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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. FEJEZET

A RABSZOLGA-KERESKEDELEM

Rabszolga-kereskedelem! Ki ne tudná, mi a jelentése ennek az 
iszonyú szónak? Az emberiség szégyenére beékelődött a nyel
vekbe, s már a kezdetekkor gyökeresen ki kellett volna irtani, 
annak tartalmával együtt. Mikor Amerika népe és Európa gyar
matosító hatalmai már törvényesen megtiltották területükön e bor
zasztó vásárt, ennek ellenére vannak, akik sajnos még ma, a XIX. 
században is űzik, különösen Közép-Afrikában. A kufárok olyan 
vérfagyasztó hajtóvadászattal szedik össze áldozataikat, hogy ke
gyetlenségük nem ismer határt.

A rabszolga-kereskedelem tehát történetünk idején is vi
rágzik. Néhány rabszolgatartó gyarmat kedvéért kipusztítással 
fenyeget egy egész földrészt, emberéleteket olt ki, öldöklést, rab
lást, gyújtogatást idéz elő azok kedvéért, akik jó pénzzel ju
talmazzák az emberhajcsárokat. Falvakat tesznek a föld színé
vel egyenlővé, családokat választanak szét, de az őrjöngés csak 
nem csitul, bármilyen tiltó papírokat is gyártanak a megakadá
lyozására.

A rabszolga-kereskedelem eredete a XV. századig nyúlik visz- 
sza, mikor a mórokat Spanyolországból kiűzték. Ok a tengerszo
roson át Afrika északi partjaira menekültek. A portugálok azon
ban, akik akkor e partvidéket birtokolták, üldözni kezdték őket, 
és sokukat foglyul ejtették: rabszolgaként visszahurcolták Portu
gáliába a szerencsétleneket.
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Sokan közülük gazdag családból kerültek ki. Hiába akarták 
jómódú rokonaik kiváltani őket, elfogóik semmi kincsért sem 
akarták kiadni foglyaikat. Nekik munkaerőre volt szükségük.

A mór családok tehát váltságdíjul ember helyett embert aján
lottak, egy helyett kettőt, tízet, húszat, ahogy sikerült megalkud
niuk. Az arabokért négereket, akiket könnyen rabságba ejthettek 
Afrika földjén. A portugálok belementek az előnyös haszonszerzés
be, ami az európai rabszolga-kereskedelem alapjait megvetette.

így történt, hogy a XV. század végén ez a gyalázatos üzlet már 
annyira virágzott, hogy az akkori erkölcsök sem ütköztek meg 
rajta. Amit az arabok kényszerűségből elkezdtek, azt a keresz
tények puszta nyereségvágyból felkarolták. A spanyolok, portu
gálok, hollandok, majd a franciák és angolok gyarmatain mind 
több és több ingyen munkáskézre, kétlábú igavonóra volt szük
ség; a szegény afrikai négereket egyre tömegesebben adták-vették 
a rabszolgavásárokon.

Csak a XVIII. század közepén keltett megütközést a jóindulatú 
emberekben fekete bőrű társaik ily módon való kizsákmányolása. 
Többen szóltak ellene, s felemelt hanggal adtak kifejezést nemtet
szésüknek. A rabszolgaság ellen tehát mozgalom volt kialaku
lóban. 1751-ben Észak-Amerikában egy vallási gyülekezet, a kvé- 
kerek szólaltak fel először a feketékkel való kereskedés ellen, s 
hatásukra Virginia, Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania ál
lamokban megtiltották a rabszolga-kereskedést, és felszabadítot
ták a feketéket, akiket évtizedeken át ezerszámra hurcoltak be 
Amerikába.

Az Újvilág példája ragadósnak bizonyult, és nem is sikerte
lenül. Európában elsőnek Anglia saját gyarmatain, 1807-ben el
törölte s megtiltotta a rabszolga-kereskedelmet. Példáját Francia- 
ország követte 1814-ben. A két hatalmas nemzet szerződéssel is 
kötelezte magát egyezményük fenntartására, s e szerződést Na
póleon, Elba szigetéről való visszatérte után, megerősítette.

Mindez azonban csak elmélet maradt. Az emberkereskedőket 
mit sem érdekelte a nagy gyarmatbirodalmak vezetőinek a meg
egyezése. Ok továbbra is folytatták üzelmeiket, s hajóikat csakúgy,
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mint azelőtt, bőségesen megrakták „ébenszállítmányaikkal". Út
juk főként Amerikába vezetett, nem törődve a törvényekkel és 
nyilatkozatokkal. Vevőjük volt még elég...

Később az óceán mindkét oldalán keményen felléptek a rab
szolgavadászok ellen. Az Egyesült Államok 1820-ban, Anglia 1824- 
ben a rabszolga-szállítmányozást kalózkodásnak nyilvánította, 
a foglyokat szállító hajókat kalózhajóknak deklarálta, melyeket 
üldözni kell, s elfogásuk esetén úgy kell bánni velük, mint a ten
geri rablókkal. E szerződéshez Franciaország is csatlakozott.

Ennek ellenére Amerika déli államai ellenszegülésükkel fenn
tartották a rabszolga-kereskedelmet. Sőt a portugál, spanyol gyar
matoknál sem volt annak visszaható ereje. Új rabszolgákat be
hozni nem volt szabad, de a régiek s gyermekeik rabszolgák 
maradtak. Anglia volt ismét az első, aki példát szolgáltatott: 1833. 
május 14-én adta ki azt a nyilatkozatot, amely szerint gyarmatain 
nem csak a rabszolgavásárt, hanem a rabszolgaságot is törölte. 
A rendelkezés hatására egy napon, 1838 augusztusában, egy
szerre hatszázhetvenezer fekete rabszolgát nyilvánítottak szabad
nak. Tíz évvel később, 1848-ban a francia köztársaság ugyanezt 
tette a francia gyarmatokon, és kétszázhatvanezer feketét szaba
dított fel.

1859-ben tört ki a háború Amerika északi és déli államai kö
zött, amely az északiak győzelmével és a rabszolgák teljes fel
szabadításával végződött. A három nagyhatalom tehát bevégezte 
az emberiség e szép és nagy munkáját. De azért a rabszolga
kereskedés folytatódott: a spanyol és portugál gyarmatok, a ke
leti, muzulmán népek embervadászai, ha nem is olyan nagy 
mennyiségben, azért kegyetlenül hajtották vásárra foglyaikat.

Miközben ezek az események történtek a világban, érthetet
len, hogy az afrikai törzsfőnökök egymás elleni véres harcukkal 
szolgálják az emberkereskedés gyalázatos ügyét. Egész néptör
zseket jelölnek ki áldozatul. A kereskedés két irányban zajlik: 
nyugatra a közép-amerikai portugál gyarmatokra, és keletre, a mo
hamedánok szükségletének kielégítésére. Az előbbieket Angolába, 
s onnan Kubába szállítják, a többieket Mekkába vagy Masqatba.
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S ki hinné, hogy még ma is évenként nyolcvanezer négert hur
colnak el hazájukból, de ez a szám csak töredékét képezi annak, 
akiket védekezés közben megölnek. Közben egész nagy területe
ket dúlnak fel, felperzselik és kipusztítják a falvakat. A holttestek 
szanaszét hevernek a mezőn és az erdőben; a hiéna és sakál, a sas 
és a keselyű távolról megérzi a hulla szagát, siet hát prédájához...

Livingstone, a kiváló utazó egy ilyen pusztítás után nem is
mert rá arra vidékre, amelyet nem sokkal előbb meglátogatott. 
A többi Afrika-kutató: Grant és Speke, Burton, Cameron és 
Stanley iszonyattal beszélnek ez emberirtás véres helyszíneiről. 
Stanley leírása szerint mindenütt ugyanazok a rémjelenetek, ro
mok és pusztulás képei ismétlődnek. Mintha a rabszolgavásárnak 
nem akarna vége szakadni, míg csak a fekete fajt ki nem irtják 
a föld színéről.

S ha a spanyol és portugál gyarmatok részére, mint remélhető, 
megszűnik e gyalázatos kereskedés, a muzulmán népek tovább 
folytatják. Évenként negyvenezernél több embert szállítanak hoz
zájuk a néger üzérek. S kik a közvetítői e gyalázatos kufárkodás- 
nak? Európai és amerikai fehérek, akik nem szégyellik ez em
bertelen rabló- és hóhérüzletet...

Az amerikai Harris és a portugál Negoro ezek közé tartozott.
Dick Sand tehát a helyzethez méltó iszonyat hangján kiál

tott fel:
-  Nem Dél-Amerika, hanem Közép-Afrika ez, a négerek és 

rabszolga-kereskedők hazája!
Valóban úgy volt. Kétségkívül a nyugati parton lehettek. Ta

lán éppen a portugál gyarmaton, Angolában, ami a rabszolga
kereskedelem átmenő piacának számított!

Dick Sand nemigen lehetett jártas Közép-Afrika földrajzában. 
Egyébiránt e földrész belseje kevéssé volt ismert. Utazó alig me
részkedett oda. 1816-ban Tuckey ment először a Kongó mentén 
felfelé a yellalai vízesésig, de legfeljebb kétszáz mérföldet tett 
meg. Harminchét évvel később Livingstone, a Jóreménység foká
tól északra indulva, a zambézi magaslatig ment fel. Onnan 1853 
novemberében addig példátlan, s azóta sem próbált merészséggel
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haladt délről északnyugatra, át a Kongó vizén, s 1854. május 31-én 
Luandába érkezett.

Tizennyolc évvel később két merész felfedező indult utána: 
Cameron angol tengerészhadnagy és Stanley, az amerikai New York 
Héráid tudósítója. Mindketten, külön-külön, 1872-ben indultak az 
elveszett Livingstone felkeresésére. Cameron, akit Dillon doktor, 
Cecil Murphy hadnagy s Livingstone egy unokaöccse, Róbert 
Moffat kísért, Zanzibárból indult Afrika belsejébe, és járatlan uta
kon, ismeretlen tájakon keresztül haladt nyugatnak, egészen az At
lanti-óceánig. A benguelai Szent Fülöp kikötőbe ért anélkül, hogy 
az elveszett tudóst megtalálta volna. E szerencsés siker Henrik 
Stanleynek, a bátor amerikainak a nevéhez fűződik. Útjaikat, bár
milyen érdekesek is földrajzi és tudományos tekintetben, itt rész
letesen nem ismertethetjük. Annál is inkább, mert a két utazás, Ca- 
meroné és Stanleyé alig érintette Angolát, a portugál gyarmatot, s e 
tartomány belsejét, mely történetünk színhelye, érintetlenül hagyta.

Úgyhogy 1873 tavaszán, mikor itt a Vándor hajótörést szen
vedett, Angola ismeretlen gyarmat volt az utazó számára. A por
tugál telep csak a partok közeiére szorítkozott.

Ide csalták be tehát Dick Sandet és társait, több mint száz mér- 
földnyire, egy fáradtságtól és szenvedéstől kimerült asszonnyal, s 
egy láztól csaknem haldokló gyermekkel. A néhány néger, akik 
szabadságukat Amerikában hagyták, itt, Afrikában ismét a rab
szolga-kereskedők keresett prédáivá váltak!

Szörnyű helyzetben voltak!
Nem Dél-Amerikában voltak tehát, ahol a bennszülöttek nem 

kegyetlenek, a vadállatok sem félelmetesek; nem veszélyes sem 
a vidék, sem az időjárás. Nem a tengerpart és a Kordillerák közti 
szelíd és kedvező vidékén jártak, ahol város és falu sűrűn talál
ható -, hanem a rettenetes Angolában! Ráadásul itt sem a por
tugál hatóságoktól őrzött partokon, hanem a gyarmat belsejében, 
ahol a hajcsárok ostorával űzött rabszolgák kínos nyögéseit csak 
az oroszlánok és a tigrisek ordításai kiáltják túl...

Hogyan jutottak ide? El sem képzelhették. Fogalmuk sem volt 
az áruló kézről, amely mérőólmuk zsinórját elvágta, delejtűjüket

11



V E R N E  G Y U L A

meghamisította, és viharra számítva Dél-Amerika megkerülésé
vel ide, Afrika partjára terelte őket! Mit tudhatttak ők Afrika e 
részéről? Keveset, vagy semmit. Legfeljebb, amit Dick Sand a XVII. 
századbeli hittérítőktől, s töredékesen Livingstone utazásairól 
szóló beszámolókból olvashatott.

A helyzet kétségbeejtő volt. Mindez az övénél kevésbé bátor 
lelket azonnal elcsüggesztett volna. E tizenöt éves fiatal hős azon
ban nem hagyta el magát. A felelősség érzete fenntartotta bátor
ságát, akaraterejét.
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II .  FEJEZET

HARRIS ÉS NEGORO

Három mérföldnyire attól a helytől, ahol Dick Sand és társai 
elhagyott és veszélyes helyzetük tudatára ébredtek, két férfi ta
lálkozott.

Természetesen Harris és Negoro volt az. Óriási banánfa tö
vében ültek egy zubogó patak partján, amely két sor papirusz
cserje közt tört utat magának. Csak most találkoztak össze, s még 
alig volt idejük beszélgetni.

-  Eszerint -  folytatta Negoro a megkezdett eszmecserét -  nem 
tudtad beljebb hozni Sand kapitány csapatát?

-  Nem, pajtás -  felelte Harris. -  Még az is csoda, hogy ennyire, 
majd száz mérföldnyire a parttól, elcsalhattam őket; az a kölyök 
már néhány napja olyan gyanakvóan nézett rám, hogy lelkemre, 
minden percben attól féltem, bármelyik pillanatban golyót repít 
a fejembe!

-  Nem szabad kisiklaniuk a kezünk közül. Ugye tudod?
-  Nem is fognak.
-  Számadásom van azzal a pelyhes állóval!
-  Lesz még rá módod, Negoro barátom. Lehetetlen volt to

vábbra is hitegetnem. Hiába mondtam, hogy a zsiráfok struccok, 
másnap vízilovakat hozott elénk az ördög, és elefántoktól letör
delt fák akadtak az utunkba. Azt már bajos lett volna elhitetni egy 
gyermekkel is, hogy Dél-Amerikában vízilovak és elefántok van
nak. Végül az este oroszlánordítást hallottunk -  ez volt az utolsó;
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alig volt időm, hogy a lovamra pattanjak, s faképnél hagyjam 
őket. Pedig nagyon szerettem volna még száz mérfölddel beljebb 
csalogatni a díszes társaságot! -  Aztán így folytatta:

-  Negoro, mindig tudtam, hogy a nyomomban vagy. Ok is 
érezhették a közellétedet. Egy átkozott kutyájuk van, valami Din
go, amely ha csak nevedet hallja, már elkezd morogni. Mit vétet
tél neki?

-  Én? Semmit -  szólt Negoro megvetőn. -  De mihelyt alkal
mam lesz rá, golyót röpítek a koponyájába.

-  Csak Dick Sand meg ne lásson, mert bizony megelőz. Jól lő 
a kölyök, kétszáz lépésnyiről biztosra veszi a célt. Egyébiránt, 
köztünk szólva, derék gyerek.

-  Ha még olyan derék is -  válaszolt Negoro -, drágán fizet
tetem meg vele a szemtelenségét.

Mikor ezt mondta, arcán engesztelhetetlen gyűlölet tüze, s vad
állati kegyetlenség lángolt. Rövid szünet után Harris újrakezdte:

-  Hallod-e, Negoro! Mikor ott lenn a parton véletlenül talál
koztunk két év után, éppen csak annyi időd volt, hogy ezeket ha
jótörötteket a figyelmembe ajánld s megkérhess, hogy őket abban 
a hitben, mintha Dél-Amerikában lennének, minél beljebb csaljam 
az erdőbe. Meg sem kérdezhettem, hol jártál, mit csináltál, mióta 
elváltunk; hogy kerültél a társaságukba, s velük az afrikai partok
ra? Két éve már, hogy egy szép napon, miután a jó öreg Alveznél, 
kinek alázatos ügynökei voltunk mindketten, egy csapat rabszolga 
vezetését vállaltad magadra, s úgy eltűntél, hogy azóta se hallottuk 
híredet! Azt hittem, az angolok kezébe kerültél, akik felakasztottak.

-  Nem sok híja volt, pajtás!
-  No, még nem múlta idejét...
-  Köszönöm szépen.
-  Ej, ez a sors a mesterségünkkel jár. Hát csakugyan elfogtak 

az angolok?
-  Nem ők, hanem a portugálok.
-  Mielőtt a szállítmányt kézbe adhattad volna?
-  Nem, azután -  felelte Negoro, némi habozás után. -  Ezek 

a portugálok nem értik a tréfát. Elfogtak...
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-  S elítéltek?
-  Annyira, hogy a luandai Szent Pál-börtönben töltsem hátra

lévő napjaimat...
-  Ezer ördög! Vezekléssel! Lelkemre, annál jobb' szeretném az 

akasztófát!
-  Csakhogy az akasztófáról nem lehet megszökni, mint a fe- 

gyencházból.
-  Hát megszöktél?!
-  Két héttel azután, hogy gályára vittek, sikerült egy angol 

gőzös fenekén elrejtőznöm, amely Uj-Zélandba, Aucklandbe in
dult. Ott kuporogtam egy füstölt hús és egy édesvízzel teli hordó 
között. Éhen-szomjan nem haltam, de iszonyúan szenvedtem 
a hőségtől; a világért sem mertem otthagyni rejtekhelyemet, mert 
ha meglátnak, kétségkívül visszaküldték volna. Azért csak tűrtem 
az izzó hajófenékben való zsugorodást, s amint megérkeztünk, 
sikerült észrevétlenül kilopóznom. Képzelheted, hogy egyetlen 
vágyam volt: visszajutni Angolába, a rabszolga-kereskedelemhez. 
Azonban tizennyolc hónapon át...

Negoro e szavaknál hirtelen félbeszakította beszédét. Megra
gadta társa karját. Hallgatózott. Mind a ketten készen tartották 
puskáikat, és lesben álltak. Mintha zajt hallottak volna...

