólt 
hozzá óvatosan.

-  Amerikai vagyok, mint önök, asszonyom. Nevem Harris, 
s Dél-Karolinában születtem. Már húsz éve, hogy elhagytam 
hazámat, s most a bolíviai pampákon lakom. Minél ritkábban 
történik meg, annál jobban esik, ha honfitársaimmal találkoz
hatok.

S ezzel újra udvariasan meghajolt Weldonné előtt, aki, magát 
szintén megnevezve, kezét nyújtotta az idegennek.

-  Az országnak ezen a részén lakik, Harris úr?
-  Nem, asszonyom; de éppen útban vagyok Atacamába, észak

kelet felé.
-  Ön egyedül utazik a sivatagban?
-  Ó, nem először teszem -  felelt az amerikai. -  Kétszáz mér

földre innen van egy tekintélyes ültetvény, a San Felice tanya, 
amely az egyik fivéremé. Hozzá utazom üzleti ügyben. Ha önök 
hajlandók velem jönni, fivérem bizonyosan örülne; sőt még se
gíthetne is a további útjuk megszervezésében.

Ez önkéntes ajánlat bizalmat gerjesztett Weldonnéban az ide
gen iránt, aki most bátrabban kérdezett:

-  Ezek a feketék az ön rabszolgái, asszonyom?
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-  Nem, uram; nálunk a rabszolgaságot már eltörölték, s ők sza
bad emberek. Matrózok voltak a hajónkon, most pedig útitársaink.

-  S a kisfiú? Kétségkívül az öné, asszonyom. Milyen kedves 
gyermek! -  Mikor a kicsihez hajolt, hogy megölelje, a kis Jack 
ösztönösen közelebb húzódott anyjához, és szoknyája mögé bújt.

-  No, majd jobban megismerkedünk -  ütötte el a dolgot Harris 
úr. -  A tanyán egy kis pónit találunk, amelyen az ifjú úr kedvére 
lovagolhat!

Dick Sand ezalatt fontolóra vette az ajánlatot. Előre látta, hogy 
az út hosszú, ismeretlen vidéken kellene átkelniük, és lehetséges, 
hogy Weldonné asszony a kisfiával nem bírják majd. De az ame
rikai megnyugtatta:

-  Kétszáz mérföldet mondtam, mert a patak mentén számítot
tam; de az erdőn át sokkal rövidebb az út. S nem messze ide, az 
erdő egy fájához felnyergelt paripámat kötöttem, melyet szívesen 
felajánlok Weldonné asszonynak és kisfiának.

Erre már nem lehetett ellent mondani. Ennyi szívességet lehe
tetlen volt visszautasítani.

-  Csak egy nehezíti a dolgunkat -  monda Harris -, az élelem. 
Utazásom elején én csak magamnak csomagoltam.

-  Ó, nekünk bőven van élelmünk -  válaszolt Weldonné. -  Örül
hetünk, ha önnel is megoszthatjuk...

-  Akkor tehát minden a legnagyobb rendben van. Akár indul
hatunk is, ha önöknek nincs kifogásuk ellene.

Dick még egy ellenvetést próbált tenni. Nem volt ínyére, hogy 
a nyílt partot elhagyják, s a sűrű erdőbe, egy teljesen idegen em
ber vezetésére bízzák magukat. Lelke mélyén érzett valami bizal
matlanságot iránta.

-  Mit gondol, Harris úr, találunk-e egyáltalán olyan kikötőt, 
amely nagy hajókat is fogad?

-  Fiatal barátom, a parton három-, négyszáz mérföldnyire sem 
találni várost.

-  Jó. Északra nem -  mondta Dick. -  De délre?
-  Arra sem sokkal közelebb. Chiléig kellene menni, s önök 

ezzel csak eltávolodnának céljuktól.
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-  S mit gondol, uram, ha önnel megyünk, túl az erdőn, a szá
razföldön belüli tanyára, melyik kikötőbe találhatnánk San Fran- 
ciscóba induló hajót?

-  Lelkemre, öcsém, azt meg nem mondhatom; csak annyit tu
dok, hogy fivérem szívesen elszállítja önöket a tanyáról Atacama 
városába, s onnan aztán -

-  Harris úr -  vágott közbe Weldonné -  ne gondolja, hogy Dick 
azért teszi fel e kérdéseket, mintha habozna elfogadni az ön szíves 
ajánlatát!

-  Nem, nem -  szólt Dick vontatottan -, csak nem szeretnénk 
visszaélni szívességével.