-  Semmi -  szólt egy idő múlva Harris. -  Negoro pajtás, el
szoktál két év alatt az erdő zajától; majd ismét belejössz. Most 
folytasd a történetet.

-  Tizennyolc hónapig tengődtem Aucklandben. Ahhoz, hogy 
meg tudjak élni, mindenféle mesterséghez kellett folyamodnom 
-  még becsületeshez is...

-  Szegény ember!
-  Csak az alkalomra vártam, hogy ebből a szűk világból mene

külhessek. -  Ekkor érkezett a Vándor nevű cethalászhajó az auck- 
landi kikötőbe. Mint tapasztalt tengerész ajánlottam fel szolgála
tomat a kapitánynak. Amikor jelentkeztem, már minden helyet be
töltötték, de mivel a szakács kereket oldott, hát felvettek a helyére.

Azután Negoro részletesen elbeszélte Hull kapitány és társai 
szerencsétlen elvesztését, ami a cethalászatnál történt. Dick Sand
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kapitányi rangjának történetét, az ifjú tapasztalatlanságát, s az 
elkövetett cselfogásokat: a mérőólom zsinegének elvágását, az 
egyik delej összetörését, a másiknak meghamisítását, amivel az 
volt a célja, hogy a kapitányt megtévessze, s a szélviharok erejé
nek kiszolgáltassa.

-  így kerültük meg a Hom-fokot -  fejezte be Negoro -, éspe
dig anélkül, hogy ifjú és tudatlan kapitányunk csak sejtette volna. 
Akkor ismét visszaállítottam a delejtű helyes irányát: erre egy 
északkeleti vihar megragadta a hajónkat, és egyenesen idesodort, 
éppen Angolába, ahová törekedtem.

-  S ahová -  folytatta Harris -  engem is éppen akkor hozott ide 
a véletlen szerencse, hogy veled itt találkozhassak, és kívánságod 
szerint átvegyem ezeknek az együgyű embereknek a kalauzolá
sát, akik egész máig azt hitték, hogy ők Dél-Amerikában vannak! 
Most már tudják, hol járnak!

-  Már késő... A kezemben vannak!
-  S mit teszel velük, Negoro?
-  Kétfelé osztom őket. Egy részét eladom rabszolgának, a 

többit...
A portugál nem fejezte be a mondatot. Sötét szándékát csak 

vad tekintete árulta el.
-  Kiket akarsz eladni?
-  Hát a négereket! A vén Tóm már nem sokat érhet, de a többi 

négynek jó ára lesz a kazonndéi vásáron.
-  Meghiszem azt. Amerikában szabadon született, jól fejlett, 

erőteljes négerek, akik véletlenül az angolai vásárra kerülnek: ez 
valóban nem mindennapi portéka. De -  tette hozzá az amerikai -  
nem is mondtad, pénz volt a hajótokon?

-  Sajnos, csak pár száz dollár, amit megkaparinthattam. Viszont 
számítok még némi bevételre.

-  Micsodára?
-  No, nem valami sokra -  felelt Negoro. Megbánta, hogy 

ennyit is mondott.
-  Most azon kell lennünk, hogy az egész csapatot a kezünkre 

keríthessük -  figyelmeztette Harris.
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-  Nehéznek tartod? -  kérdezte Negoro.
-  Nem. Tíz mérföldre innen, a Cuanza völgyében ütött sátrat 

egy rabszolga-szállítmány az arab Ibn-Hamis vezetése alatt, aki 
csak az én érkezésemet várja, hogy azonnal Kazonndébe induljon. 
Ott elég katonaságunk van ahhoz, hogy Dick Sandet s összes 
társát foglyul ejtsük. Tehát nem kell más, mint hogy fiatal bará
tunk a Cuanza felé vegye útját.

-  De honnan tudná, hogy arrafelé kell menni?
-  Nem kell a mi biztatásunk. -  Miután több esze van, sejtheti, 

milyen veszélyben forognak, ha visszafelé indul az őserdőkben. 
Tudhatja, hogy ott elvesznének vezető nélkül. Hogy ne téveszt
hesse el az utat, keresi majd a folyót, amelynek mentén a tenger
hez juthat.

-  Ez valószínű -  gondolkodott hangosan Negoro.
-  Ez nem valószínű, hanem bizonyos. Mintha csak találkozót 

adtam volna neki a Cuanza partján!
-  Úgy van! S mivel ismerem, hogy elhatározásában egy órát 

sem fog késlekedni, hát előzzük meg!
-  Úgy is van. Siessünk!
A két cimbora felkelt, hogy induljanak, mikor ismét meghallották 

a zajt, amire Negoro már az előbb is felfigyelt. A magas papirusz
törzsek zizegtek, mintha állat vagy ember törne magának utat feléjük.

Negoro megállt s megragadta a Harris kezét.
Egyszerre vad ugatás hallatszott, s egy kutya bukkant elő a 

sűrűből.
-  Dingo! -  kiáltott fel Harris.
-  Most a kezemben vagy! -  mormogta Negoro. Dingo már az 

ismert ellenségre készült ugrani, de Negoro felemelte puskáját, 
célzott és lőtt.

Fájdalmas vonítás hallatszott. Dingo a patak felé fordult, s el
tűnt papiruszbozótban.

Negoro rögtön a nyomába indult. Vérfoltok jelölték a papi
ruszleveleket, s hosszú vémyom vezetett le, a patakig.

-  Végre megkapta a magáét ez az átkozott dög! -  kiáltotta 
Negoro.
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Harris szótlanul nézte végig a jelenetet.
-  Mit vétett neked ez a kutya? -  kérdezte ismét Negorótól.
-  Régi számadásunk volt egymással!
Negoro nem volt hajlandó bővebb magyarázatra, s Harris sem 

firtatta tovább a dolgot.
Néhány perc múlva mind a ketten, a patak mentén lefelé ha

ladva, az erdőn át Cuanza felé siettek.
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I I I .  FEJEZET

ÚTON

Dick Sand sehogy sem tudott megbékülni a rémítő gondolattal: 
Afrikában vannak! Miként juthattak ide? Minden emléket fel
idézett magában attól a pillanattól kezdve, mikor Hull kapitány s 
matrózai elvesztésével ő vette át a Vándor parancsnokságát. Sorra 
összevetette a történteket, melyeket akkor a véletlenek összeját
szásának tartott. A hajókabinban felakasztott delejtű széttörését, 
a mérőólom zsinegének elszakadását, a fedélzeten lévő delejtű 
ellenőrizhetetlen voltát; visszaemlékezett, hogy egy éjjel Negoro, 
a viharban megtántorodott, s a delejtűre esett; azután a hosszú, 
véget nem érő utazás, mely alatt a szél elképesztő sebességgel 
sodorta őket, és még sem értek partra... Addig törte a fejét, amíg 
rájött végre, mi lehetett a rejtélyes esetek magyarázata: hajójuk 
egyetlen delejtűjét valaki meghamisította -  ezt pedig senki más 
nem követhette el, mint Negoro, a gaz portugál. Szakácsnak adta 
ki magát, de azért a tengerészeihez is érthetett.

Dickben forrt a vér, amint a gyanús ember árulására gon
dolt; célját ugyan nem tudta mire vélni, de ökle összeszorult, 
amikor elhatározta: ezt az embert megöli, ha valaha szembeke
rül vele!

Helyzetük kilátástalannak tűnt, mivel most már feltételezte, 
hogy Negoro nem pusztult el. Sőt valószínűleg a nyomukban van, 
és szinte biztos, hogy Harrissal játszott össze, aki idecsalta őket. 
Isten tudja, milyen gonosz célból tette ezt? Az öt négert akarta
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megkaparintani, hogy aztán eladja rabszolgának? Vagy Dicken 
akart bosszút állni a hajón való megaláztatásért? Ez még érthető 
is volt. De mit akarhattak Weldonnétól, és ártatlan, beteg kisfiá
tól? Bármi történjen is, Dick kötelességének tartotta, hogy meg
védje és megmentse őket a gonosztevőktől. A gondviselés az ő 
kezébe tette e drága teremtések sorsát. Eltökélte magában, hogy 
a hajó elveszésével hivatása nem ért véget: elhatározta, hogy az 
utolsó percig teljesíti küldetését.

Ilyen töprengések közepette telt el csaknem az egész éjszaka. 
Dick Sand elszántan várta a derengő hajnalt. Rajta, s a vén Tömön 
kívül a többiek mind aludtak. A fiatal vezér az agg négerhez 
közelített, s bevezette a fák sűrűjébe. Puskájukra támaszkodva 
csöndes beszélgetésbe merültek.

-  Tóm -  kezdte az ifjú -, te ráismertél az oroszlán ordítására; 
ráismertél a rabszolgavásár jeleire: tehát tudod, hogy Afrikában 
vagyunk!

-  Biztos vagyok benne, Dick úr.
-  Kérlek, ne szólj erről egy szót sem a többieknek, Weldonné 

előtt pedig még véletlenül se említsd, bármilyen nyomra buk
kansz! Elég, ha mi ketten tudjuk, mitől kell tartanunk. Figyelme
sebben őrködünk, mint valaha. Csupa ellenség vesz körül ben
nünket! A többieknek elég annyit mondanunk, hogy Harris meg
csalt, hamis irányba vezetett, veszélyes helyre hozott, s vissza kell 
térnünk az elhagyott partok közelébe. -  Számíthatok rád, Tóm?

-  Mindenben, Dick úr!
Dicknek most az az egyetlen ésszerű terve volt, hogy minél 

előbb a tengerpartra jussanak. De ugyanazon az úton nem mehet
nek vissza, amelyik idevezetett. Kockázatos és veszélyes lehetett 
volna, ezért Dick nem tartotta helyesnek. Az út hosszabb és ne
hezebb volt, semhogy Weldonné s beteg kisfia -  most, hogy már 
ló sem állt rendelkezésükre -  kibírhatták volna. Ha ezen az úton 
mennek, nyomra vezethetnék Harrist a kétségkívül hozzácsat
lakozott Negoróval. Dick Sand ugyanazt a gondolatmenetet kö
vette, amelyet Harris előre látott: valamilyen folyót kell keres
niük, amely a tengerig vezeti őket. A feladat tehát arra szorítko
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zott, hogy megtalálják a legközelebbi hajózható folyót, s elég erős 
tutajt készítsenek, amely a kis társaságot elbírja...

Dicknek alapos oka volt azt hinni, hogy a keresett folyó nem 
lehet messze. Ott, ahol a Vándor hajótörést szenvedett, valóban 
egy folyó ömlött a tengerbe. Ez a folyó nem eredhetett sem észak
ról, sem keletről, inkább azokból a hegyekből kellett jönnie, 
melyek e tartományt mindenfelől bezárták. Akkor utasaink még 
azt gondolták, hogy Dél-Amerikában vannak, s a Kordillerák lán
colatának gondolták. Csak balra kellett tehát tartaniuk, hogy e 
folyót, amelynek torkolatát látták, de nem keltek át rajta, s amely
nek eszerint folyton a jobb partján voltak -  elérhessék. Sőt nem 
volt lehetetlen, hogy mielőtt magát a folyót elérnék, amely köz
vetlen ömlik az óceánba, előbb már valamelyik mellékágára buk
kannak. Talán az is elég erős lehet arra, hogy egy kezdetleges 
tutajt pár emberrel elbírjon a hátán.

Néhány mérföld után a táj megváltozott jellege valóban azt 
sugallta, hogy már nem lehetnek messze a víztől. Lapos és nedves 
volt talaj; apró patakocskák csörgedeztek s folydogáltak rajta. 
A menetelés utolsó napján érintették a nagyobb patakok egyikét, 
melynek vize vörösessé vált a medrében lévő vas-oxidtól. Ezen 
a patakon hajózni ugyan nem lehetett, de folyása mentén haladva 
már könnyen elérték a nagyobb folyót. Ez volt Dick egyszerű 
terve, melyet az öreg Tómmal megbeszéltek.

Napfelkelte után lassacskán mindannyian felébredtek. Mi
közben a többiek szedelőzködtek, Weldonné első kérdése az 
volt, hogy hol van Harris, a vezetőjük? Dick az első szóra fel
világosította.

-  Harris megszökött. Ez az ember áruló, idecsalt minket, s 
miután észrevette, hogy gazságára rájöttünk, cserben hagyta a 
csapatot.

-  Vajon mi lehetett ezzel a szándéka?
-  Isten tudja... Az a véleményem, hogy sietnünk kell vissza

jutni a partvidékre.
-  Hogyan?! A San Felice tanya, a gondos ápolás, a nyugalom, 

amelyet ott beteg gyermekem részére reméltem, hol van?
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-  Itt semmiféle tanya nincs. Ez a vidék nekünk idegen. Ismét
lem, asszonyom, vissza kell térnünk a partvidékre.

-  Azon az úton, amelyen jöttünk?... Dick!
-  Nem, asszonyom, isten mentsen! Nagyon fárasztó volna. 

Folyót keresünk, amely fáradtság nélkül levisz a tengerig. Csak 
amíg a folyóhoz érünk, kérem, asszonyom, legyen erős!

-  Erős vagyok, fiam. Bízzál bennem! Beteg gyermekemet ölem
ben fogom vinni.

-  Ej, asszonyom -  szólt közbe Bat -, elvisszük mi önt, gyerme
kével együtt; egy kosarat készítünk faágakból. így van, Austin?

-  Köszönöm, barátaim -  felelt Weldonné -, én megyek a ma
gam lábán. Induljunk!

-  A kis Jacket adják ide nekem -  kérte Hercules. -  Jobban el
fáradok, ha üres kézzel megyek...

S a derék néger gyengéden, hogy a gyermek ne ébredjen fel 
álmából, karjai közé fogta. A puskákat megvizsgálták, rendben 
vannak-e; az élelmiszerek maradékát egy csomagba kötötték. Ci- 
pelésükkel Acteont bízták meg. Benedek úr is kész volt az in
dulásra. A furcsa bogarász merőben érzéketlen volt a fáradtság 
iránt. Egyébiránt őt nagyobb csapás érte, semhogy a fáradtsággal, 
Harris árulásával és eltűnésével, a fenyegető veszélyekkel, vagy 
bármi egyébbel is törődött volna. Elvesztette a szemüvegét, 
meg a nagyító üvegét, melyek egy kis bőrtokba voltak zárva. 
Szerencsére Bat megtalálta, de Sand úr parancsára magánál tar
totta, és nem szólt róluk semmit. Csak így lehetett elérni, hogy 
Benedek urat majdnem vakká s minden vizsgálódásra képtelenné 
tegyék, különben lépten-nyomon elcsatangolt volna a társaságtól. 
A kis karaván készen állt az indulásra.

Csak most vették észre, hogy a hűséges Dingo hiányzik. Her
cules, óriási hangjával, hiába kiáltozta a nevét: a kutya nem jelent
kezett. Különben is remélték, hogy Dingo, akármerre ment, való
színűleg az általa annyira gyűlölt Negoro nyomát szimatolta, s 
vissza fog térni hozzájuk.

Bár még egészen kora reggel volt, a levegő máris melegedni 
kezdett. Az égen sűrű, nehéz felhők gomolyogtak. Jelezték, hogy
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vihar, vagy legalábbis nagy zivatar küszöbén állnak. Az erdő 
ritkább volt, helyenként ugyan nagy bozótosokra bukkantak, de 
állandó árnyékot nem adott az utasoknak.

Szerencséjükre itt-ott sűrű facsoportok tarkították az utat, s 
az üdítő árnyékban már vígabban poroszkált a társaság.

A sudár olajpálmák és a gyapotcserjék buja rengetege alkot
ták a növényvilágot, majd vadon termő gránát- és citromfákat, s 
egy csomó, Európában is ismert délszaki növényt láttak. A talaj 
egyre vizesebbé, sőt már mocsarassá is vált, amint továbbhalad
tak. A mocsaras hely, a párás levegő miatt adódott az a lázas álla
pot, amelytől vándoraink közül eddig még csak a kis Jack szen
vedett. Félő volt, ha a vidéket mihamarabb nem hagyják el, a fel
nőttek is megbetegedhetnek.

Elég gyorsan, bár szerfölött vigyázva lépdeltek. A kisfiú csende
sen pihent Hercules karjai között; ma volt nem láza, azért is siettek 
erről a vidékről, hogy ne jelentkezzen újra. Haladásuknak azonban, 
a sűrűbb helyeken, a fák törzseit összehálózó futónövények, folyon
dárok szövedéke állta útját, melyeket sokszor baltával kellett szét
vágni; a tisztásokon pedig az ingoványos talaj akadályozta őket.

Az állatvilágból jóformán csak madarakat láttak. Ezerszám 
repkedtek felettük, azonban Dick nem engedte meg, hogy rájuk 
lőjenek; lehetőleg észrevétlenül, mintegy lopózva kellett halad
niuk, nehogy ellenségeiket maguk vezessék nyomra. A távolban 
félénk zsiráfok futottak, de Harris nem volt itt, hogy elhitesse 
velük, struccokat láttak; majd sűrű por verődött fel a láthatár 
szélén: egy vadbivalyokból álló csorda száguldott olyan robajjal, 
mintha tehertől megrakott szekerek robognának.

Két mérföldnél többet haladtak már a csörgedező kis patak 
mentén anélkül, hogy a nagyobb patakot, amelyet az előtte való 
nap érintettek, újra megtalálták volna. Délig már három mérföl
det hagytak maguk mögött, de semmi különösebb esemény nem 
történt. Sem Harris, sem Negoro nem mutatkozott, és Dingo sem 
tért vissza hozzájuk.

Délben pihenőt tartottak. Egy sűrű bambuszligetben teleped
tek le, mely védelmet adott a kis karavánnak. Itt akartak meg
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ebédelni. Weldonné ölébe vette beteg fiát, aki többnyire aludt 
a kimerültségtől. A gyermek miatt anyjának sem volt étvágya.

Dick erélyesen biztatta, hogy valami táplálékot vegyen ma
gához.

Weldonné élesen nézett a Dick Sand szeme közé, míg beszélt 
hozzá. Mintha sejtette volna, hogy eltitkol előle valamit; talán azt, 
hogy vándorlásuk tovább fog tartani, mint mondta, és kimenetele 
is bizonytalan. De hiszen, gondolta, barátságos földön vagyunk, 
s Harris árulása csak kellemetlen -, komoly következményeket 
nem vonhat maga után.

Dick Weldonné szeméből kiolvasta gondolatait. Önkéntelenül 
lehorgasztotta fejét és lesütötte szemét. Mit felelhetett volna a de
rék asszonynak, mivel vigasztalja meg, ha kétségbeejtő helyze
tükről értesül?

24



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

IV. FEJ EZET

ANGOLAI MENETELÉS

E pillanatban a kis Jack felébredt. Karjával édesanyját ölelte. De
rűsen nézett szét, most nem volt láza. Szomjas volt, inni kért. 
Mindjárt barátai után tudakolózott: először Dicket, aztán Hercu- 
lest kérdezte, hol vannak. Majd a ló után kérdezősködött, s na
gyon elszomorodott, mikor megtudta, hogy lovuk már nincs; 
viszont megvigasztalódott, mikor Hercules azt mondta, hogy ő 
fogja a hátán vinni, s azt sem bánja, ha kantárt szerelnek rá.

-  Úgyis tudod, hogy nem húznám erősen -  nevetgélt vidá
man. -  De Harris úr tanyája merre van? -  jutott a fiú eszébe.

Nem mondták meg neki, hogy ez a tanya a valóságban nincs, 
sőt biztatták, hogy majd odaérnek, csak legyen türelemmel.

Azzal ismét felszedelőzködtek, s a szokott módon útnak in
dultak. Sűrű bozótoson kellett átjutniuk, hogy a patakot el ne ve
szítsék, ami most már egyedüli kalauzok maradt. Három órába 
telt, míg egy mérföldet haladtak. A négerek szüntelenül dolgoz
tak, baltákkal vágtak utat a kis karavánnak. E fáradságos út sze
rencsére nem volt hosszú. Az első mérföldön túl széles irtásra 
akadtak, amely rézsűt vezetett a patak medréhez. Nem emberi 
kéz műve volt, elefántok törtek át rajta: erre jártak inni a patak
hoz. Otromba talpuk nyoma mindenütt meglátszott a mocsaras, 
süppedékes talajon. De nyomok mutatták azt is, hogy az óriás 
vastagbőrűek által tört utat emberek is használják. Itt-ott ember
csontok voltak elszórva, az útközben elhullott rabszolgák csont
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vázai, melyekről a vadállatok már lerágták a húst. Ilyen utak, 
emberi csontokkal behintve, száz meg száz mérföld hosszúságban 
találhatók Közép-Afrikában. Rémjelük annak a rettenetes üzlet
nek, mely e világrész földjét és levegőjét fertőzi!

Weldonné látta is, nem is ezeket az irtózatos maradványokat. 
Nem értette, miért és hogyan kerülhettek ide. Dick egyre csak 
attól félt, hogy úrnője megkérdezi: ugyan miféle csontok ezek? 
De a szegény asszony csak beteg gyermekére gondolt. Náni, a jó 
néger dajka is némán haladt asszonya mellett. Egyik sem hábor
gatta kérdéseivel Dicket. Tóm lesütött szemmel lépdelt, mert ő 
nagyon is megértette, mit jelentenek ezek az út mellett elszórt 
embercsontok! A fiatalabb négerek meglepetéssel tekintgettek 
maguk körül. Valami sejtelem kínozta őket, amit megmagyaráz
ni nem tudtak, kérdezni pedig nem mertek. Benedek úr pedig -  
gondolt is ő valamivel! Mióta a szemüvegét elhagyta, nem látott 
semmit.

A patak folyása egyre szélesebb s csendesebb lett. Dick remélte, 
hogy nemsokára talán hajózhatóvá válik, s egy nagyobb folyóba 
ömlik, amely aztán egyenesen az Atlanti-óceánhoz viszi őket.

Ezért a patak mentét semmi áron nem akarta elhagyni. Mikor 
az elefántcsapás a pataktól elfordult, nem követte, csakhogy a pa
tak mentén törjön előre. A kis csapat ismét az erdő sűrűjében ta
lálta magát: fejszével, baltával vágtak utat maguknak. A szálas fák 
ugyan ritkák voltak, de annál kuszáltabb a cserjékből, futó indák
ból s szalagokból szőtt bozót.

Délutánra a táj arculata megváltozott. Lapos, sík volt a vidék, 
mely az esős évszakban egészen víz alá került. A megmaradt po
csolyák ezt világosan mutatták. A talaj egyre mocsarasabb lett, s 
zsombékszerű mohafoltok lepték el felületét, melyek mindenütt in
gadoztak, süppedtek a lépések alatt. Vigyázva kellett rajta haladni.

Dicknek eszébe jutott, amit e vidékről Livingstone tudósítá
saiban olvasott. A merész tudós is nem egyszer rekedt volna e 
süppedékben. Csupán a véletlen mentette meg.

-  Vigyázzatok, barátaim! -  kiáltotta a csapat élén járóknak. 
Próbáljátok ki a földet, mielőtt rálépnétek.
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A talaj olyan nedves volt, mintha huzamosan esett volna 
pedig napok óta nem volt eső. Most azonban a sűrű sötét felhők 
vihar közeledtét jósolták. Eggyel több ok volt az óvatosságra, de 
a sietésre is, hogy e veszélyes helyen mielőbb átjuthassanak.

Hercules a kis Jacket a vállára vette. Austin és Bat Weldonnét 
támogatták. Egyszerre csak Benedek úr, aki szemüveg nélkül nem 
látott, fél lábbal majdnem combig süppedt a hínárba, és elbukott. 
A többiek segítségére siettek: nagy erővel kihúzták a sárból. Míg 
ő csak annak örült, hogy bogaras szelencéjébe nem hatolt be az 
iszap, Acteon maga elé ültette s megtisztogatta a sártól. Ott pedig, 
ahol majdnem elmerült, bűzös buborék tömkelegé tört a felszínre, 
és szétpattanásuk után fojtó gázszaggal telítették meg a levegőt. 
Livingstone e talajt szivacshoz hasonlítva írja le, és nagyon veszé
lyesnek állítja.

Mintegy fél mérföld megtétele után hatoltak át e veszélyes 
szivacsföldön. Egy ízben Weldonné is térdig süppedt a mocsár
ba. Kénytelen volt megengednie, hogy Hercules, Bat és Austin 
három faágból ülőalkalmatosságot készítsenek, s őt, ölében kis
fiával, azon vigyék tovább. Csak roppant nehézségek közt ha
ladhattak.

Végre, úgy öt óra felé, kikerültek az ingoványból. A talaj las
sanként keményedett alattuk, de azért nedves és csúszós volt.

A forróság egyre nyomasztóbbá vált. Az összegyűlt felhők 
a közelgő vihar kitörését jelezték. A távoli láthatáron villámok 
kezdtek cikázni, messziről tompa morajlás hallatszott. A vész
jósló vihar egyre közeledett. Afrikában rettenetesebbek ezek az 
égiháborúk, mint bárhol! A felhőszakadások olyan esőkkel és 
szélrohamokkal járnak, melyeknek a legerősebb élő fák sem tud
nak ellenállni. Dick jól tudta ezt, s nyugtalankodott is miatta. Már 
előre látta, hogy az éjszakát nem tölthetik szabad ég alatt. De hol 
találnak menedékhelyet? A sivatagban egyetlen terebélyes fával, 
egyetlen árnyas bokorral sem találkoztak.

Amint azonban tovább haladtak, a látóhatár északi karimáján 
egy sor apró dombocskát pillantottak meg. Ha odáig eljuthatnak 
a vihar kitörése előtt, legalább meghúzódhatnak valahol.
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-  Előre, barátaim! -  biztatta társait Dick. -  Még három mér
föld áll előttünk, s a dombok között biztonságos helyen vagyunk!

E szavak felbátorították a már-már csüggedők erejét, s bár az 
egész napi fáradságos út nagyon is kimerítette őket, újult erővel 
igyekeztek céljuk felé.

Mikor a vihar kitört, még két mérföldnyire voltak a védett 
helytől. Majdnem besötétedett, villámok cikáztak az égen, s félő 
volt, hogy valamelyik lesújt közéjük. S ha -  amit minden percben 
várhattak -  az eső is elered, hová legyenek fedél és menedék 
nélkül? Már sötét volt: a felhők egészen bevonták a különben is 
alkonyodó eget.

-  Mit tegyünk, Tóm? -  kérdezte aggódón Dick.
-  Csak haladjunk, uram -  felelt biztatóan a néger.
-  De hová?
Ebben a percben a felcikázó fény megvilágította meg a sö

tétséget.
-  Mit láttam? -  kiáltotta Dick. -  Alig negyed mérföldnyire 

mintha kunyhók lennének! Láttad?
-  Olyasmi -  válaszolt Tamás. -  Nekem inkább tábori sátrak

nak tűntek.
-  Sátraknak?
-  Bizonyára a bennszülötteké...
Egy újabb villámlás meggyőzte őket, hogy nem csalódtak. De 

nem tudták, örüljenek, vagy rettegjenek attól, amit a sors eléjük 
hozott.

Kúp alakú sátrak vagy kalyibák voltak ezek hosszú sorban, 
talán száz is lehetett belőlük. Van bennük ember, vagy elhagyták 
őket? Az első esetben -  bármilyen fenyegető is az ég -  lehetséges, 
hogy ellenségre találnak, akkor pedig jobb innen menekülni. 
Ha azonban a kalyibák üresek, akkor ezekben biztos menedék 
kínálkozik.

-  Meg kell tudnom! -  kiáltotta Dick. Jóságos bajtársához, Töm
höz fordult:

-  Maradjatok itt, senki sem kísérjen. így egyedül, észrevét
lenül közeledhetek feléjük.
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S azzal a bátor ifjú eltűnt a sötétben.
-  Mi történt? -  kérdezte Weldonné amint észrevette, hogy 

a csapat megállt. Az eső nagy, nehéz cseppekben esni kezdett. 
Tóm megmagyarázta, hogy sátrakat vagy kunyhókat vettek észre 
a közelben, s a kapitány maga ment kikémlelni, laknak-e bennük.

Kisvártatva Dick élénk kiáltozását hallották:
-  Gyertek, gyertek!
-  Senki? -  kérdezte röviden Tóm.
-  Senki. Ezek nem sátrak -  szólt Dick hangja. -  Gyertek csak, 

és lássátok!
-  Nem sátrak? Hát micsodák? Kunyhók?
-  Azok sem. Hangyafészkek!
Erre már Benedek úr is elkezdte hegyezni a fülét.
-  Úgy van, Benedek úr -  magyarázta Tóm -, hangyafészkek, 

csakhogy tíz-tizenkét láb magasak, sátorforma, kúp alakú épít
mények, amelyekbe bebújhatunk az eső elől.

-  Hohó, hiszen akkor termeszek ezek, hadakozó termeszek! 
De nini, mit beszéltek ti? Hiszen a hadakozó termeszek nem élnek 
Dél-Amerikában, csak Afrikában. Ez lehetetlen!

-  Ne tanakodjék most ezen, Benedek úr -  kérte Dick, aki már 
elébük jött. -  Csak bújjon be!

-  De hiszen halálra marnak! S igazuk is lesz. Miért törünk be 
házaikba?

-  Ne féljen, egy sincs benne, mind elmenekült -  nyugtatta 
meg Dick az elmés tudóst.

Az eső már keményen esett, a szél erősen fújt; ideje volt a vihar 
elől menekülni. A nagy kúpok közül kettőbe mindnyájan bele
fértek. Kitágították a nyílásaikat, s így bújtak be, mint valami igazi 
sátorba.
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V. FEJ EZET

A HANGYAFÉSZEKBEN

Bár két hangyakúp alá kényelmesen elfértek volna mindannyian, 
jobbnak látták, ha együtt maradnak. A vihar abban a pillanatban 
irtózatos erejével kitört, mikor már mindnyájan fedett helyen vol
tak. Az eső nem cseppekben, hanem zuhatagszerűen esett.

A hangyakúp szerencsére olyan erős volt, hogy akár a hetekig 
tartó legborzasztóbb esőt is kibírta volna átázás nélkül. Ha ember 
építette volna, akkor sem lehetett volna erősebb. Egyetlen póru
sán sem szivárgott át a víz.

Dick Sand és társai mihelyt a kúp belső üregébe léptek, meg
gyújtották lámpájukat, hogy belül is körülnézhessenek. A kúp 
magassága tizenkét, átmérője tizenegy láb volt. A teteje cukor
süveg módjára keskenyedett. Falvastagsága körülbelül egy láb 
volt. A fal belsejét négyszögletű táblákból rakták össze, mind
egyikében ezer meg ezer sejttel, melyek a hangyák lakhelyéül 
szolgáltak. E sejtek egymás fölött két emeletet alkottak, amelyek 
között némi üreg volt, mintha folyosók lettek volna.

Bármilyen bámulatos is, hogy a parányi állatok milliói terv 
szerint ilyen művet együttesen alkossanak: tény, hogy hasonlót 
Afrika belsejében gyakran találtak az utazók. A most elfoglalt kúp 
falait vörös agyagból képezték, s Benedek úr, mint tanult boga
rász, ebből határozta meg, hogy ez az építmény csalhatatlanul 
a hadakozó termeszek műve. Persze más fajták is voltak, de a ha
dakozó, harapós vagy ádáz -  nemigen biztató jelzők, amelyeket
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Benedek úr úgy hajigáit a hallgatóságnak, mint akinek teljes gyö
nyörűsége telik valamiben.

A kúp fenekén nem fértek volna el mindnyájan, de mint em
lítettük, feljebb két sorban, mintegy két emeletet alkotva négy
szögletű fiókok voltak körös-körül, jelenleg teljesen üresen. A han
gyák az utolsóig elhagyták a fészket, még tojásaikat és bábjaikat is 
magukkal vitték. Ama négyszögű fiókok pedig olyan nagyságúak 
voltak, hogy egy kis vagy középtermetű ember egyben már elég 
jól meghúzhatta magát. Weldonnét a kis Jackkel, Nánival és Be
nedek úrral a felső emeletre irányították; Austin, Bat és Acteon az 
első emeletet foglalták el; Hercules, Tóm és Dick pedig lent ma
radtak a földszinten, a kúp üregének a fenekén.

Mivel a talaj kissé nedvesedni kezdett -  ami a kívül egyre 
zuhogó eső miatt nem volt csoda -, a víz átszivárgását jelentette, 
ezért agyaggal tapasztották be a talajt, hogy a víznek jobban el
lenállhasson. Az agyagot a sejtekből vették, melyek jó puhák és 
gyúrhatok voltak. Vigyáztak arra, hogy a kúp bejárata, amelyen 
keresztül a friss levegő áramlott, be ne duguljon.

Szerencséjük volt, hogy a hangyák, e kúp készítői s termé
szetes lakói itt hagyták ezt a fészket. Vajon miért és mikor köl
töztek ki innen a hangyák milliói? Mindenesetre érdekes kérdés 
volt, amely Benedek urat is izgatta. Lámpával körüljárta és meg
vizsgálta az üreg minden részét, a földszintet éppúgy, mint az 
emeleti fiókokat: egyetlen hangyáért aranyat ígért volna, de nem 
talált sem egy bábot, sem egy tojást. Hanem az élelemtartó üre
gekben ott volt felhalmozva a sok mézga és egyéb növényi nedv
készlet, még friss, folyékony, nyúlós állapotban. Meg sem kemé- 
nyedtek, ami világosan mutatta, hogy a hangyasereg nem olyan 
régen, talán éppen aznap hagyta el az otthonát. De miért? Lehe
tetlen volt megtudni. Benedek úr szerint ösztönösen, valamilyen 
fenyegető veszély előérzetétől hajtva menekültek.

-  Bizonyosan megérezték, hogy jövünk, és elfoglaljuk a biro
dalmukat -  jegyezte meg Hercules nevetve.

-  Dehogy! -  kiáltott fel Benedek úr sértődötten. -  Félnek is az 
embertől ezek a hadakozó vitéz állatok!
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-  No hát! Hiszen egy lépésemmel ezrüket eltaposnám.
-  Eltaposnál ezret, tízezerét, százezret, jó: de ha millió és mil

liárd támadna meg, hamar hús nélkül hagynák a csontvázadat...
E vita nem volt hiábavaló. Dicknek szöget ütött a fejébe Be

nedek úr azon megjegyzése, miszerint a hangyák ösztönösen, 
valami veszély érzetéből hagyták itt lakhelyüket, s hogy még to
jásaikat is magukkal vitték. Annyira siethettek, hogy élelmisze
reiket már nem vihették magukkal. Micsoda veszély fenyegette 
őket?

Miután megvacsoráztak a fáradságos nap után, csak Weldon- 
nén látszott, hogy tőle szokatlanul bánatba és aggodalomba me
rült. Dick alig tudta rávenni, hogy legalább egyetlen falatot ve
gyen magához. Jack állapota nem bánthatta, mert a kisfiú már 
jobban volt.

Vacsora után Weldonnét, Jacket és Nánit felsegítették a má
sodik emeletre, ahol mindegyikük összekuporodhatott egy cel
lában. Benedek úr a kúp földjére ült. A lámpa elég jól megvilágí
totta az üreget, így érdekes előadást tartott a hangyákról, amelyek 
mind a nevropterák seregébe tartoznak, fejüknél hosszabb csáp
jaikkal, erős állkapcsaikkal s életük javán a felső szárnyakkal 
egyenlő alsó szárnyaikkal. Öt családból áll ez a bogárfaj, melyek 
közül leghatalmasabb a terinitáké, amely ismét hat nemet foglal 
magában, a fehér terinitát, a sárga derekú terinitát, az éjjeli te- 
rinitát, a harapós, az ádáz és a hadakozó termeszt.