-  Attól ne tartsanak. Oly ritkán találkozom honfitársaimmal, 
hogy örülök, ha szolgálatot tehetek nekik.

-  Elfogadjuk az ajánlatát, uram -  határozott Weldonné kezét 
nyújtva az idegennek.

Dick Sand látta, hogy Weldonnét sértené, ha tovább ellen
kezne. Elhatározták, hogy még aznap útra kelnek. A négereknek 
meghagyták, hogy készüljenek és szedjenek össze mindent, amit 
elvihetnek, s úgy csomagoljanak, hogy mindenkinek jusson vala
mi. Hercules ajánlkozott ugyan, hogy egymaga elviszi az egész 
poggyászt, de nem fogadták el.

-  Erős legény -  jegyezte meg halkan Harris úr. -  Sokat érne 
az afrikai vásáron.

A csomagolások után, mielőtt a reggelit elkészítettek volna, 
Harris úr még előbb a lovát is megetette. Beleegyezésével Dick 
elkísérte, Hercules pedig Benedek urat hajhászta elő, nehogy a 
társaságtól elmaradjon. Örült az új kirándulásnak, mert azt re
mélte, hogy beljebb erdőben érdekesebb rovarokat fog találni, 
mint ezen az átkozott partvidéken, ahol nem akadt semmi külön
legességre.

Dick Sand Harris úrral az erdőbe ment. A ló valóban fához 
kötve várta gazdáját, de úgy látszott, már türelmetlenkedni kezdett.

Izmos, erős állat volt; hogy milyen fajta, Dick nem tudta. 
Hosszú nyakáról, rövid véknyáról, hosszú keresztcsontjáról, szé
les, erős szügyéről ítélve arab ménnek lehetett volna tartani.
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Harris eloldotta a lovat, levette a kantárját, a zabos tarisznyá
ból egy kevés abrakot szórt neki.

Dick ezalatt körbejárt, szemlélődött, de semmi gyanúsat nem 
talált. Mégis, mikor az amerikaihoz visszatért, hirtelen kérdéssel 
fordult hozzá:

-  Harris úr, nem találkozott ön az éjjel egy Negoro nevű por
tugállal?

-  Negoro? -  kérdezte az amerikai ámulva. -  Ki az?
-  Szakács volt a hajón, s az este eltűnt.
-  Talán vízbe fúlt?
-  Dehogy -  felelt Dick -, velünk menekült, még tegnap együtt 

vacsoráztunk. Aztán elment, s többé nem láttuk. Nem találkozott 
ön vele?

-  Senkivel sem találkoztam -  felelte Harris. -  Ha az erdőbe 
jött, itt könnyen eltévedhet. Talán majd megtaláljuk.

-  Talán -  kételkedett Dick.
Mire a barlanghoz visszatértek, a reggeli már készen várta 

őket. Mindenki magához vette a neki szánt csomagot, Weldonnét 
pedig felsegítették a nyeregbe. A kis Jack elébe ült, s mulatságára 
még a kantárt is kezébe adták. így indult útnak a kis karaván -  
a rengetegnek...
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XVII .  F E J E Z E T

ÚTON

Dick Sand, bár kézzel fogható oka nem volt rá, mégis megfog
hatatlan bizalmatlansággal vágott neki az erdőnek, míg Weldon- 
nét, akinek mint nőnek és anyának kétszeres oka is lehetett volna 
a félelemre, teljes bizalom és megnyugvás töltötte el. Olyan ta
pasztalt és ügyes ember vezetése alatt, amilyennek Harris mu
tatkozott, nem félt attól, hogy eltévednek. Elmondása szerint pe
dig ő is most teszi meg először ezt az utat.

A karaván a következő sorrendben indult:
A csapat elején Harris úr és Dick Sand ment, mindketten fel- 

vegyverkezve; azután jött Bat és Austin, mindkettő szintén pus
kával s övükben vadászkéseikkel; azután Weldonné és a kis Jack 
lóháton. Mellettük Náni és az öreg Tóm. A sort Acteon és Hercu
les zárták be, amaz puskával, emez hatalmas szekercével a vállán.

Benedek úrnak nem volt állandó helye. Nyakában zöldre festett 
bádogszelencéjével, kezében lepkehálójával, orrán a szemüvegével 
ő folyvást bogarak után csatangolt; hiába intette Weldonné, hogy 
el ne maradjon, hiába fenyegette, hogy elveszi a szelencéjét, a há
lóját, még a szemüvegét is, ha nem fogad szót -  ilyen fenyege
tésekre egy fél óráig a sorban is maradt, de szenvedélye ismét le
csalta az útról, be a sűrű bozótba. így aztán Herculesnek a gond
jára kellett bízni, aki úgy bánt vele, mint Benedek úr a bogarakkal: 
gyöngéden nyakon csípte két ujjával, s ha vergődött is egy kissé, 
bizony csak visszahozta szép vigyázva, nehogy kár essen benne.
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Dingo, a kutya sem igen tartott sort a többiekkel: jött, ment, 
szimatolt, ahogyan a nyomkereső eb szokott. Morgott magában, 
de inkább szomorúnak és nyugtalannak látszott, mintha ismerné 
a vidéket, s az szomorú vagy félelmetes emlékeket idézne fel benne.

A kis csapat jól fel volt fegyverkezve, és Harris örökké ismétel
gette, hogy sem embertől, sem állattól nem kell tartaniuk. Mégis 
nagyon óvatosan haladtak előre. Az út inkább csapás volt, mint 
ember által kitaposott ösvény. Nehezen haladtak előre: napon
ként tizenkét óra alatt öt-hat mérföldnél alig számíthattak többre.

Az idő nagyon derűs volt a kék ég alatt. Nyomasztó hőség lett 
volna, ha az összefont fák sűrű lombozata nem fogja fel a nap 
sugarait. Az erdő fáinak legnagyobb része ismeretlen volt mind 
Weldonné, mind fehér és fekete útitársai előtt. A legsajátosabb faj
ták voltak, amelyeknek nevét Dick útközben Harristól kérdezgette.

-  Ön soha nem járt Dél-Amerikában? -  kérdezte a fiatal ka
pitányt.

-  Soha, s nem is nagyon tanultam az itteni növényzetről.
-  És Weldonné asszony? Ő sem ismeri Kolumbia, Chile vagy 

Patagónia partjait?
-  Nem -  felelt Weldonné, aki hallotta a kérdést. -  Férjemet 

csak Uj-Zélandba kísértem, de Dél-Amerikában egyszer sem kö
töttünk ki.

-  Úgy hát, asszonyom s fiatal barátom, önök itt csupa újdon
ságot fognak találni; még Peru, Brazília vagy Argentína növény- 
és állatvilágától is különbözik az itteni élővilág.

Harris úr meggyőződvén, hogy e partokat útitársai egyike 
sem ismeri, látható gyönyörrel magyarázta és nevezte meg a fel
tűnőbb fákat és növényeket. Itt volt a bahunia vagy vasfa; itt 
a molompi, tömött és mégis könnyű fa, a legalkalmasabb szer
számfa, melynek hajlékony ágaiból kosarakat fonnak, törzse pe
dig gyantás levet izzad: itt van a festőanyagban bővelkedő füstét, 
s a tizenkét láb átmérőig vastagodó gaiacok különböző fajai. 
Harris az ébenfa számos különös fajtáját mutatta meg, amelyek 
a rendesnél is feketébbek; a patak partján pedig egy sajátságos 
sásfajt, melynek levelei a papiruszcserjékkel vetekedtek. De a leg
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szebbek és feltűnőbbek a mangófák voltak, melyeknek sűrű, te
rebélyes koronái, ízes és leveses gyümölcsei csak úgy kínálták 
magukat.

Délután egy óra pihenőt tartottak; s azután, kissé emelkedet- 
tebb tájon, folytatták útjukat. Ez még nem a nagy hegylánc oldala 
volt, csak szelíd lanka, s a hegység első lépcsőjéül szolgált. A fák 
itt már ritkultak, s kevésbé akadályozták volna a haladást, ha 
a talaj nem lett volna kúszó növényekkel s iszalagokkal át- meg 
átszőve; máshol ismét vizenyős lápon kellett átgázolni, ahol a lo
vat a kantárszáron vezették. A tenyészet már nem volt olyan buja, 
bár itt is dúsabb volt, mint a mérsékelt övékben.

Egyetlen facsalád hiányzott: a kaucsukfáké. Ezeknek a fáknak 
egyetlen válfaja sem volt látható, holott Dél-Amerikának egyik 
legjellemzőbb fájának ismerik. A kis Jack, akinek sokat beszéltek 
e fákról, alig várta már, hogy láthassa, mert azt hitte, kész gumi
labdát szakíthat ágairól. Egyelőre azonban meg kellett elégednie 
a mangófák ízes gyümölcsével. Nem kevésbé várta a a kolib
riket, Dél-Amerika erdőinek e röpülő drágaköveit; azokból sem 
mutatkozott egy sem, de Harris csak azzal biztatta őt és a társasá
got, hogy majd beljebb a partvidéktől, a tanyához közelebb fog
nak találkozni a várt csodával.