Ez utóbbiak nevét Benedek úr oly nyomatékkai, sőt tisztelettel 
említette, mintha azt mondta volna: a macedóniak, a gallok, vagy 
az ókor valamely más hadakozó népe. Végtelenül sajnálta, hogy 
egyetlen példányt sem mutathat belőlük, de azért leírta őket; el
mondása szerint a munkások öt milliméter hosszúak: köztük a ka
tonák, akik szúrós csápokkal vannak felfegyverkezve, a faj szapo
rítását voltak hivatva, húsz milliméteresek. De van egy fajuk, sira- 
funak, hívják őket. A fejük nagyobb, mint a törzsük, valóságos 
szörnyei a rovarvilágnak: állkapcsaik valódi harapófogók, olyan 
félelmetesek, mint a halak között a cápa. Elmondta, milyen bámu
latosan szaporodnak; szerinte egy anya naponként hatvanezer
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tojást tud rakni. Különben -  fejtegette a tudós -  a hangya a benn
szülöttek legízletesebb táplálékául szolgál. Megpirítva eszik, va
lóságos ínyencfalatnak számít.

Benedek úr egész lelkesedéssel beszélt. Eddig tudományos 
körökben azt hitték, hogy a termeszek kizárólag Afrikában talál
hatók; s íme, neki jutott a felfedezés dicsősége! Bizony Dél-Ame- 
rikában is vannak termeszek, melyek ugyanolyan kúpokat készí
tenek, mint az afrikaiak. Mert Benedek úr nem is gondolt arra, hogy 
ők nem Dél-Amerikában vannak. Ezt még csak Dick és Tóm tudták 
-  tartózkodtak attól, hogy felfedezésüket a többiekkel is közöljék.

Este kilenc óra volt már. Benedek úr folyamatosan a hangyák
ról értekezett. Észre sem vette, hogy hallgatói elhallgatnak körü
lötte, s rendre álomba zuhannak. Ő csak beszélt, míg végül rajta is 
erőt vett az álom.

A lámpa is elaludt -  sötétségbe borult a kúp ürege...
Csak Dick volt még fent, nem jött álom a szemére. Szüntelen 

a fenyegető veszélyt forgatta eszében: nem tudott szabadulni 
a gondolattól, hogy a hangyákat valami ismeretlen félelem űzte 
el innen. Az eső egyre zuhogott: a vastag falon át csak tompa 
morajként hallatszott kintről. Úgy esett, mintha özönvíz készülne 
elönteni a körülöttük lévő világot.

Dick összeborzadt. Újra meggyújtotta a lámpát, hogy ne 
érezze magát egyedül a sötétségben.

Nyugtalanította helyzetük A gonosz Negoro és a kétszínű, 
áruló Harris nem azért csalták őket száz mérföldnyire befelé 
a parttól, hogy itt feladják titkos tervüket, amellyel mindegyiküket 
hatalmukba akarják keríteni. O, gondolta, mikor még a hajón 
voltunk, miért nem röpítettem egy golyót a gaz Negoro fejébe! 
Most minden veszélytől mentve lehetnénk!

Ezek a gondolatok tartották ébren a derék ifjút, aki tizenöt 
éves korában a végtelen tengeren véletlenül lett a Vándor kapitá
nyává, és akinek a vállára most egy kis csapat megmentésének 
a gondja nehezedett.

-  Szerencsére -  gondolkodott fennhangon a fiú -  Weldonné 
asszonynak sejtelme sincs helyzetünkről. Csak Tóm és én tudjuk,
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hogy hajónkat Negoro Afrikába irányította. Harris pedig e rette
netes kontinens belsejébe csalt, s most Angolában, a rabszolga
kereskedők földjén vagyunk.

Ebben a percben mintha egy lehelet érintette volna a homlo
kát. Gyengéd kezet érzett vállán. Felpillantott, s Weldonné fehér 
alakja állt előtte.

-  Szegény, kedves fiam... Mindent tudok! De meglátod, a Jó
isten megsegít. Legyen meg az ő szent akarata!
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VI .  FEJEZET

A BÚVÁRHARANG

Hogy Weldonné mindenről tud, s így hiába volna őt ámítani, Dick 
szinte megkönnyebbült. Lesütötte a szemét, mert attól tartott, 
Weldonné talán őt is okolja a történtekért. A jó asszony azonban 
nem faggatta, ismét visszatért fekvőhelyére a kis Jack mellé.

Dick nyugtalanul várta a reggelt. Remélte, hogy az eső eláll, s 
a keresett folyón könnyebben fognak céljuk, a tenger felé haladni. 
Még nem kelt fel a nap, és fény sem szűrődött be kívülről. A vas
tag falakon az esőcseppek tompa zúgása azt jelentette, hogy a vi
har egyáltalán nem akar elvonulni,

Éjféltájt végre Dicket is elnyomta az álmosság. Ám abban a pil
lanatban, mielőtt mély álomba zuhant volna, eszébe jutott, hogy 
az esőáztatta agyag odahalmozódhat a kúp nyílása elé. Ha pedig 
eltorlaszolja, kizárja az éltető levegőt, s a szűk üregben mind a tí
zen megfulladhatnak. Még egyszer körültapogatta az üreg földjét, 
amely teljesen száraz volt; a kijárat egészen szabad, és rajta friss 
levegő özönlött az üregbe.

Dick most már nyugodtan visszatért a helyére, s nemsokára 
mély álomba merült. Óvatosságból a nyílás közelébe feküdt, pus
káját sem engedte ki a kezéből. Bármi is történik, készenlétben 
legyen.

Hogy meddig tartott az álma, nem tudta pontosan, de egy
szerre csak valami hűvösségre riadt fel. Ijedten vette észre, hogy 
a víz behatolt a kúp üregébe, s fekvőhelyéről lecsüngő lábai már
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térdig vízben voltak. Azonnal felkeltette Tomot és Herculest, akik 
a közelében feküdtek.

-  Mi baj, Dick? -  szólt le Weldonné magasabb fekhelyéről, 
mikor észrevette a sürgölődést.

-  Semmi, asszonyom. A kúp alsó részét elöntötte a víz. Való
színűleg folyó lehet, amely a nagy esőtől felduzzadva kiöntött 
medréből, s errefelé vette az útját.

-  Annál jobb -  jegyezte meg Hercules -, legalább tudjuk, hogy 
a közelünkben van, amit keresünk.

-  Úgy van -  válaszolta Dick. -  Legyen nyugodt, asszonyom, 
a víz nem emelkedik és nem éri el önöket.

Weldonné nem felelt, Benedek úr pedig az igazak álmát aludta.
A feketék a vizet vizsgálták, mely a lámpa fényét visszatük

rözte. Várták, hogy Dick megméri a mélységét, és parancsot ad 
arra, mit kell tenniük. O azonban, miután a fegyvereket és élelmi
szereket biztonságba helyezték, csak hallgatott és gondolkodott.

A víz azon a nyíláson hatolt be, amely a kúp legalján volt; be
lül öt láb magasságot ért el, kinn hat-hét láb, vagy talán több is 
lehetett. Más nyílása nem lévén az üregnek, a bent szorult levegő 
összenyomódott, s ugyanaz az eset állt elő, mint a búvárharang
ban, ahová a víz nem hatolhat be egészen a levegő nyomása miatt. 
A különbség csak annyi, hogy a búvárharangban levők, egy cél
szerűen alkalmazott készülék segítségével, mindig friss levegőt 
kaphatnak felülről: itt pedig a levegőt, mely máris két harmad
résznyi helyre szorult össze, nem lehetett megújítani.

-  Nyissunk a víz színénél magasabban nyílást, hogy tiszta 
levegőt kapjunk -  mondta Tóm.

-  Igazad van, meg kell kísérelnünk -  válaszolt Dick. -  De 
óvatosan, mert ha eltévesztjük, az mindnyájunk azonnali halálát 
okozhatja. Kívül mindenesetre magasabb a vízállás, mint itt bent. 
Kérdés, mennyivel? Vajon nincs az egész kúpunk víz alatt? Ha 
a külső víz színénél alább nyitunk rést, a víz egyszerre betódul, és 
mi megfulladunk.

Attól nem lehetett tartani, hogy az árvíz a kunyhót elsodorja. 
Erősnek volt készítve s szilárdul állt a talpán. De annál inkább fél
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hettek attól, hogy ha tovább tart a vihar és az eső tovább zuhog, 
a víz olyan magasságra emelkedik, hogy nemcsak a kúpot borítja 
el egészen, hanem a menekülést is lehetetlenné teszi.

Hajnali három óra volt. A vihar egyre tombolt. Ekkor már ész
revették, hogy a víz szintje lassan bár, de egyre emelkedik.

Fontos lett volna, ha tudják, milyen magasan áll kívül a víz, 
mert az tájékoztatná őket, vajon a kúp tetején készített nyíláson 
kapnak-e levegőt, s menekülhetnének-e szükség esetén?

Bat, az öreg Tóm fia felajánlotta, hogy jó búvár lévén, lebukik 
a víz alá. Kisuhan a nyíláson, s ott megnézheti, milyen magas 
a víz. Dick helyeselte a tervet; előbb ő maga akarta megkísérelni, de 
Tóm tanácsára elállt tőle. Dick terve az volt, ha a kúp már egészen 
víz alatt van, mindnyájuknak ezen az úton kell az egyedül lehet
séges menekülést megkísérelniük. Ha a kúp kúp teteje még nincs 
víz alatt, Bat a magával vitt bárdjával kopogtasson kívülről azon a 
helyen, ahol a kinti víz magassága fölött meg lehet nyitni az üreget.

Bat lemerült, a már majdnem hatlábnyira emelkedett víz alá. 
Fél perc telt el. Dick s a többiek is azt hitték, Batnek sikerült a kí
sérlet, s azóta már kint jár a vízen. Pár másodperc múlva azonban 
felbukkant.

-  Nem találod a nyílást? -  kérdezte Dick.
-  De megtaláltam -  felelt Bat, miután ismét lélegzethez jutott. -  

Egészen be van tömve iszappal. Az agyag- és földtörmeléktől le
hetetlen kijutni rajta.

-  Egészen el vagyunk zárva! Semmi nyílás!
-  Csinálni kell -  mondta Hercules, s már emelte a fejszéjét.
Dick megragadta az óriás karját.
-  Másképp kell eljárnunk -  magyarázta. -  Vigyázva, tapoga

tózva, nehogy betörjön a víz a nyíláson.
-  Sokáig nem késlekedhetünk, a víz egyre emelkedik -  figyel

meztette Tóm.
Valóban, az óvatosság mellett gyorsaságra volt szükség. Dick 

kísérletképpen kis vékony lyukat akart fúrni a süvegen, hogy 
megtudja, nem szivárog-e be rajta víz? Ha igen, gyorsan be lehet 
tapasztani, s feljebb megismételni a kísérletet. A puska végével
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a fúrást könnyen elvégezhették. Először egy lábbal a belső víz 
színe felett tettek ilyen fúrási kísérletet. Az első nem sikerült. 
A vessző által fúrt lyukon a levegő kitódult, helyén víz szivárgott 
be. A belső víz színe már egészen a lyukig emelkedett. A lyukat 
gyorsan és erősen betömködték, s a kísérletet egy lábbal magasab
ban megismételték. Ugyanaz lett az eredmény. A levegő fütyülve 
sivított ki a fúrt lyukon, a víz szintje ismét feljebb szökkent, s 
a lyukon át víz szivárgott be az üregbe. A külső víz még ennél is 
magasabban állt... A helyzet reménytelen volt.

Benedek úr is felébredt. A bogarász első szava méltó volt tu
dományos elképzeléseihez:

-  Ez volt az oka, amiért a termeszek kiköltöztek! Előre meg
érezték az árvizet!

A kísérletet még feljebb is megismételték. Egyre jobban össze
szorult a levegő, az oxigén érezhetően fogyott. A hangulat nyo
masztó volt. Fülük zúgni kezdett, a lámpában a gyertya szomo
rún pislogott...

-  Hát egészen víz alatt vagyunk? -  kérdezte Dick magától, el 
nem titkolható nyugtalansággal... Újra kell kezdenünk, éspedig 
tüstént! Nincs veszteni való időnk.

A kúp legtetején kellett a harmadik lyukat fúrni. Halálos kísér
let, mert ha ott is víz van, a következő percben mindnyájan meg
fulladnak... Azonban nem volt más választásuk. Dick a helyzetet 
őszintén és világosan feltárta Weldonné előtt, s tőle kért enge
délyt, hogy a veszedelmes, de szükséges kísérletet megtehesse. 
Weldonné beleegyezett. Most már a lámpa olyan gyengén pislo
gott, hogy csaknem teljes sötétségben voltak.

Hercules az oldalfiókok egyikében állt. Dick az ő vállára ka
paszkodott, így kezével a kúp legmagasabb csúcsát könnyen el
érte. Oda fúrta be a puskavesszőt, amely az erős és határozott 
nyomástól gyorsan vájt utat a kemény agyagba. A következő perc
ben, amint a vesszőt visszahúzta, a levegő fütyülve szabadult 
a kúp belsejéből kifelé -  a víz egyszerre kétlábnyi magasságot emel
kedett -, de ott megállt. Egyensúlyban volt a külső vízzel, amely 
a kúpból mintegy négylábnyit szárazon hagyott még az árból.
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Mindnyájuk ajkáról örömkiáltás hangzott fel. Bat és Hercules 
fejszékkel rögtön kitágították a fúrt lyukat, hogy utat nyissanak a 
meneküléshez. Dick elsőnek dugta ki a fejét a nyíláson. Ajkát 
a rémület hangja hagyta el.

Sajátságos zajt hallott: nyilak süvöltését. Még volt annyi ideje, 
hogy megpillantsa a menedéküktől alig száz lépésnyire álló népes 
tábort egy, a vízből kiemelkedő magaslaton. Tízlépésnyire előt
tük csónakok közeledtek, rajtuk veszedelmes bennszülöttekkel.

Diek visszahúzta a fejét, s szomorúan elmondta társainak a 
helyzetet. Azonnal fegyvert ragadtak. O, Hercules, Bat és Austin 
a kúp tetejére másztak, s egyszeriben a közelgő csónakokra lőttek. 
A bennszülöttek közül többen elestek.

A vadak iszonyú ordítozással s nyílvesszőkkel fogadták a lö
véseket. Újra lőttek, s újra találtak... De mit tehet négy vagy hat 
fegyverforgató ember a száz meg száz ellenséggel szemben, akik
nek szándéka a kúp megostromlása volt?

Pedig ennek az ostromnak kimenetele egy percig sem lehetett 
kétséges. A lövéseknek csakhamar vége lett. A vadak néhány perc 
múlva megszállták a kúpot, s foglyul ejtették a benne lévő embe
reket. Először Weldonnét, kisfiát és Benedek urat -  mint fegyver
teleneket -  ragadták ki durván rejtekhelyükből, annyi időt sem 
engedve nekik, hogy búcsút vegyenek a többiektől, vagy kezet 
szorítsanak velük. Magukkal vitték őket az egyik csónakon.

A többieket a másik csónakba dobták, s azzal a halom felé siet
tek, ahol letáboroztak. Ellenállásról szó sem lehetett, pedig Dick 
és társai kétségbeesett kísérletet tettek rá. Megsebesítettek ugyan 
néhány bennszülöttet, mielőtt megadták volna magukat, de azok 
lefegyverezték őket.

Abban a pillanatban, mikor a bárka partot ért, Hercules egy 
utolsó erőfeszítéssel kiragadta magát az ellenség karmai közül. 
Felragadta mellette fekvő puskáját, kiugrott a szárazföldre. Ket- 
ten utánaugrottak, de ő felemelt puskaaggyal rájuk vágott. Eltűnt 
a sűrűben, mielőtt a többiek nyomába érhettek volna. Nyílzápor 
repült utána, de nem találták el...

Dicket és társait megkötözték, és rabszolgák módjára tették ki 
a partra.

39



V E R N E  G Y U L A

VI I .  FEJ EZET

TÁBOR A CUANZA  
PARTJÁN

Az árvíz egészen megváltoztatta a táj képét. Tenger volt körös
körül, melyből a magaslatokon kívül csak a termeszkunyhók csú
csai emelkedtek ki apró kerek szigetekként. Az áradást a Cuanza, 
Angola folyója okozta, melyet a beleömlő patakok annyira meg- 
duzzasztottak, hogy egész vidéket elöntötte. Dick Sand tehát jól 
gondolta, amikor arra számított, hogy a közelükben hajózható 
folyónak kell lenni, melyen egy összetákolt tutajon lejuthatnak 
a tengerig. Csakhogy a vihar, amely csapdájukba, a termeszkúp
ba becsalta őket, meghiúsította a helyes okoskodást. Ott aztán 
szerencsétlenségükre a bennszülötteket hozta nyakukra.

A vízből kiemelkedő magaslatok egyikén egy óriási szikomor- 
fa védelme alatt ütötték fel táborukat a bennszülöttek. Aki még 
nem látott Afrikában ilyen faóriást, el sem tudja képzelni, mek
kora lehet. Összevissza fonódó, s mégis szétkúszó ágai egész er
dőt alkotnak, amelynek sűrűjében el lehet tévedni. Terebélyes ko
ronája alatt egy egész tábor védelmet talál.

Ez alatt a fa alatt tartott pihenőt a vihar alatt a hírneves por
tugál rabszolga-kereskedő, Alvez karavánja is, útban a kazonndéi 
vásárra. Róla tett említést Harris, mikor Negoróval az erdőben 
először találkozott. A gazok ezeknek szánták a Vándor szeren
csétlen hajótöröttjeit. S valóban, amint Dick és társai megérkez

40



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

tek a táborba, azonnal mint rabszolgákkal bántak velük. Az öreg 
Tóm és fia, Bat, Austin és Acteon, valamint s a néger cseléd, 
Náni a bennszülött foglyokhoz hasonló bánásmódban részesül
tek. Kettesével fagúzsba kötözték őket. Két méter hosszú fa
villába dugták nyakukat, melyet aztán vaspánttal zártak le. így 
egyiküknek a másikuk után kellett lépnie. Egészen megmere
vedtek, nem mozdulhattak sem jobbra, sem balra. Ráadásul még 
nehéz lánccal is összefűzték őket. Karjuk szabad volt, hogy terhet 
vihessenek, lábuk is, hogy menetelhessenek, de megszökniük 
lehetetlen volt.