Az erdő kinézete egyre változott. Ritkás területek és csak el
vétve nagyobb facsoportok váltották egymást. A talaj kövesebbé 
vált, s a helyenként elfogyó fű alól rózsaszín gránit csillámlott elő.

Még a nap nem ment le, mikor a kis csapat már nyolc mérföld- 
nyire volt indulása helyétől. Nem is fáradtak el nagyon. De hisz 
ez az utazás első napja volt, s az erőt kímélni kellett. Abban álla
podtak meg, hogy nem folytatják tovább útjukat, hanem éjsza
kai szállást kersnek maguknak, ahol a lehető legnagyobb kénye
lemmel elhelyezkednek. Egy terebélyes mangófát választottak ki, 
amelynek hatalmas lombozata szúnyoghálóként terült föléjük. 
Amint letelepedtek alatta, éktelen lárma riasztotta fel őket: az 
óriás fa ágain tanyázó papagájok s kakaduk rikácsoló, éles, ve
szekedő lármája. Dick Sand már puskát akart ragadni, hogy közé
jük lőjön és felrebbentse őket, de Harris eltérítette szándékától.
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-  Maradjunk csendesen, akkor biztonságban lehetünk.
A rikácsoló, lármás madarak csakugyan le is csendesedtek. 

Azonnal a vacsora elkészítéséhez láttak, s a fa gyümölcse kelle
mes csemegével szolgált: jóízűen ették meg azt is.

Teljesen besötétedett. A csillagok, az ég virágbokrétái, tündö
kölni kezdtek. Itt volt a lenyugvás ideje.

-  Ne gyújtsunk tüzet éjszakára? -  kérdezte Dick az amerikaitól.
-  Minek? -  ellenkezett Harris. -  Hideg nincs, a fa is véd a szél

től és a párától. Aztán a tűz talán ellenségeket hozhatna ide. Jobb 
lesz, ha magunkban maradunk.

-  Nincsenek veszélyes vadállatok a közelünkben? -  kérdezte 
Weldonné.

-  Az erdőben mindig vannak vadak -  okoskodott a kis Jack.
-  Igaz -  szólt Harris -, csakhogy erdő és erdő, vad és vad 

között is van különbség.
-  S mi van a kígyókkal? -  kérdezte Jack.
-  Talán vannak, de azok is a sűrűben alszanak, s nem is 

mérgesek.
-  Hát oroszlánok vagy tigrisek?
-  Szó sincs róla. Dél-Amerikában a kaguár és a jaguár a leg

veszélyesebb állat, de ezek jobban félnek az embertől, mint tőlük 
az ember. Maguk a bennszülöttek is megtámadják; a jaguár nem 
meri megtámadni az embert.

-  De farkas csak van -  erősködött a kis Jack.
-  Farkas van -  monda Harris. -  Olyan, amilyen, mert inkább 

csak róka az; a bátor Dingo, azt hiszem, elbánna vele, ha erre té
vedne. Guarrasnak hívják itt, de nem félelmetes állat.

A kis Jack már nagyon elálmosodott, s a furcsa farkason úgy 
elgondolkodott, hogy elkezdett ásítozni. A többiek is azon voltak, 
hogy mielőbb álomra hajtsák a fejüket.

Az éjszakai őrséget a négy fiatal néger látta el, kétóránként 
váltották egymást. Először Hercules állt ott, lábhoz eresztett pus
kával, övében a szekercével.

Weldonné a kisfia mellé feküdt a puha fűbe, s még egyszer 
megcsókolva gyermekét, csöndesen elaludt. Benedek úr, akit éjjeli
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lepkékre vadászott, Hercules alig tudta visszahozni. Morogva fe
küdt le, de nem aludt el: mikor a többiek már lepihentek, ismét 
elszökött, hogy világító bogarakat gyűjtsön bádogszelencéjébe. 
De mielőtt Benedek úr csak egyet is talált volna, Hercules nyakon 
csípte s visszavitte fekhelyére.

Negyedóra múlva, az őrt álló óriáson kívül, valamennyien 
mély álomba merültek.
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XVIII .  F E J E Z E T

K É T S É G E K  
ÉS A G G O D A L M A K

A dzsungel utazóját éji nyugalmából rendszerint éktelen, esze
veszett zsivaj, lárma, hangzavar kelti fel. Vijjogás, nyávogás, ordí
tás, kiabálás, rikácsolás szüntelen zajjá alakul. A trópusokon a maj
mok, melyek seregestől tanyáznak a fák ágain, s korábban éb
redve, mint az ember, éktelen lármájukkal felriasztják a pihenőt. 
Az utasokat azonban, mint várni lehetett volna, nem ilyen zaj 
üdvözölte. Ebben a bolíviai erdőben még csak majmok sem vol
tak! Csöndesen, egymás után ébredtek, felüdülten és megerő
södve a néhány órai csendes pihenéstől.