Minden tíz-tizenkét fogolyra egy-egy hajcsár jutott, ki szíjos
torral a kezében a legkisebb okra, sőt ok nélkül is, szabadon hasz
nálta kegyetlen fenyítő eszközét, s ha kellett, övébe dugott han- 
dzsárját is. Ezer szerencséje Herculesnek, hogy megmenekülhe
tett e borzasztó bánás elől. De ki tudja? Mire számíthatott, amikor 
annyi veszély fenyegetheti ezen a vidéken: éhség, egyedüllét, em
ber és állat, minden-minden, ami egy magányos embernek csak 
ellenére lehet. S ő, a néger szökevény itt életben maradhat-e?

Dicket nem kötözték más rabbal össze. Végtére is, ő fehér volt, 
s nem mertek, vagy nem akartak úgy bánni vele, mint a nége
rekkel. Csak a fegyvereit szedték el, de sem kezét, sem lábát nem 
kötözték meg, sőt kis jegyzőkönyvecskéje s írószerszáma is bir
tokában maradt. Viszont állandóan szemmel tartották. Minden 
percben arra várt, hogy Harrist vagy Negorót megpillantja a 
nyüzsgő karavánban. Egy pericig sem kételkedett, hogy bal- 
szerencséjük e két gazember műve. Amikor arra gondolt, hogy 
mindkettőt nem egyszer lelőhette volna, most minden szeren
csétlenségtől mentve lennének: ő és a többiek, de főleg Weldonné, 
kisfiával...

Csalódott várakozásában: sem Harris, sem Negoro nem mu
tatkozott a táborban. Gondolta ugyan, hogy Weldonnét fiával s 
Benedek úrral, akiket szintén nem látott, a karaván egy előcsapata 
hurcolta magával, s a két gazfickó is velük mehetett. Őket talán 
mint becsesebb zsákmányt vitték előre magukkal. Mi céljuk lehe
tett? Dick el sem gondolhatta.
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A szikomorfa árnyékában letelepült táborban mintegy nyolc- 
százán lehettek; ötszáz rabszolga, fogoly, mindkét nemből; két
száz katona, teherhordók vagy betegek, továbbá a felügyelők, 
hajcsárok, ügynökök és vezetők, talán százan. A főnökök ara
bok és portugálok voltak. Elképzelhető, hogy itt az emberi tár
sadalom salakja gyűlt össze: szökött fegyencek, hamisjátékosok, 
akasztófa alól menekült rabszolgahajcsárok, szóval a söpredék. 
A katonák többnyire bennszülöttek voltak, és a rabszolga-keres
kedők zsoldosai. Ok voltak a rabszolgavásárra készülő üzérek 
borzasztó razziáinak legalkalmasabb eszközei. Éjszakánként fel
verték az áldozatul kiszemelt néger falut: az öregeket, a nyomo
rékokat és betegeket, s általában mindenkit, akiket nem hasz
nálhattak, leöldöstek, míg az eladható férfiakat és nőket elhur
colták.

A rabszolgákon kívül, ezek a karavánok árucikkeket is visz
nek a vásárra; legbecsesebb közöttük az elefántagyar, amely olyan 
súlyos is lehet, hogy két ember cipeli a vállán. Az ilyen teher
hordók már előre kialkudott bért kapnak: ritkábban pénzt, inkább 
néhány rőf gyapjúszövetet, némi puskaport, s egy maréknyi kagy
lót, ami itt a pénz szerepét tölti be. A katonaság felfegyverkezve, 
készen tartotta magát arra az esetre, ha a rabszolgafoglyok töme
ges lázadást vagy szökést kísérelnének meg. Ez azonban ritkán 
fordul elő. A kegyetlen gúzsba szorított, amellett összeláncolt, 
ostorral marcangolt szerencsétlenek sem ellenállásra, sem szökés
re nem gondolhatnak.

Dick sem gondolt szökésre. Egyre csak az forgott az agyában, 
miképpen tudhatna meg valamit Weldonnéról s fiáról, és hogyan 
lehetne segítségükre? Bármilyen kevéssé látszott is valószínűnek, 
számított Herculesre, akinek sikerült elmenekülnie, és akinek 
hűségét, ügyességét, találékonyságát ismerte. Olvasni, írni is tu
dott, így módját lelhette annak is, hogy hírt adhasson magáról; 
ha ugyan maga is a vidéken csatangoló embervadászoknak vagy 
a vadállatoknak nem esett martalékául...

Emellett Dick igyekezett fogolytársaival, barátaival, az öreg 
Tómmal, s a többiekkel beszédbe elegyedni, részint hogy balsor
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sukban ne csüggedjenek, részint hogy együtt használhassák fel az 
alkalmat szabadulásukra. Azonban egyelőre nem sikerült köze
lükbe jutnia. A tábor különböző pontjain helyezték el őket szoros 
őrizet alatt anélkül, hogy helyüket változtathatták volna. Egy íz
ben megkísérelte ugyan -  mintha csak céltalanul járkálna -, hogy 
közeledjen feléjük, és már alig volt húszlépésnyire, mikor haj
csárja észrevette, s rárohant ostorával. Dick kicsavarta az ostort 
a kezéből, de egy főnök észrevette a történteket, s vissza vitte a he
lyére. Nem bántotta ugyan, de már két emberét állította mellé. 
Dick célja így meghiúsult. Csak arra számíthatott, hogy majd út
nak indítják őket, s akkor talán sikerül a terve.

A portugálok és arabok keverék nyelvét nem értette, viszont 
a földrajzi nevek hallatán úgy sejtette, hogy nemsokára megin
dítják őket a vásárra Kazonndébe, éspedig N'yangve felé, mely 
útba esik, s a rabszolgaszállítmányok főállomásául szolgál. Azt 
is ki tudta számítani, hogy utazásuk, ha úgy haladnak, mint 
Harris vezetése alatt az erdőségben, alig fog tizenkét napnál to
vább tartani.

Április 19-én, reggel 9 órakor jelt adtak a tábor indulására. 
Főnökök, katonák, felügyelők, teherhordók mind egyszerre tal
pon voltak. A szegény foglyok elsőként ébredtek, nehogy ostorral 
keltsék fel őket. Páronként sorakoztak, összekötve. A tábor meg
indult. Zászlaja is volt, melyet egy óriási termetű, derekán sállal 
körülkötött, hosszú kaftánba öltözött, kerek kalapú arab lobog
tatott.

A vihar és eső éjfél után befejeződött. Az árvíz lefolyt, a talaj 
szárazabb lett, mégis vizenyős és mocsaras. Előttük magaslatok 
álltak, átkelésükhöz gerinceket kellett keresni. Az úton való hala
dás nehéz volt; a nyomorultak, akik nyakukban jármot, derekukon 
láncot, s még amellett fejükön vagy kezükben terhet is hordoztak, 
rogyásig voltak terhelve. De nem pihenhettek egy pillanatig sem. 
Meztelen hátuk mögött volt a korbács, s mihelyt lankadni kezdtek 
vagy megtántorodtak, ütötték, verték őket. Az anyák mellükön 
vitték gyermekeiket, s némelyikük karján még egy gyermeket is 
hurcolt, hogy a járni alig tudó, vagy hamar kifáradó kicsinyét az
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ostorcsapásoktól megmentse. A kétszeres teher alatt roskadozó 
anyáknak csak a szülői kétségbeesés kölcsönzött erőt.

A katonák közül mintegy negyvenen mentek a tábor előtt, 
ugyanannyian hátul; a többiek kétoldalt. így a foglyokat minde
nütt körülvették, hogy egyikük sem maradhasson el, s eszükbe 
sem jusson a szökést megkísérelnie. A csapat főnöke, a kegyetlen 
Ibn-Hamis, ugyanaz, aki Dick csetepatéjában is közbelépett, jött- 
ment a karaván előtt, s mindenre felvigyázott.

Dick mindig azon volt, hogyan juthatna néger barátai köze
lébe. A vén Tóm, fiával összeláncolva, a karaván elején haladt. 
Fejüket nem fordíthatták hátra, és így nem láthatták Dicket, pedig 
ő egyfolytában szemmel tartotta őket. Bat ment elöl, s a jó fiú 
vigyázott, hogy a legjobb nyomon vezesse apját. Ha az összekötő 
rúd reszketésén érezte, hogy az öreg gyengül, lassította lépteit, és 
még azt is eltűrte, hogy a hajcsár egyet-kettőt a háta közé vágjon, 
ami jobban fájt az apának, mint neki.

Az öreg Nánit egy kétgyermekes néger anyával láncolták ösz- 
sze. Látta, hogy beteg, alig bírja a szoptatóst és kicsiny gyermekét. 
A nagyobbikat könyörületből elvette tőle, és a maga karjára tette. 
Asszonyára gondolt, a szegény Weldonnéra, aki sokkal finomabb 
teremtés volt mint ő, s akinek talán szintén így kellett hurcolnia 
beteg fiát, a szegény kis Jack úrfit. E gondolat erőt adott a jó öreg 
Náninak. Austin és Acteon néhány lépéssel hátrább jártak, de 
azért nem kevesebb részük volt a korbácsban; ők csak Hercules 
sorsát irigyelték, aki megmenekülhetett! Végtére ők is megtudták 
az igazságot, amit addig nem sejtettek, de most megértettek: Afri
kában vannak, a rabszolga-kereskedés földjén.

így indult meg e rettenetes karaván. A folyó jobb partján ha
ladtak, mely mindenütt erdőségekkel volt borítva. Dick, ki a 
csapat utolján volt, a sűrűben nem egyszer elvesztette társait 
szeme elől, csak ha egy-egy tisztás helyre vagy laposabb földre 
értek, látta meg őket ismét. Egy ilyen alkalommal történt, hogy az 
út fordulatánál Tóm és Bat, féloldalt fordulva, megpillanthat
ták Dick urat, aki azonnal intett kezével, hogy figyelmüket magá
ra vonja.
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Vigasztalás volt szegényeknek, hogy szeretett kapitányukat is 
közelükben tudták, s hogy annak is van gondja rájuk.

Az út napokig tartott. Dicknek azonban módja volt a pihenés 
óráiban, hogy őrei figyelmét kikerülve jegyzeteket írjon köny
vecskéjébe. A naplóból, amelyet Dick töredékesen s futólag írt, 
a következő fejezetben közlünk néhány eseményt.
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V i l i .  FEJEZET

DICK SAND 
J E G Y Z E T E I B Ő L

A karaván mindennap hajnalban indult el, és csak délben állt meg 
egyórai pihenésre. Akkor kinyitották az élelmiszer-csomagokat, 
melyekből egy-egy maroknyi maniókakenyeret osztottak szét a 
foglyok között; egy kevés kecske- vagy borjúhúst adtak hozzá, 
amit úgy szereztek, hogy az útjukba eső falvakat kirabolták, vagy 
a barmokat elhajtották. De annyira fáradt volt mindenki, s a pi
henés oly rövidre volt szabva, hogy a nyomorultakat inkább az 
álom nyomta el, mintsem enni tudtak volna. Az első hét elteltével 
húsznál több halt meg a szerencsétlenek közül. Akkor az erdőben 
ólálkodó fenevadak, párduc, oroszlán, leopárd az éj beálltával rá
rohantak az elesettekre, s marakodtak felettük. Ordításuk rémessé 
tette az éjjelt az erdőben. Ezt hallva Dick a szegény Herculesre gon
dolt, s arra a veszélyre, mely magát is fenyegetné, ha megpróbálná 
a szökést; mert e vérengző, de gyáva vadak a karavánt megtámad
ni nem merték ugyan, de a magában kóborlót aligha hagynák me
nekülni. Ha egyáltalán alkalma lett volna megszökni, ő sem habo
zott volna, hogy Weldonnénak valamiképp a segítségére siethessen.

De lássuk Dick Sand jegyzeteit, amelyeket naplójába írogatott 
arról a huszonöt állomásról, amennyit Cuanza és Kazonndé kö
zött, 250 mérföldnyi távolságban a hajszolás dacára is megtett 
a lassan haladó karaván.
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Április 25-től 27-ig. Nyolc-tíz láb magas nádsövénnyel kerített 
falut találtunk. Kukoricával, babbal s más veteménnyel jól meg
művelt földek között haladtunk. Két feketét elfogtak, és gúzsba 
kötöttek. Tizenötöt megöltek. A falu többsége elszaladt.

Másnap mintegy 150 yard szélességű, gyorsan rohanó folyó
hoz értünk. Ledöntött fatörzsekből, liánokkal összekötözve, le
begő hidat készítettek. Két egymáshoz kötött asszony bezuhant 
a vízbe. Krokodilok rohantak rájuk, és széttépték őket.

Április 28. Bahuniafák között haladtunk át. Magasak, sudárak 
voltak. Zuhogó eső, nagy sár. Alig lehet menni. Láttam szegény 
Nánit, egy néger gyermeket cipelt a karján. Nehezen vonszolta 
magát. Éjszakára egy óriási baobabfa alatt telepedtünk le. Szép 
zöld levelek, fehér virágok borították. Egész éjjel hallottam az 
oroszlánok bőgését, s a leopárdok sikongását. Egy bennszülött rá
lőtt egy párducra. -  Mi lehet Herculessel?

Április 29-től 30-ig. Hűvös volt, ma először éreztük az afrikai 
telet. Bőséges a harmat. Április végén végződik az esős időszak, 
mely novemberben kezdődik. A síkság még többnyire víz alatt 
van. Keleti szél fúj, ami a lázat terjeszti. Nehéz a levegő.

Weldonné asszonyról, fiáról és Benedek úrról semmi hír, nyo
mukat sem látni. Vajon hová hurcolhatták őket, ha nem Kazonn- 
débe? Nyugtalan vagyok miattuk. A kis Jack biztosan megint lá
zas lett... Élnek-e még?

Május 1-jétől 6-ig. Mély, lápos területen jöttünk át, melyeket a 
szél még nem tudott kiszárítani. Néhol derékig ér a víz; a piócák 
százával, ezrével nyüzsögnek körülöttünk, s tapadnak a bőrünkhöz. 
Mégis tovább kell menni. A vízből lótusz- és papiruszcserjék emel
kednek ki. A víz alján sűrű, összefont növényzet, amelyben meg
megbotlunk: sokan felbuknak. Temérdek apró halat fognak zsák
számra, s este félig nyersen adják vacsorának. Lehetetlen száraz 
helyet találni éjszakára. Vízben bukdácsolunk késő este is, amikor 
már alig látunk. Holnap hányán fognak hiányozni közülünk? Köny- 
nyű volna véget vetni mindennek, lebukni a víz alá, s ott maradni... 
De mi lenne Weldonnével és fiával? Nem hagyhatom el őket!
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Éjjel irtózatos kiáltozás hallatszik. Vagy húsz katona gyantás 
ágakat tördelt le a fákról, s meggyújtotta -  úgy égtek, mint a fák
lyák. A kiáltozás okát hamar megtudtuk. A közeli folyóból egy 
csapat krokodil megtámadta a karavánt. Tizenkettő-tizenöt lehe
tett. A karaván szélén levőket, nőket, gyermekeket elragadták, 
és siettek velük ingoványos vadászterületükre. Mély lyukakba, 
ahol állandóan megáll az esővíz, áldozataikat elrejtik, mert frissen 
nem szeretik a húst, csak ha már rothadásnak indul. Egy krokodil, 
farka pikkelyeivel, engem is erősen meglegyintett. Mellőlem ra
gadt el egy fiatal négert, s olyat rántott rajta, hogy a favilla egy
szeriben kiszakadt a nyakából, s a fiú rémült kiáltását csakhamar 
a szörny állkapcsa némította el. Még most is hallom az iszonyú 
sikolyt...

Május 7-től 8-ig. Összeszámolták az áldozatokat. Húsz rabszol
ga tűnt el. Mindjárt kerestem Tomot és társait. Istennek hála, meg
vannak. De hálát kell-e adnunk azért, hogy élünk még? Sajnos 
Nánit nem találtam, de nem járhattam be az egész karavánt.

Másnap szárazabb helyre értünk, huszonnégy órás vízben va
ló gázolás után. Egy dombon állapodtunk meg. A nap és a szél 
szárítgat bennünket. Eszünk, de milyen nyomorúságos táplálé
kot! Maniókakenyér, egy marék száraz kukorica! A vizünk, mint 
a pocsolya. A foglyok közül többen aléltan hevernek a földön, so
kuk fel sem kel többé!

Lehetetlen, hogy Weldonné s a kis Jack ennyi szörnyűséget ki
bírhattak!

Himlő terjed a karavánban. Akik megkapják, már nem húz
hatják sokáig.

Május 9. Hajnalban talpon voltunk. Aki nem bírt felállni ma
gától, azt a hajcsárok korbácsa verte fel. A betegeket és a kimerül
teket is, hiszen a rabszolga csak pénzt jelent számukra. Elcsigá
zott, élő csontvázak menetelnek, s annyi hangjuk sincs, hogy pa
naszkodni tudnának.

Végre ma ismét láttam Nánit! Alig van emberi formája. Szá
nalom ránézni. Már a gyerek sincs a karjai között. Az anya is ki
dőlt csecsemőjével. Náni négyük közül maga maradt a járomban.
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Annyira gyenge, hogy alig ismert rám. Vagy én változtam meg? 
Amint észrevettem, siettettem lépteimet, hogy utolérjem: nem 
volt nehéz, alig vánszorgott. Megszólítottam. Fásultan, fénytelen 
szemekkel nézett rám.