Náni mindjárt a reggeli elkészítéséhez látott, mely nemigen 
különbözött ugyan az esti vacsorától, de az erdei hűvös levegő jó 
étvágycsináló, és az éhes ember nem válogatós. Csak Benedek úr 
ébredt morogva, nem lelte kedvét semmiben. Herculest hibáz
tatta, amiért üres maradt a bogárgyűjtő szelencéje. Herkules azon
ban nem ijedt meg a neki szóló fenyegetéstől, és Weldonné is 
intett neki, hogy Benedek urat engedheti csatangolni jobbra-balra, 
csak mindig a szeme előtt legyen.

Hét órakor a kis csapat ismét útra kelt kelet felé, az előző napi 
sorrend szerint.

Az erdei út hol gyérebb, hol sűrűbb, hol nagyobb facsopor
tokkal -  mit sem változott. A növényzet hol bujább volt, hol

99



V E R N E  G Y U L A

kevésbé, de általában trópusinak látszott üdeségével és eleven
ségével. Dick mindig azon törte a fejét, amit Harris mondott meg
ismerkedésükkor. Ha Harris szavai szerint ők a bolíviai pampá
ban volnának, az mind ellenkezett a vidék jellegével, amely most 
előtte állt. Könyvei szerint ugyanis a pampákon a víz és a növény
zet szűkén van, ha nem éppen teljesen hiányzik. Ritkán nőtt fák és 
kő nélküli, bogáncsos sivatag, legfeljebb gyér fűvel fedett sík vi
dék. Itt pedig dús növényzet, patak és vizenyős mocsár volt, kö
ves út s a lankás hegyoldal terült el előtte.

Nem is hallgatta el kételyeit Harris előtt, akivel a csapat élén 
sokat beszélhettek anélkül, hogy a társaság többi tagja beleszólha
tott volna.

-  Igaza van, fiatal barátom -  mondta Harris. -  A valódi pam
pa olyan, amint ön olvasmányai nyomán leírta. Olyan, mint a mi 
észak-amerikai szavannáink, csakhogy azok valamivel mocsa
rasabbak. Ilyeneket is találnánk, ha a hegylánc túlsó oldalára 
mennénk.

A következő napokban a táj és az út ugyanaz volt, mint elő
ször; naponként tizenkét órát mentek, nyolc-kilenc mérföldet ha
ladtak, többnyire mindig egyforma vidéken. Az út nem járt külö
nösebb nehézségekkel, csak a kis Jack szenvedett az egyhangú út 
miatt. Az ígért élénk színű papagájokból sem kapott szegény fiú, 
mert csak holmi fakó és szürke papagájokkal találkoztak. Bene
dek úr szintén elégedetlen volt. Nagy bosszúságára a várt bogár
különlegességek közül egy sem akart mutatkozni.

Április 16-ig újabb négy nap telt el, de semmit sem változott 
a táj arculata. Pedig már mintegy száz mérföldnyi utat tettek meg, 
s ha Harris el nem tévedt az erdőben, az ígért tanyától nem lehet
nek messzebb húsz kis mérföldnyire, vagyis két-három napi járó
földre. Furcsa, hogy ennyi idő s menetelés alatt egyetlen bennszü
löttel sem találkoztak! Azonban annál több állatot láttak e napokban. 
Egyszer vinnyogó sikoltozást hallottak, amely a lusta lajhárok 
jellemző hangja; majd gyors lábú antilopok szökelltek fel előttük 
s tűntek el azonnal a sűrűben, aztán egy-egy erdei kígyó éles 
füttye hangzott fel és rémítette meg a társaságot.
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Az említett nap délutánján a karaván éppen egy kis pihenőt 
tartott; Dick egy tisztás szélén szemlélődött: egyszerre három 
vagy négy magas termetű állatot pillantott meg, jó távolban, me
lyeket messziről zsiráfoknak nézett. Rájuk is fogta puskáját, s 
meghúzta a ravaszt. Ebben a pillanatban Harris hátulról megra
gadta a kezét: nem találta el őket, a lövésre az állatok gyorsan 
eltűntek az erdő sűrűjében.

-  Zsiráfok! -  kiáltotta Dick.
-  Csalódtál -  mondta Weldonné. -  Hiszen Amerikában nin

csenek zsiráfok!
-  Úgy van -  erősítette meg Harris. -  Biztosan struccok voltak.
-  De hiszen láttam, hogy négylábúak!
-  Négylábú strucc -  nevetett gúnyosan Harris -  nem rossz 

felfedezés!
-  De Amerikában struccok sincsenek -  jegyezte meg Dick, aki 

nagyon boszankodott, hogy állítását kétségbe vonták.
-  De bizony van egy fajtájuk -  felelte Harris -, a mandounok. 

Bizonyosan azokat látta fiatal barátom. No, de nem csoda: magas
ra emelt fejükkel s testük hátulsó részének állásával, gyors futá
suk mellett, csakugyan össze lehet őket téveszteni a zsiráfokkal.

Ebben hát meg kellett nyugodni, ámbár Dick egyre inkább hi
hetetlenül rázta a fejét.

Másnap, április 17-én az amerikai azt ígérte, hogy huszonnégy 
óra eltelte után a tanyára érkeznek. Weldonné alig várta. Magát is 
megviselte a tíznapi út, de különösen fia miatt, aki annyira bá
gyadt, és csaknem állandóan lázas volt. Valóban ideje, hogy meg
érkezzenek.

A gyermek láza ellen Dick azt javasolta, keressenek az erdő
ben kininfát, melynek itt nagy bőségben kell lennie, s melynek 
héjából az ismert lázellenes orvosság készül. Azonban hiába néz
tek meg minden egyes fát: Dél-Amerika erdeiben oly sűrűn tenyé
sző növényből egyetlen egyre sem leltek sehol, amin Dick Sand 
nem győzött eléggé csodálkozni.

-  Amerikában járunk-e? -  mormogta magában, de kételyét 
senkinek sem merte mondani. -  Hiszen mindent találunk, ami
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Amerikában nincs -  és semmit, aminek itt bővében kellene lennie! 
Megfoghatatlan!

Ezen az estén már csak hat kis mérföldnyire lehettek a tanyától 
a hátrahagyott út összeszámítása és Harris állítása szerint. Egy 
mocsaros tó partján, az erdőszélen óriás facsoport alatt telepedtek 
le éjszakára a magasan lobogó tűz körül, melyet Harris akarata 
ellenére meggyújtottak.

Mikor az őrt álló négeren kívül valamennyien álomba merül
tek, egyszerre Benedek úr felkiáltott:

-  Jaj, valami megcsípett!
-  Mindnyájan rémülten kiáltották:
-  Kígyó?
-  Nem, nem kígyó -  felelt Benedek úr -, valami bogárféle. Két 

ujjával megcsípte, s a tűznél szemügyre vette.
-  Egy cecelégy! -  kiáltotta bámulva. -  Lehetetlen -  folytatta -, 

hisz Amerikában még sohasem látta senki. A cecelégy csak Afri
kában honos.

A többiek, e kis esemény után, ismét elaludtak. De Dick Sand 
reggelig nem hunyta be a szemét. Egyre a bogáron gondolkodott, 
amely csak Afrikában honos... Hogy jöhetett akkor ide, Dél-Ame
rikába?

Április 18-án reggel Harris azzal biztatta a társaságot, hogy az 
este leszállta előtt bizonyára megérkeznek a San Felice tanyára. 
A tizenkét napi, ha nem is nagy menetekben való utazás Weldon- 
nét és kisfiát egészen kimerítette. Kivált a gyermek állapota vált 
aggasztóvá.

Harris ezen a napon, amint szerinte már a tanyához közeled
tek, nagyon szórakozottnak, sőt nyugtalannak látszott. Úgy tűnt, 
az utat keresi, és nem tud tájékozódni. Pedig az erdő máris ritkult. 
Mintha az igazi pampák kopár földjeihez közeledtek volna.