-  Ön az, Dick úr? -  suttogta. -  Én... talán még ma meghalok...
-  Bátorság, Náni! -  mondom neki halkan, szemlesütve. Nem 

akartam hogy lássa, magam sem hiszem el biztató szavaimat.
-  Meghalok -  ismétli -, s nem látom többé jó úrnőmet! Sem kis 

Jackemet! Istenem, istenem, irgalmazz nekünk!
Támogatni szerettem volna roskadozó testét, de egy durva kéz 

ellökött tőle, Nánit pedig korbácsütésekkel hajtotta tovább. Rá 
akartam vetni magam, de az arab vezető utamat állta, s visszatar
tott, míg a karaván elhaladt mellettünk. Akkor egy nevet ejtett ki 
előttem halkan, de nyomatékkai:

-  Negoro.
Mit akarhatott ezzel? Tudtomra adni, hogy a Negoro utasítá

sai szerint bánnak így velem? Ezért különítenek el társaimtól?...
Május 10. Ma két felgyújtott falu mellett mentünk el. Akiket 

elfogtak, a fákra akasztották. A falu népe megfutamodott. Iszo
nyú razzia! Tíz-tizenkét rabszolgáért megölnek százat, földön
futóvá tesznek ezret. Földjeiket, vetéseiket feldúlják, elpusztítják.

Este megálltunk, éjjelre nagy fák alá telepedtünk. Tegnap né
hány fogoly eltűnt, megszökött a tábort körülvevő sűrű nádasban; 
az őröket megkettőzték éjszakára.

Éjjel a hiénák és leopárdok sikongatása, ordítozása nem ha
gyott aludni. Távolról vízilóbömbölés. Kétségkívül folyó vagy tó 
van közel. Kimerültségem dacára sem jön a szememre álom.

Egyszerre zörgést hallok a magas nádban. Mintha valami vad
állat közeledne, lassan, lesben. Valóban az, tisztán hallom. És fegy
vertelen vagyok. Kiáltani akarok, de valami visszafojtja a hango
mat, lélegzetemet. Az éj sötét. Egyszerre két szem csillaga villan 
ki a sűrűből: hiéna vagy leopárd szemei? Fél térdre emelkedek. 
A szemek eltűntek. Egyszerre az állat rám ugrik.

Szerencsére visszafojtottam kiáltásomat... Alig hiszek a sze
memnek: Dingo volt.
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Hát megtalált a hű kutya! Az ösztön vezette... Képemet nyalo
gatja... Arcomhoz dörzsöli nyakát, mintha figyelmeztetni akarna, 
hogy keressek valamit... Most is rajta van réz nyakörve a titok
zatos betűkkel: S. V. A nyakörv alatt váratlan dolgot találok. Egy 
darab nádat. Széttöröm. Levél! Valódi papírra írt levél... De sötét 
van, nem olvashatom el. Meg kell vámom a hajnalt, hogy kibetűz
hessem. Ki írhatta? Micsoda nyugtalanság, s milyen nagy öröm!

Dingo érezte, hogy betöltötte hivatását, ismét a nád közé ug
rott. Mintha ösztöne azt is megsúgta volna, hogy rejtőznie kell. 
Eltűnt -, amint jött. Csak a levél, amelyet kezemben szorongat
tam, győzött meg arról, hogy nem álmodtam. Az éj hátralévő 
része találgatásokkal telt. Hajnal előtt százszor megpróbáltam: el 
tudom már olvasni?... Végre, dereng a hajnal.

Izgatottan olvasom a sorokat:

Weldonné asszonyt a kis Jackkel kitandán viszik. Harris és Negoro 
kísérik. Két vagy három állomással járnak a karaván előtt. Benedek úr 
mellettük gyalogol. Nem beszélhettem velük. Megtaláltam Dingót. Lö
vést kapott, de kiheverte. Reménykedjen, Dick úr! Mindig önökre gondo
lok; azért is szöktem meg, hogy segítségükre lehessek.

Hercules

Tehát Weldonné él, és él fia is! Nem gyalog hajtják őket. 
A kitanda ágakból készült hordágyféle; fűvel kipárnázzák, bam
buszboton cipeli két ember. így talán kibírják. De mit akar velük 
Harris és Negoro? Bizonyosan Kazonndébe tartanak. Ott meg
találom őket, s kiszabadítom, ha életembe kerül is!

Május 11-től 15-ig. A karaván folytatja útját. A foglyok egyre 
nehezebben vonszolják nyomorult testüket. Sokuk után véres nyom 
marad. Még tíz lehet Kazonndéig. Hányán dőlnek ki addig? Én 
nem, mert nekem élnem kell! Kitartok mindenáron!

Egy anya tegnap óta cipeli halott gyermekét: nem akar meg
válni tőle.

Ma egy fa mellett mentünk el. Nyakuknál fogva négy rabszol
gát kötöttek hozzá. Ott haltak éhen...
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Május 16-tól 24-ig. Erőm fogytán van, végképp kimerültem. De 
nem szabad elhagynom magam.

Az esőzés egészen megszűnt. Nehéz napok ezek. Egész dél
után hajtanak. Száraz, magas fűben gázolunk. Sokan nem bírják. 
Akik kidőlnek, azokat otthagyják. Ennivalót nem adnak nekik. 
-  Falják fel egymást! -  mondják kacagva a hajcsárok.

Ma olyan húsz foglyot, akik már vonszolni sem tudták ma
gukat, fejszékkel agyonvertek a hajcsárok... Szegény Náni is köz
tük volt... Az első áldozat a Vándor hajótöröttjei közül! Itt látom 
holtan, s még eltemetni sem tudom!

Dingót lesem minden éjjel. Nem jön. Baj érte a hű állatot, vagy 
Herculessel történt valami? Nem! Nem akarom hinni! E hosszas 
hallgatás csak azt bizonyíthatja, hogy Herculesnek nincs új üzen- 
nivalója. Jobb is, ha vigyáz magára. Míg ő él -  semmi sincs veszve!
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IX.  FEJ EZET

KAZONNDÉ

A rabszolgakaraván május 26-án megérkezett Kazonndébe. A fog
lyok fele elhullott az úton, de bánták is a hajcsárok! A rabszolgák
nak jó áruk volt, nagy a kereslet, emelkedtek az árak.

Kazonndé mintegy háromszáz mérföldnyire feküdt a folyó 
torkolatától, s a legnevezetesebb vásárhelyek egyike az angolai 
tartományban. Nagy piacán kötik az alkut, az adásvételt itt bo
nyolítják le. Itt futnak össze a rabszolgakaravánok minden világ
táj felől.

Mint Közép-Afrika minden nagyobb városa, Kazonndé is két 
egymástól jól elkülönült részből áll: az egyik részen az arab, por
tugál vagy bennszülött kereskedők barakkjai állnak, a másik rész 
valamelyik néger király székhelye, aki nem egyéb, mint egy meg
koronázott részeges gonosztevő, és aki vad kegyetlenkedésével 
félemlíti meg alattvalóit. Egyébként meg a kereskedők és üzérek 
bőkezű adományaiból tartja fenn magát.

Kazonndében a kereskedelmi telep jó része azé a Jósé Antonio 
Alvezé volt, akiről már Negoro és Harris is beszélt. Ők is ennek 
a rabszolga-kereskedőnek az ügynökei voltak. Itt volt a legna
gyobb kereskedelmi hálózat, de a kisebb telepei közül még volt 
egy Bihében s Benguelában is. A város kereskedelmi része csupán 
egy főutcából áll, melyben két sor, sárból vert falakkal, alacsony 
széles fedéllel négyszögre épített ház vagy inkább kunyhó lát
ható. Az utca, s a város végén pedig van a csitoka, a nagy piac.
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Nem messze a várostól folyik a Luhi, egy szélesebb patak, 
melynek folyását még nem ismerik. Egyébként a Kongónak, ez 
viszont a Zairénak a mellékfolyója.

A város másik része, a kazonndéi néger király udvara, egy 
csomó csúf kunyhóból áll, melyek nagy területen szóródnak szét; 
némelyek szabadon, mások erős nád- vagy sűrű fügesövénnyel 
kerítve -  középtájt, egy papiruszsövénnyel övezett területen mint
egy harminc kunyhó, melyek egy részében az udvari szolgák lak
nak, másikukban a hárem van, legbelül pedig egy valamivel szebb 
és magasabb épület emelkedik: íme, ez a kazonndéi király palotája!

A király, név szerint Moini-Lungga ötvenéves lehet, de a sze
szes italok mértéktelen élvezete, a csaknem örökös részegség 
reszkető aggastyánná tették. Hatalma elődeihez képest elenyésző. 
Alig van négyezer katonája, míg az előkelőbb portugál rabszolga
kereskedők húszezerrel is rendelkeznek; csak ritkán engedheti 
meg magának azt az örömet, mint a régi jó időkben, hogy húsz
harminc rabszolgájának, csupán mulatságból, egyszerre fölmet
szesse a hasát. De azért kegyetlenkedik, ha részegségében kedve 
támad rá: rabszolgáinak fülét, orrát levágatja, vagy másképpen 
csonkíttatja meg őket. Mivel azonban napról napra gyengül, ha
lála rövid időn belül már várható. Nem bánkódna utána senki. 
Egész Kazonndében csak egyetlen ember lenne vesztese Moini- 
Lungga halálának: s ő Jósé Antonio Alvez, a rabszolga-kereskedő. 
Méltán tarthatna attól, hogy ha a király első felesége, Moina ki
rályné nem jut trónra, az országot egy hatalmasabb szomszéd, 
Ugusu királya foglalja el, aki máris garázdálkodik a határon, s 
akinek egy másik rabszolgaüzér, az arab Tipo-Tipo a kegyence.

De ideje már Jósé Antonio Alvezzel, a hírhedt és félelmes rab
szolga-kereskedővel is megismerkednünk. Portugál hangzású ne
ve után azt hihetnénk, hogy ő is fehér ember. Azonban csak üzleti 
érdekből vette fel ezt a nevet; valójában maga is néger, aki a kufár- 
világban Kenndele néven már ismert volt. Dondóban, a Cuanza 
partján született; mint rabszolgahajcsár kezdte pályáját, azután 
ügynök lett. Ügyessége, kegyetlensége, hidegvére s szerencséje 
folytán a legnagyobb rabszolga-kereskedők egyike lett Közép-
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Afrikában. Neki adóztak legtöbben, s a kazonndéi vásárt egye
dül ő uralta.

A karaván, melynek útján végigkísértük, május 26-án érkezett 
meg Kazonndébe. Dick Sand jól számított; harmincnyolc nap telt 
el a Cuanza-parti táborból való elindulás óta. Öt hét a legbor
zasztóbb szenvedések közepette, amelyeket embertársaik kegyet
lensége kimért számukra.

Délben érkeztek Kazonndébe. A dobok, kürtök éktelen lármá
val üdvözölték a „várost", lőfegyverek dörögtek, mert a katonák 
puskáikat pufogtatták abbéli örömükben, hogy pihenőhelyre ju
tottak, ahol ismét vad tivornyákba kezdhettek.

A foglyok száma az út megpróbáltatásai után mintegy két
százötvenre apadt: már ők is erejük fogytán voltak. Mint a birka
nyájat szokás, úgy hajtották őket a katonák és hajcsárok maguk 
előtt, azután becsukták őket valami barakkfélékbe. Ezekben leg
alább már másfél ezer hasonló sorsú fogoly várta őket, akik mind
nyájan a kazonndéi vásár árucikkei lesznek. A barakkok egészen 
megteltek a nyomorultakkal. Nyakukról levették ugyan a horog 
alakú jármot, de a láncot rajtuk hagyták. Az öreg Tóm is megölel
hette végre fiát, akivel össze volt kötve, de mégsem érintkezhetett 
két fiatal társával, akik szintén hasonló sorsban voltak. Sírva bo
rultak egymás nyakába, de beszélni nem mertek. Amit mondtak 
volna, azt úgyis kifejezték érzéseikkel. Bat, Austin és Acteon erős 
testalkatukkal ellenálltak a nagy megpróbáltatásnak, de Tóm már 
annyira kimerült, hogy ha az út még egy napig tart, valószínűleg 
ő is a szegény Náni sorsára jutott volna...

Mind a négyüket egy szűk barakkba zárták, ahol némi élelmi
szert találtak, s be kellett várniuk, míg az emberkereskedő megte
kinti őket. Dick Sand külön, egy hajcsár őrizete alatt maradt.

Végtére is Kazonndében volt, ahová -  hite szerint -  Weldon- 
nét, kisfiát, s Benedek urat is hurcolták. Miután megérkezett, te
kintete végigkutatott mindent, ami a szeme elé került; de sehol 
sem talált semmi nyomot, ami a jelenlétükre engedett volna kö
vetkeztetni. Ami még jobban meglepte, sem Harris, sem Negoro 
nem jelentkezett.
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Pedig ha Weldonnét fogolyként zárva tartották, arra számított, 
hogy szerencsétlenségüknek e két okozóit mindenképpen látni 
fogja; s ha ők itt vannak, biztosan következtethet Weldonné itt
létére is.

Az a gondolat is gyötörte, hogy Dingo, a hű és okos kutya sem 
mutatkozott többé a nevezetes éjszaka óta, amikor azt a levelet 
elhozta neki. Ő készen tartotta válaszát, melyben arra kérte Her- 
culest, hogy csak Weldonnét és fiát kísérje szemmel, és ha lehet, 
siessen segítségükre. De Dingo nem jött a válaszért. Szerencsét
lenség érte? Vagy Hercules óvatosságból nem küldte újra? Vagy 
talán, ha már Weldonné nincs itt s másfelé vitték, az ő nyomát 
követi Hercules, s azért nem adhat új hírt magáról? Minden meg
történhetett.

Gondolatai kínzóak voltak. Az út oly sok szenvedésének kö
zepette egyedül az az elképzelés tartotta benne a lelket, hogy 
Weldonnét és fiát, akikért élt, itt fogja megtalálni Kazonndében. 
S ha ez a reménye is meghiúsult, mi célja van még életének? így 
nincs hátra egyéb, mint meghalni! Ez a gondolat foglalta el teljes 
valóját. Nem fogta még fel, hogy teljesen megváltozott. A tizenöt 
éves fiú rövid időn belül felelősségteljes férfivá érett a szenve
dések és megpróbáltatások iskolájában; s a csüggedés, amely lel
két meglepte, csak múló gyengeség jele lehetett.

E pillanatban harsány trombitaszó hangzott fel. Dick, komor 
gondolataiból, hirtelen felugrott, hogy lássa, mi történik? Hisz 
minden új esemény talán nyomára vezeti azoknak, akiket olyan 
nagyon szeretne megkeresni.

„Alvez, Alvez!" -  suttogta s kiáltotta minden hang. A hatal
mas emberkereskedő, akitől mindnyájuk sorsa függött, jött meg
szemlélni vásári portékáját. Hátha ügynökei, Harris és Negoro is 
kíséretében vannak! Dick Sand gondosan figyelt mindenre.

A főutca végén, mely a piacra nyílt, egy piszkos, ósdi sző
nyeggel borított gyaloghintó jelent meg. Négy néger hozta a vál
lán. Mikor letették, egy öreg néger szállt ki belőle. Fején fehér fez, 
testén gyér ruházat volt, melyre rongyos szegélyű köpeny borult; 
fekete, mezítelen lába gyékénycipőbe dugva: ő volt Jósé Antonio
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Alvez, a méltán rettegett rabszolga-kereskedő. Utána egy csak
nem majom arcú személy szállt ki a gyaloghintóból. Egész ruhá
zata egy ing, füvekből összefűzött szoknya és széles szalmakalap 
volt; még cipő sem volt a lábán, csak egy lándzsa a kezében. Ez 
a fiatal Coimbra volt, hasonló nevű apjának, a biliéi főügynöknek 
a fia; Alvez kebelbarátja és kegyence, egy részeges, kiélt, haszon
talan suhanc, aki Alveznek a gonosz szelleme, minden kegyetlen
ségre ingerlője s a végrehajtásban jobbkeze.

Itt jött a hatalmas rabszolga-kereskedő, s Dick Sandet legin
kább az keserítette el, hogy két ellensége, kiknek látásától irtózott 
ugyan, s mégis találkozni szeretett volna velük, nem voltak a kí
séretében.

A karaván vezetője, az arab Ibn-Hamis sietett a főnök üd
vözlésére, s számot adott útjuk sikeréről. Bár Alvez összevonta 
szemöldökét arra a hírre, hogy út közben a karaván fele elhullott, 
de azonnal megvigasztalódott, hogy mégis gyarapodott a kész
lete: megveregette az Ibn-Hamis vállát. A hajcsárokat is megdi
csérte, s azonnal elrendelte, hogy a teherhordókat és a katonákat 
fizessék ki.

Alvez és Coimbra olyan portugál és helyi keveréknyelven 
beszéltek, amiből Dick, bár elég közel állt hozzájuk, alig értett 
valamit. Csak a további eseményekből értette meg a beszélgetés 
lényegét. Egy hajcsár közeledett a barakkhoz, melyben az öreg 
Tóm három fiatal társával raboskodott. Alvez elé kísérte őket. 
Dick közelebb húzódott, hogy semmit se veszítsen a jelenetből. 
Alvez tekintete szemmel láthatólag felragyogott, amint a három 
fiatal, erőteljes négert megpillantotta. Viszont megvetően nézett 
az öreg Tómra, kinek meggömyedt háta nem ígért jó vásárt neki.

-  Isten hozott! -  mondta nekik rossz angol kiejtéssel.
Az öreg Tóm előlépett, s így felelt:
-  Mi szabad emberek vagyunk, az Amerikai Egyesült Álla

mok polgárai.
-  Úgy... úgy... jó... tudom! -  mormogta magában Alvez, 

majd ismét köszöntötte őket:
-  Legyetek üdvözölve!
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S azzal intett, hogy vezessék el őket. Az öreg Tóm még egy
szer megkísérelte a tiltakozást, de sikertelenül. Mikor el akarták 
vezetni, a fiatal Coimbra odalépett, s Austint, a legizmosabbat 
a négy közül, tapogatni kezdte, mint az eladó barmot szokás. De 
Austin úgy vágta képen, hogy hármat fordult a sarkán. A haj
csárok rá akartak rohanni, de Alvez, akinek tetszett a tréfa s jót 
kacagott kegyence felsülésén, intett, hogy ne bántsák, s egy
szerűen elvezettette a négereket.