A nap első órái feltűnőbb esemény nélkül teltek el. Csak két 
körülmény keltette fel ismét Dick Sand figyelmét, ezzel együtt 
aggodalmát. Az egyik Dingo sajátságos magatartása volt. Az 
előbbi napokban, mintha mindig nyomot szaglászott volna: a föl
dön tartotta orrát, és vinnyogva szaladgált. Most azonban ismét

102



A t i z e n ö t  é v e s  k a p i t á n y

dühös ugatásba kezdett; éppen úgy, mint amikor Negoro közel- 
létét érezte, aki már a hajón is mindig dühbe hozta. Egy ízben 
Dick, hogy a kutyát próbára tegye, Negoro nevét kezdte hango
san kiáltozni. Dingo e jól ismert hangra felegyenesedett, füleit he
gyezte, s még dühösebben ugatott. Harris, aki tanúja volt e jele
netnek, meg is jegyezte:

-  Mit akarnak ezzel elérni?
-  Semmit, Harris úr -  mondta az öreg Tóm -, csak az elveszett 

emberünk után kérdezősködünk.
-  Úgy -  válaszolt Harris. -  Arról a portugálról, aki szakács 

volt a hajón? Azt hiszem, ő soha nem járt ezen a földön; hogy 
tudhatná itt a járást? Bizonyosan eltévedt vagy elveszett valahol.

-  Ó -  felelt Dick -, Negoro ügyes ember, minden bajból ki
vágja magát.

Dick másik megfigyelése, ami gyanakvóvá tette, az amerikai 
lova volt. Lovakon mindig észre lehet venni, ha szállásukhoz kö
zelítenek. Ilyenkor, ha hosszabb út is van mögöttük, gyorsabbak s 
elevenebbek lesznek. Harris paripáján azonban semmi ilyen vál
tozást nem lehetett látni. Nem szaglászott, nem nyerített; mintha 
sejtelme sem volna valamilyen tanya közellétéről. Pedig Harris 
biztatása szerint már csak pár mérföldnyi út választhatta el őket 
a San Felice tanyától.

Vagy talán Harris anélkül, hogy csalni akarna, maga is elté
vedt? Állandóan a kis csapat előtt baktatott. Figyelmesen szem
lélődött, mintha tájékozódnia kellene. Estefelé az erdő ismét sű
rűbb lett, s hat óra tájban már olyan rengetegbe érkeztek, ahol 
megszűnt az út, és mintha csak vadak lábnyomai tapostak volna 
csapásokat. Amint Dick Sand körültekintett, látta, hogy a fák ágai 
embermagasságnál feljebb letörtek, alattuk pedig a fű és vizenyős 
talaj azt mutatta, mintha elefántok, vagy legalábbis vízilovak jár
tak volna e helyen.

Dél-Amerikában elefántok? Ez a feltevés már önmagában is 
nevetséges volt! Dicknek nemhiába adott ez a feltevés okot aggo
dalomra, hiszen ezek az állatok soha sem honosodtak meg ezen 
a vidéken!
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Harristől nem kért magyarázatot gyanúja felől. Mit várhatott 
volna attól az embertől, akinek már egy szavát sem hitte. Mi le
hetett vajon az a titkos cél, s milyen érdek vezérelhette az ame
rikait, hogy őket tévútra vezesse?

Dick Sand folyton arra gondolt, hogy az ő felelőssége csak 
nő ebben a reménytelennek látszó helyzetben. Kapitánysága, úgy 
vélte, nem szűnt meg a rá bízott hajó elsüllyedésével. Weldonnét 
és fiát hazájukba, Weldon úr karjába neki kell visszavezetnie, 
a csapattársait megmenteni s épségben megtartani egyre nehe
zebb, de annál parancsolóbb feladatnak tűnt előtte.

Az este már egészen leszállt, mikor egy folyóhoz értek. Dick 
Sand a víz iszapos szélén sötét alakokat látott mozogni.

-  Vízilovak! -  kiáltott fel.
Csakugyan vízilovak voltak ezek az otromba állatok. Idom- 

talan, csupasz bőrű, zsák alakú nagy szájuk, melyekből hosszú, 
felső foguk lógott, minden kétséget kizárt.

Vízilovak Amerikában! Megfoghatatlan!
Az út hamarosan másfelé fordult, és Dick Sand nem szólt 

erről. Azalatt az öreg néger, Tóm egy sajátságos alakú, hosszú 
görbe kést talált a fűben, melynek elefántcsontból készült nyelén 
durva faragványok voltak.

-  Már nem lehetnek messze a bennszülöttek -  mondta Dick, 
és élesen Harris szemébe nézett:

-  Meglehet, ámbár ...
-  Mit, ámbár? -  sürgette Dick. -  Vagy talán azt hiszi: eltévedtünk? 