Most Dick Sandet vezették elé. Alvez kétségkívül értesült a 
fiatalember kilétéről, mert látható örömmel legeltette rajta szemét, 
s csak ennyit mondott:

-  Ahá, a kicsi jenki!
-  Úgy van -  felelte merészen. -  Jenki vagyok. Mit akartok ve

lem és társaimmal?
-  Úgy... úgy -  viszonozta egykedvűen Alvez, mint aki nem 

értette meg, vagy akarta megérteni Dick kérdését.
Dick most Coimbrának tette fel kérdését, aki ezalatt össze

szedte magát, s előbbi fenyegető állását vette fel, de tőle sem 
kapott feleletet.

Alvez pedig Ibn-Hamissal beszélt, s halk hangon parancsokat 
osztott neki, melyek valószínűleg Dickre és társaira vonatkoztak. 
Dick, látva hogy elválasztják őket, mintha csak magában beszélne, 
de elég hangosan, hogy a többiek is hallhassák, ezeket mondta:

-  Bátorság, barátaim! Dingo elhozta nekem Hercules üzene
tét. Hercules követte a karavánt, és tudja, hogy Harris Negoróval 
vitte el Weldonnét, Jacket és Benedek urat. Élnek és őrködnek 
felettünk, de hogy merre vannak, nem tudom. Talán ők is itt, 
Kazonndében. Türelem és bátorság!

E percben valaki vállára tette a kezét. Megfordult -, s Harris 
állt mellette.
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X. FEJ EZET

A VÁSÁR NAPJA

-  Ej, ej, fiatal barátom! -  kezdte az amerikai negédes hangon. -  
Valóban ön az? Nem csalódtam? Örülök, hogy viszontláthatom.

Dick Sand visszafojtotta indulatát.
-  Hol van Weldonné? -  kérdezte.
-  Szegény jó asszony! -  felelt amaz tettetett sajnálkozással. -  

Hogyan bírhatta volna ki ezt a hosszú és nehéz utat?...
-  Meghalt? -  kiáltotta Dick önkéntelenül. -  És a fia?
-  Szegény gyermek! Ő is ott van, ahol az anyja...
Mindennek vége! Akiket szeretett, akikért élt, mindnyájan oda

vesztek volna? Dick előtt elsötétült a világ. A düh ellenállhatatlan 
hulláma ragadta magával. Mint egy leopárd, úgy ugrott Harrisra, 
kiragadta öve mellől hosszú kését, s a gazember mellébe döfte.

-  Átkozott! -  kiáltotta Harris, s azonnal összerogyott.
Dick mozdulata olyan gyors volt, hogy lehetetlen volt meg

akadályozni. Néhány bennszülött mindjárt rárohant, s össze akar
ták aprítani, de ugyanakkor Negoro is megjelent. A portugál in
tett, és mozdulatával megállította a bennszülötteket, akik Harris 
holttestét magukkal cipelték. Alvez és Coimbra Dick azonnali 
halálát követelték. Viszont Negoro halkan azt súgta nekik, hogy 
nem kockáztatnak semmit, ha várnak a megölésével, csak tartsák 
biztos őrizet alatt.

Dick Sand tehát viszontlátta Negorót, most először, hogy a 
tengerparttól távoztak. Jól tudta, hogy a Vándor s mindnyájuk
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szerencsétlenségét egyedül e gazember okozta. Rettenetes oka volt 
gyűlölni őt. Mégis, mióta dühét a másik vérében lehűtötte, s mert 
Weldonnét és fiát holtan tudta, életének célja megszűnt, és így 
nem tartotta őt szóra sem érdemesnek; megelégedett azzal, hogy 
egy megvető tekintetet vetett rá.

Közben lábára vasat tettek, két karját pedig ötsoros kötéllel 
keményen hátrakötötték, s így csukták be egy szűk, ablaktalan 
barakkba, melyben nem volt egyéb egy zsúp szalmánál. Kötelét 
keresztgerendához erősítették, hogy szűk börtönében se mozog
hasson. Senkivel sem beszélhetett. Nem bánta. Akikért élt, nem 
élnek már, de legalább megbosszulhatta őket! Bármilyen sors vár
jon is rá, készen állt azt elviselni. Tudhatta, hogy Negoro csak 
azért gátolta meg felkoncolását, mivel borzasztóbb halált szánt 
neki.

Két nap múlva, május 28-án megnyílt a nagy vásár, a lakoni, 
melyen Angola s a szomszéd tartományok rabszolga-kereskedői 
s egyéb üzérei messzi földről összejöttek. A kazonndéi vásár nem 
szorítkozott csupán a rabszolga-kereskedésre; Afrika valamennyi 
termékére kiterjedt, például az elefántcsontra, ami nem kis 
szerepet játszott az üzletkötésekben.

Reggeltől kezdve nagy volt a tolongás. Négy-ötezer ember jött 
össze, beleszámítva Alvez másfél ezer rabszolgáját is, akik közül 
az öreg Tóm s három fiatal társa is eladó cikknek számított. An
nak ellenére, hogy nem voltak Afrika szülöttei, ugyanolyan kere
sett rabszolgák közé tartoztak az emberhúskufárok szemében, 
mint szerencsétlen sorstársaik.

Természetesen Alvez is, mint főszemély megjelent Coimbrá- 
val együtt. Alkudozott a vevőivel, különböző csoportokban ren
dezve árucikkeit. A vevők közt voltak a Tanganyika-tó partjának 
leghíresebb félvérei, és számos arab kereskedő. Sőt bennszülött is 
volt ott elég, akik maguk is részesei voltak a rabszolgaárverés 
izgalmainak. Nagy szerepet játszottak az adásvételben, s még jár
tasabbak és könyörtelenebbek voltak az idegeneknél is.

A bennszülöttek feleségeiket, lányaikat s gyermekeiket is el
hozták a vásárra, mert nekik a lakoni valódi ünnep, ahová mulatni
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járnak. Fel is voltak cicomázva minden ékszereikkel, melyeket 
borzas hajukba fűztek s fekete nyakukon viseltek. Némelyikük 
két vagy négy hosszú fonatban leeresztve hordta a haját; másikuk 
francia divat szerint, elöl rövidre nyírva frufrukban tetszelegtek 
maguknak. Fülükben arany vagy rézkarikákat, nyakukon gyöngy
sorokat -  ha csak színes üvegből is - ,  karjukon, sőt lábikrájukon 
is vastag pereceket viseltek. Annál fogyatékosabb volt a ruháza
tuk: arra úgy látszott, nem fordítottak annyi gondot, mint egyéb 
díszítőelemükre. A bennszülött nők saját testük szépítésére is ki
terjedt. Első fogaikat reszelővei háromszögekbe hegyesítették; kör
müket óriási hosszúságra növesztették, s befelé görbítve raga
dozó madarak karmaihoz tették hasonlóvá. Amellett különböző 
színekre festették, mint bőrüket is, melyet festékkel és kenő
csökkel tetováltak, s tettek színessé. Fejükön és derekukon színes 
madártoliakból való díszt hordtak, s általában oly tarkák voltak, 
mint a paradicsommadarak.

De ez csak az előkelő feketék társadalmi helyzetét tükrözte. 
A kereskedők, s még inkább a szolgák, meg a rabszolgák csaknem 
meztelenek voltak. Ok a nagy csomagokat s poggyászokat -  az 
uraik által eladásra szánt és vásárra hozott portékát -  hurcolták.

Közép-Afrika bámulatos termékenysége a szó szoros értelmé
ben elözönlötte a vásárt. Az élelmiszerek, a rizs, a kukorica, me
lyet háromszor aratnak egy évben, a szezámmag, a bors, a manió- 
ka, a só, s a déligyümölcsök, pálmaolajak számtalan neme és száz 
más terméke a vidéknek s szomszéd tartományoknak, bővében 
volt itt található. Az állatok közül kecske-, juh-, sertésnyájakat, 
temérdek szárnyas jószágot és halat hoztak össze. Nem kevésbé 
feltűnők és csábítók voltak a különböző színű és ízű szeszes ita
lok: a banánbor, a nagyon kedvelt, kábító erejű pálinkafajták, az 
édes sörök, a malátával és más növénnyel erjesztett italok.

De ami különlegessé teszi a maga nemében a kazonndéi vá
sárt, az a különböző kelmék és szövetek tarkasága s az elefánt- 
csont bősége volt. A ruhaanyagok közül itt voltak a színes kar
tonok, pamutáruk és selymek, melyek minden pénzt megértek 
a vásárlóknak. Végül az elefántagyar a vásár legbecsesebb áru
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cikke Közép-Afrika minden pontjáról, Khartoumból, Zanzibárból 
és Natalból ideözönlött, és a nagyszámú üzérek egyedüli keres
kedelmi cikkét képezte. Elképzelhető, hány elefántot kellett leölni, 
hogy megkapják azt félmillió kiló elefántcsontot, amit évenként 
Európa piacaira visznek! Csak az Egyesült Államok szükségletére 
negyvenezer kiló kell: maga a nyugat-afrikai part hossza száznegy
ven tonnát szolgáltat a becses jószágból. Egy elefánt két agyara 
átlagosan huszonnyolc fontot nyom, ára körülbelül ezerötszáz 
frank. S a hozzáértők a kazonndéi vásáron a legszebb példányo
kat találhatták, áttetsző, félhomályos, barnás kérgű, könnyen esz
tergálható, fehérségét megtartó s meg nem sárguló agyarakat, 
a legnagyobb választékban.

Vajon miképpen történt az adásvétel a vásári nép között? Va
jon mi volt itt a szokásos értékmérő csereeszköz? A rabszolga: ez 
volt a kazonndéi vásáron a legközönségesebb pénznem.

A bennszülött velencei származású üveggyöngyökkel fizet, 
melyek mindegyikének külön neve van, attól függően, hogy mi
lyen a színük. Az üveggyöngyöket rendszerint súlyban adják- 
veszik, aszerint járulnak a különféle kagylók, és az emberevő 
törzsek által megöltek fogsorai, amelyekből nyakláncokat készí
tettek...

íme ilyen volt a kazonndéi lakoni. Délfelé a tolongás és a han
gulat a elérte a tetőpontját: a zaj és a zsibongás fülsüketítő lár
mává változott. Sokan összeverekedtek az eladók és vevők közül, 
mert nem tudtak megegyezni; rendőrség pedig, mely a veszeke- 
dőket lecsillapította volna, nem állt a helyzet magaslatán.

Alvez csak délfelé vezettette ki eladó rabszolgáit a vásárba. 
A különben is nagy tömeg egyszerre ezerötszáz árucikkel s ötszáz 
őrrel és hajcsárral szaporodott, s a zaj és lárma is egyre nőtt. Férfi, 
nő, leány, gyermek mind nagy számmal volt e vásárra hajtott 
szerencsétlenek közt. Sírtak, ordítottak, visítottak, morogtak, ki-ki 
kora, szokása, véralkata szerint. Akik már hetek vagy hónapok 
óta hevertek a barakkokban s kipihenhették fáradalmaikat, jó hús
ban voltak, s drágábban is keltek, mint az újonnan érkezettek. 
Eleinte csak az előbbieket akarta Alvez áruba bocsátani, de látva,
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hogy nagy a kereslet, az utóbbiakra is sor került. Ez volt Tóm és 
társai szerencsétlensége. Csak egy kívánságuk, egy reményük 
volt még: legalább ne válasszák el őket egymástól, hanem egy em
ber kezére kerüljenek.

Észrevették, hogy Dick nincs az áruba bocsátottak között. Nem 
tudták, mi történt vele. Azt gondolták, őt mint fehér bőrűt, nem 
fogják eladni. De nem vár még rosszabb sors rá?

Megkezdődött az árverés. Ügynökök alkudtak a szegény fe
keték bőrére. Tomot és társait is vevőtől vevőhöz vezették, kí
nálták. Gyakorlott szemű ember -  s ezek azok voltak! -  mindjárt 
észrevette rajtuk, hogy nem afrikai bennszülöttek. A három iz
mos, értelmes tekintetű, ügyes mozdulatú fiatal néger csakhamar 
magára vonta a figyelmet. Többen kipróbálták erejüket, ügyes
ségüket. A leginkább megszokott próba az volt, hogy egy botot 
messzire eldobtak, s utána kellett futniuk és visszahozniuk, hogy 
mozdulataikat a rájuk alkuvó megítélhesse. Amelyik nem sietett, 
vagy ímmel-ámmal tette amit parancsoltak, háta mögött voltak 
a hajcsárok a szíjkorbáccsal... Ha valamelyikük megtetszett a vásár
lónak, alkudott rá, s megvette; nem nézte, hogy apát fiától, asz- 
szonyt a kisgyermekétől, férjét a feleségétől választja el. Ha vala
melyikük ellenszegült, végigvertek rajta, s máris külön sorolták.

Tóm és társai sem kerülhették el a közös sorsot. Eladták őket 
is. S még örülniük is kellett: legalább az emberrablók körme közül 
szabadulva reményük lehetett, hogy szabad születésüket bizo
nyíthatják, s szabadságuk jogát kivívhatják. S ami a legfőbb, 
ugyanaz az ember vette meg őket, és így nem kellett elválniuk 
egymástól. Alvez az alkudozások során látta, hogy együtt kelen
dőbbek, nem engedte szétválasztani s külön alku alá bocsátani 
őket. Végre egy gazdag arab kereskedő vette meg a kis csoportot, 
aki néhány nap múlva a Tanganyika-tó felé, s onnan Zanzibárba 
szándékozott vinni őket. Eljutnak-e oda valaha, keresztül az egész 
Közép-Afrika szélességén? Lesz-e ereje az öreg Tómnak az egész
ségtelen vidéken, a roppant út nehézségeit, nyomorát kibírni? De 
hála Istennek, nem szakadtak el, együtt voltak; s a lánc, amely 
mind a négyüket összefűzte, nem volt olyan nehéz nekik...
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Ráadásul vevőjüknek is érdekében állt kímélni őket, hogy ép
ségben érjenek a zanzibári vásárra, hogy ott jobb árat kaphasson 
értük.

Tamás, Bat, Acteon és Austin együtt hagyták el a piacot, s nem 
lehettek tanúi annak a jelenetnek, mely a kazonndéi nagy vásárt 
oly különös módon berekesztette...
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XI.  FEJEZET

PUNCS A KIRÁLYNAK

Délután négy órakor egyszerre hangos kürt és trombita, dob és 
réztányér lármája verte fel a vásárt. Valami történni fog... Min
denki arrafelé fordult, s a vásár egyéb zaja elcsitult a várakozásban.

A kazonndéi király kívánta a vásárt magas látogatásával meg
tisztelni. Hölgyei és udvari tisztjei csoportja kísérte, egyszerre 
több lett a katonákból és rabszolgákból. Alvez és a többi keres
kedő, ügynök mind elébe siettek, hogy kifejezzék tiszteletüket, s 
túlzó alázatossággal és hódolattal igyekeztek a magát hatalmas
nak képzelő koronás vadállat hiúságát legyezni.

Moini-Lungga egy kopott hordszékben érkezett, s abból -  a vá
sártér közepére érkezve -  hat pár szolgálatkész kar segítségével 
szállt ki. Ötvenéves volt, de nyolcvannak látszott a sok italozás 
miatt. Olyan volt, mint egy tökéletesen megvénült majom, amely 
már elérte kora végső határát. Egyenesen sem bír járni. Fején leo
párdkarmokkal ékesített fehér szőrméből való tiaraszerű süveget 
viselt, ez volt a kazonndéi királyok ősi koronája. Derekán bőrkö
tényt hordott, gyöngysorokkal hímezve. Lábán visszahajtott szárú 
bő s ócska csizmát hordott. Süveg, kötény, csizma -  tulajdon
képpen ennyiből állt a ruházata. Törzse, karja, lábszára meztelen 
volt, de cifránál cifrább tetoválással díszítve. Nyakán széles, sok
szoros üveggyöngy-füzéren csillogó, nagy érdemjel függött, mel
lét eltakarva; karjainak alsó, felső szárát a nyolc-nyolcsoros arany 
karperecek egészen elborították. Mindebben volt valami összhang-

64



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

zat -  persze a maga módja szerint. Hanem az már elütött a töb
bitől, hogy Benedek úr elveszett lupéját s pápaszemét megtalálták 
Bat barátunk zsebében, s a királynak kedveskedve vele, ő az egyi
ket zsinóron a nyakába akasztotta, a másikat az orrára biggyesz
tette. Végül, egyik kezében ezüst gombos, hosszú nádbotot, a má
sikban toliakból készült, nagy légycsapót hordott. így állt egész 
pompájában a tisztelgők előtt, míg feje felett egy félmeztelen néger 
kiterjesztve tartotta az üveggyöngyökkel cifrázott nagy napernyőt.

Moini-Lungga isteni eredetűnek híresztelte magát, s ezért azt 
mondta, nem volt alávetve semmiféle emberi szükségletnek. Ha 
evett, azt nem azért tette, mert szüksége volt a fennmaradásához, 
hanem mert jólesett neki. Ha ivott, csak azért tette, mert az neki 
gyönyörűséget okozott. E gyönyör megszerzésében nem is volt 
fukar. Lehetetlen volt többet inni nála. Éspedig rendszeresen ivott 
alkoholt; sőt utóbb már az sem okozott elég örömet neki. Azért 
mégis csak ivott -, mert kedvét lelte benne. Részegségét soha sem 
aludta ki, és ha felébredt, újrakezdte. A pálinkaivóknak végül vér 
helyett pálinka folyik az ereikben, állandó részegségben élnek. 
Ilyen volt Moini-Lungga őfelsége.