Valóban, előbbi biztatásai szerint most már a tanyán kellene lennünk.
-  Talán tévedtem. Jó is lesz, ha előre megyek, megkeresem 

az utat...
-  Nem, Harris úr, én ön mellett maradok -  válaszolt határo

zottan Dick.
-  Ilyen késő éjjel magára hagyná Weldonné asszonyt és a töb

bieket? -  kérdezte Harris megütközve.
-  Nem. Mindnyájan álljunk meg itt éjszakára! Majd reggel el

indulunk az utat keresni. Egy éjjel több vagy kevesebb, már nem 
olyan fontos.
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Harris nem mondott ellent. Kinézték a legalkalmasabb éjjeli 
szálláshelyet. Dick egy sűrű, szálas facsoportot szemelt ki. Míg 
körülnézett, az öreg Tóm, aki szintén körös-körül jártatta a sze
mét, egyszerre megállt, s fojtott hangon szólította meg Dick Sandet.

-  No mi baj, Tóm? -  kérdezte tőle.
-  Nézze csak, Dick úr -  vémyomok a fákon és a földön. -  

S istenem -  itt, nézze csak -  megcsonkított emberi végtagok!
Valóban, a földön levágott emberi kézfejeket láttak, mellettük 

összetört bilincsek és favillák hevertek, amilyenekbe a néger rab
szolgák nyakát szokták szorítani.

Dick Sand irtózattal nézett rájuk.
-  Csitt, Tóm! -  suttogta. -  Hallgass az istenért, nehogy Wel- 

donné asszonynak is feltűnjön!...
Harris most távol állt tőlük. Szerencsére nem látta senki, mert 

arcán rémisztő, vad kifejezés látszott.
Tómban, az egykori néger rabszolgagyermekben, e látvány 

rég elfelejtett, borzalmas emlékeket idézett fel. Dingo mintha meg- 
érzett volna valamit, irtózatosan elkezdett ugatni. Alig lehetett le- 
csöndesíteni.

Más szálláshelyet kerestek éjszakára: kedvetlenül megvacso
ráztak, s a fáradt utasok pihenésre hajtották le a fejüket. Dick 
Sand azonban őrködni akart. Austinnel és Battel virrasztottak, de 
az erdő némaságát semmilyen gyanús zaj nem háborította hosszú 
ideig.

Egyszer csak, éjfél lehetett, amikor hosszas ordítás törte meg 
a csendet. Tóm felugrott, s az erdő sűrűje felé mutatott. Dick 
Sand talpra ugrott, megragadta a néger karját, de már nem tudta 
megakadályozni, hogy ne kiáltsa el magát:

-  Oroszlán!
Dick nem türtőztette magát: kezébe ragadta a görbe kést, ame

lyet az öreg Tóm a fűben talált, s fedetlen fővel, lobogó hajjal ro
hant a hely felé, ahol Harris feküdt.

Harris fekhelye üres volt. Lovával együtt eltűnt.
-  Ez az ember áruló! Talán Negoro cinkosa?
Dick csak most látta világosan félelmetes helyzetüket.
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Harris mindvégig csúnyán hazudott neki és a többieknek. 
Tévútra vezette őket, s ők, a műszer rossz jelzése miatt, elhitték 
neki, hogy az amerikai kontinensen vannak. Akkor, az a száraz
föld, nem a Húsvét-sziget volt, hanem valami más!

A delejtű sem véletlenül mutathatott rossz irányt! Heteken át 
hamisan jelzett, emiatt a vihar elragadta a hajót, s a Horn-fokot 
megkerülve a Csendes-óceánból átsodorta őket az Atlanti-óceánba.

így már érthető, miért nem láttak sem gumifát, nem találtak 
kininfát, hiszen Dél-Amerikában ezek honos növények.

Az állatok sem azok voltak, amiknek Harris nevezte őket. 
A zsiráf, a víziló, a cecelégy, az elefántok, most pedig az oroszlán 
ordítása mind a rég gyanított, kimondani sem mert feltételezést 
kiáltotta a fülükbe:

-  Nem Dél-Amerikában, hanem Közép-Afrikában vagytok, 
a négerek és rabszolga-kereskedők hazájában!
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A tizenöt éves kapitány
E L S Ő  K Ö T E T

1873. február 2-án kezdődik hőseink kalandos és izgal
makkal teli utazása a Vándor nevű halászhajón. Üj-Zé- 
landból indulnak Amerikába, ám út közben, egy véletlen 
szerencsétlenség miatt, Dick Sandnek, a bátor és ügyes 
hajósinasnak kell átvennie a parancsnokságot a kapitányát 
és legénységét vesztett hajón.

A tizenöt éves fiú, dacolva viharokkal, okosságával és ke
vés tapasztalatával halad célja felé. Azonban nem tudhatja, 
hogy a csupa segítőkész és jólelkű utas között ellenség is 
rejtőzik, akinek más az érdeke, mint az övé...

k ?
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