Háremében minden rangú és korú feleség élt, de gyereke nem 
volt. Feleségei többsége idekísérte őt a vásárba. Az első feleség, 
Moina a legrégibb, akit azért királynénak is hívtak, negyvenéves 
öregasszony volt, szintén királyi vérből való. Élénk, rikító színű 
köntöst viselt, toliakból készült szoknyát, s azonkívül gyöngyso
rokat és kösöntyűket teste minden részén, amennyi csak ráfért; 
magasan feltornyozott haja még boszorkányosabbá tették arcát. 
A király feleségeinek nővérei vagy unokahúgai is voltak, valami
vel fiatalabbak, de azért ők sem voltak szebbek. Egy lépéssel hát
rább lépkedtek, de készek voltak előugrani bármely pillanatban, 
ha a szolgálatukra volt szükség. Valóságos emberi bútorok voltak: 
szék, zsámoly, kerevet, ha uruk egy intésére négykézlábra vagy 
hasra vetették magukat, hogy a király rájuk léphessen, hátukra 
ülhessen, vagy rájuk heveredjen.

A kíséretben, a nők mellett s utánuk jöttek az udvari méltósá
gok és tisztségek, akik között a legfőbb a miniszter volt, s akinek
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az a kitüntető tisztség jutott, hogy mindennap együtt ihatott ő- 
felségével. Nem kis szerepet játszottak a jósok és varázslók, akik 
a király tanácsadói voltak, és a különféle jelekre adtak magyará
zatot. Feltűnő volt, hogy a tisztviselők és az udvari méltóságok 
közül egynek sem volt egészen ép a teste. Vagy a fülük, vagy az 
orruk, vagy az egyik kezük hiányzott. E testrészek a király harag
jának vagy szeszélyének estek áldozatul; a csonkítás volt a bünte
tés enyhébb neme, ha valaki őfelségét megharagította. Ebben is 
volt fokozat; legsúlyosabb a fülcsonkítás volt, mert akkor az ille
tőnek nem volt hová aggatni a nagy fülbevaló aranykarikát, s ez
zel egész életére megbecstelenítették. A varázslók különben az 
udvar orvosai is voltak, de hatalmuk csak arra terjedt ki, hogy a 
királynak a szokottnál nagyobb adag pálinkát rendeltek, s haragjá
nak és szeszélyének ők is annyira alá voltak vetve, mint a többiek.

A kapitányok főrangú családokból származtak, s tisztüket vagy 
öröklés, vagy négy évre szóló kinevezés útján kapták. Zebrabőr 
süveget viseltek, s egyenruhájuk vörös mellényből állt. A kato
naság nyilakkal és késekkel volt felfegyverkezve; pajzsaik pálma
levelekből voltak összetűzdelve. Uniformisuk egy garasába sem 
került őfelségének.

Végül a zenészek jöttek. A férfiak kürtöt, sípot fújtak, vagy do
bot vertek, a nők, réztányérral tódították az éktelen zsivajt, melyet 
e minden összhang nélküli zenekar alkotott. Az egész csoport 
felett, amely a király kíséretét alkotta, néhány kopott zászló és 
tollbokréta lengett, s diadaljelvényül magas dárda végére tűzött 
koponyák fehérlettek: Moini-Lungga legyőzött vetélytársainak 
a koponyái.

Mikor a király, egyik feleségének a hátára lépve, leszállt hord- 
székéről, éktelen üdvkiáltás üdvözölte; akinek a katonaság közül 
valami rozsdás puskája volt, elsütötte. A hajcsárok egy kevés pus
kaport lobbantottak fel a tenyerükön, s aztán földre borultak. 
A zenekar fülhasogató tust zendített.

Alvez, Coimbra, Ibn-Hamis kíséretükkel, melyhez Negoro is 
tartozott, elébe siettek, s üdvözlő kiáltásokkal köszöntötték a feje
delmet, aki kegyes volt leszállni hozzájuk a földre.
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-  Lungga király, légy üdvözölve a kazonndéi vásárban! -  
kezdte beszédét Alvez, mint a vásár feje.

-  Innék valamit -  szakította félbe a király.
-  Felséged megkapja a részét a vásár hasznából és kerese

tünkből -  folytatta a szónok.
-  Innék, nem hallod? -  ordította a király.
-  Negoro barátom boldog, hogy oly hosszú idő után viszont

láthatja felségedet.
-  Italt! -  üvöltött most már a részeges, akiből egyébként is 

áradt a pálinkaszag.
-  Szolgálhatok sörrel -  kedveskedett Alvez.
-  Nem, nem! Alvez barátom pálinkájából akarok inni -  viszo

nozta őfelsége, kissé lecsillapodva.
-  Egy csöpp vért is bele, fehér ember vérét -  szólt közbe Ne

goro, s jellel intett Alveznek, amit ő tüstént megértett.
-  Vért, vért, fehér ember vérét! -  ordított, kacagott Moini- 

Lungga, akinek tetszett a közbeszólás, s nyelvével csettintett, mint
ha előre élvezné a válogatott ital édességét.

-  Ez a fehér -  folytatta Negoro kedveskedve a királynak -  
Alvez legjobb ügynökét ölte meg.

-  Úgy? -  kérdezte a király, arcát elfintorítva. -  Küldjétek az 
assuák közé, Massongo királynak; azok elevenen eszik meg, mert 
szeretik az emberhúst.

Massongo csakugyan egy emberevő törzs, az assuák királya 
volt, akik, mint Livingstone is említi, rendszeresen emberhúst 
esznek. Cameron is látott ilyeneket Moéné Buggánál, ahol az em
berhúst, mielőtt megették, több napig folyóvízben áztatták, hogy 
oszlásnak induljon.

Negorónak nem tetszett a válasz, de a királynak nem lehetett 
ellent mondani. Dick Sandet legalábbis ebben a pillanatban nem 
lehetett megölni. A király szeszélye megmentette.

-  Vércsepp helyett tűzcseppet a pálinkába! -  kiáltott a 
király.

-  Úgy van, felség! -  engedett Alvez. -  Sőt egész tűzhányót! 
Meglátja felséged, hogy értjük a mesterséget.
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Moini-Lungga parolát adott barátjának, Alveznek. Alig bírt 
örömével, hogy tüzes vizet ihat! Hiszen folyadékkal már úgyis 
tele van. Feleségei és udvaroncai is osztoztak vidámságában, hi
szen ők sem láttak még iható tüzet. Tapsoltak s ujjongtak örömük
ben. Valóban derék gondolat volt égő punccsal megvendégelni 
őfelségét, a kazonndéi királyt és kíséretét. Negoro számított arra, 
hogy a király ital közben elfelejti, amit a megölendő fehérre nézve 
mondott, és örömmel veszi, ha majd az égő pálinkát még vérrel is 
leöntheti. Az estély programja tehát sokat ígért: tüzes italt s egy 
fehér ember martíromságát.

Szegény Dick! Szűk ketrecéből mindezt hallotta!
Jósé Antonio Alvez a puncsfőzésben Negoro tanácsára bízta ma

gát, aki, mint tudjuk, a szakácsmesterséghez is értett. Egy óriási 
réztálat, inkább medencét hoztak elő, melybe legalább kétszáz pint 
űrtartalmú, hatalmas rézüstöt cipeltek a tér közepére. Néhány hor
dó rossz minőségű, de annál erősebb alkoholt öntöttek az üstbe, 
amibe marékszámra dobták a porrá tört borsot, fahéjat s egyéb fű
szereket, hogy még erősebbé tegyék a már úgyis vadul égető italt.

Mindnyájan leültek a földre tett edény s a mellette álló király 
körül. Meggyújtották. Kékes lángja magasra csapott, s mulatság
ból egypár marék sót is hintettek belé, hogy kísérteties színt adjon 
a népségnek. A király olyan áhítattal nézte, olyan varázst gyako
rolt rá az égő szesz, hogy szinte kedvet érzett magában, hogy 
belerohanjon.

Alvez intett Negorónak, hogy keverje meg a folyadékot. Erre 
Negoro nagy kanállal közeledett az üsthöz. Moini-Lungga azt 
hitte, meríteni akar belőle, s megkóstolni; de ezt a gyönyört, en
nek az elsőségét nem engedhette másnak. Odaugrott, megragadta 
a portugál szakács karját, és kivette belőle a kanalat. Mielőtt meg
akadályozhatták volna, merített az égő szeszből, s kék lángját aj
kához vitte. Tátott szájába, torkába behatolt a mohón szürcsölt 
láng -  elordította magát, s a földre rogyott.

A pálinka, melytől az egész ember úgy át volt itatva, mint 
a szivacs, összegyűlt benne. Iszonyú ordítások között hempergett 
a földön.

68



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

Híveit rémület fogta el. Miniszterének volt annyi bátorsága 
vagy ösztöne, hogy hozzárohanjon, felemelte a szerencsétlent, ki
nek már ruhája is égett, s aki száján okádta a tüzet. Ajkaik érint
keztek, s mivel a miniszter lehelete is tüzet fogott, ő is elordította 
magát, s ura mellé bukott a földre.

Senki nem mert közeledni hozzájuk. Az egész udvar össze
égett volna! Az asszonyok rémülten szaladtak szét, Coimbra is 
velük tartott: neki ugyancsak veszedelmes lett volna a közelben 
maradnia. A nép egy része ott maradt, szörnyűlködve nézte 
a rettenetes látványt, hogy ég meg a két, pálinkában áztatott em
beri test! Néhány pillanat alatt mindkettő meghalt, de testük még 
égett. Bűzös, sárga füst szállt felfelé, végül mindössze egy porladt 
kis csontrakás látszott.

Egy óra alatt csakis ez maradt Moini-Lungga Kazonndé kirá
lyából és segítőkész miniszteréből!
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XI I .  FEJEZET

KIRÁLYI TEMETÉS

Másnap, május 29-én, Kazonndé városában általános rémület 
vett úrrá. A bennszülöttek kunyhóikba rejtőztek, s az ijedelemtől 
ki sem mertek jönni. Sohasem láttak még királyt önmagában meg
égni, s olyan minisztert, aki e borzasztó halálnemben osztozik 
fejedelmével. Égettek ők már embert máglyán, és tudták, hogy 
milyen nehezen gyullad meg s ég el az emberi test. Ám hogy ez 
magától és olyan rövid idő alatt megtörténhessen, képzeletük sem 
volt róla.

Alvez is házába zárkózott. Félt, hogy a bennszülöttek neki tu
lajdonítva fejedelmük ilyen borzasztó halálát, bosszút állnak rajta. 
Negorónak azonban jó gondolata támadt. Elhíresztelte, hogy ami 
történt, oly felséges és dicső halál, melyet az istenek csak legke
gyeltebb kiválasztottjaiknak tartanak fenn, s a főisten, Manitu, 
a lángban egyenesen magához veszi az ilyen halottat. A vadak 
elfogadták ezt a magyarázatot, s hajlandók voltak Moini-Lungga 
testéből kilövellt lángot szent tűznek tartani.

A királyi test hamvának ünnepélyes temetést készítettek elő. S 
e temetés, szokott szertartásaival, megadta Negorónak a kívánt 
alkalmat, hogy azon Dick Sandet is az áldozatok közt szerepel
tesse. Hogy mennyi áldozatba került Moini-Lungga király teme
tése, az ő borzalmaival, talán el sem hinnénk, ha -  a többi közt -  
Cameron hadnagy az ilyen temetésről nem nyújtana kétségbe
vonhatatlan adatokat.
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A kazonndéi király természetes örököse Moina királyné volt, 
aki haladéktalanul elrendelte a temetési szertartásokat, s ezzel ki
rályi jogát gyakorolta. Tehát már eleve visszautasította az idegen 
trónkövetelők minden lehető igényeit. A volt király feleségei kö
zül egyedül ő tarthatott számot a királynő címre, így neki nem 
kellett férjét a halálba követnie, mint az elhalálozott többi nejének. 
A királyné örült e törvénynek, így csak ő marad életben, vetély- 
társnőitől egyszerre megszabadulhat, akik fiatalabbak voltak nála. 
Trombitaszóval kihirdette tehát, hogy az elhalt király temetését 
másnap este fogják megrendezni. Senki sem tiltakozott ez ellen, 
sem a bennszülöttek, sem a szomszédok. Alvez és társai sem bán
ták, ha Moina lesz a királynő.

Tudták, hogy értéktelen ajándékokkal könnyen megnyerhetik 
a kegyeit, és azt a szabadságot és előnyt élvezhetik majd, mint az 
előbbi király alatt.

Még aznap előkészítették a temetést. Kazonndé nagy utcájá
nak végén egy mély és haragos patak folyt, a Kongó mellékfolyója. 
E patakot el kellett téríteni medréből, mert fenekére ásták a király 
sírját. A bennszülöttek egész erővel hozzáfogtak a munkához. 
Ásóval, kapával kellő szélességű és mélységű árkot készítettek, 
amelyet vékony gát választott el egyelőre a folyó vizétől. A gátat 
a kellő pillanatban átszakítják, s a patak gyors rohanással fogja 
elfoglalni az őt megillető medret. Az üresen maradt mederbe te
hát óriási sírt ástak, olyat, melybe nemcsak a király koporsója, ha
nem áldozatai, feleségei, rabszolgái is elférnek, és sírhalmukra 
újra ráeresztik a patak vizét.

Negoro ebbe a hullámsírba szánta Dick Sandet is. Tanúja volt 
az ifjú leküzdhetetlen felindulásának, amelynek Harris egy perc 
alatt áldozatul esett, mikor azt mondta neki, hogy Weldonné 
s a kis Jack meghaltak. Negoro látta, amint Harris elvérzett, de 
gyáva lévén, nem mert a közelébe menni, míg Dick Sandet nem 
kötözték meg. Ám a szűk ketrecben erősen lekötözött fogolytól 
már nem volt mit tartania, s ezért elhatározta, hogy meglátogatja 
őt, és gyönyörködik kínjaiban.
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Huszonnégy órája élelem nélkül, összekötözött, s a szoros kö
telek által csontig bevágott kezeivel feküdt ketrecében a szeren
csétlen ifjú. Amint Negorót megpillantotta, összerázkódott, ön
kéntelenül erőlködő mozdulatot tett, hogy széttépje kötelékeit, s 
rárohanhasson. De a kötelek még erősebben vágódtak csontjaiba, 
és visszahanyatlott. Küzdött magában, hogy nyugalmat erőltes
sen magára, és megfogadta, hogy bárhogyan is ingerelje az áruló, 
egy hangot sem ad ki magából. Negoro megvetéssel és gyűlölet
tel legeltette szemét áldozatán. A düh és a gúny szikrázott benne, 
amikor megszólította.

-  Kötelességemnek tartottam, hogy még egyszer tiszteletem 
tegyem fiatal kapitányomnál, s kifejezzem előtte sajnálatomat, hogy 
nem vezényel többé a Vándoron.

Dick Sand tekintetre sem méltatta.
-  Hogyan, kapitány? Nem ismeri többé engedelmes szaká

csát? Parancsait jöttem kérni. Mivel szolgálhatok reggelire?
S ezzel durván megrúgta az előtte földön görnyedező foglyot. 

Amint látta, hogy Dick erre sem mozdul, semmit nem felel, így 
folytatta:

-  Egyébiránt más kérdeznivalóm is van, kapitány. Nem tudná 
megmagyarázni, hogyan jöttünk Angolába, holott Dél-Ameriká- 
ba igyekeztünk? Vallja meg, szerencse, hogy volt a hajóján egy 
olyan jártas tengerész volt, mint én -  miután maga mit sem értett 
a dologhoz!

Amint ezt mondta, s áldozata továbbra is felelet nélkül hagyta 
szemtelen bosszantásait, annyira dühbe jött Negoro, hogy színlelt 
alázatosságával felhagyva dühös bosszúszomja egész valóságában 
mutatta meg magát. Osszeszorított öklökkel, fenyegetve rohant 
a megkötött kezeivel földre támaszkodó ifjúnak.

-  Most rajtam a sor! -  kiáltotta tajtékzó ajkakkal. -  Kezemben 
van az életed!

-  Vedd el! -  szólt Dick bágyadtan, de teljes nyugalommal. -  
Hanem tudd meg: Isten látja, s büntetésed nem késik soká.

-  Gondol is Isten az emberekkel...
-  Én gondolok rá, s nyugodtan megyek elébe.

72



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

-  Majd meglátjuk! Vagy talán szabadulásra vársz, megmen
tésre gondolsz? Honnan? Itt, Kazonndében, ahol Alvez és én 
mindenhatók vagyunk? Bolond vagy! A vén Tómra s társaira szá
mítasz? Azokat eladtuk, s már útban vannak Zanzibár felé!

-  Még mindig nem veszett el minden remény. Hercules még 
szabad...

Negoro dühösen toppantott lábával. Nyilván nagyon bántotta 
őt Hercules menekülése.

-  Hercules? -  kérdezte. -  A vadállatok falták fel.
-  Lehet. De Dingo él. Bizonyos lehetsz benne, hogy Dingo 

nem veszti el a nyomodat. Számadása van veled -  torkodon lesz 
még a foga.

-  Dingo? Csalódni fogsz. Magam lőttem agyon. Legyél biztos 
afelől, hogy éppen úgy elpusztult, mint Hercules, Weldonné és 
a kölyke. A te halálod borzalmasabb lesz.

Sand nyugalommal beszélt, s ez felette ingerelte Negorót. Any- 
nyira kihozta a sodrából, hogy a védtelen fiúra rohant, és rázni, 
fojtogatni kezdte. De csakhamar eszébe jutott, hogy így kiszorít
hatná belőle a lelkét, pedig kínosabb halálnemet szánt neki... 
Dühös pillantást vetett rá s ott hagyta.

Dick Sandnek ahelyett, hogy leverte volna ez a találkozás, 
visszaadta egész erkölcsi bátorságát. Fogyatkozó testi ereje újra
kezdett éledni. Ezért, vagy mert Negoro, amint kegyetlenül 
rázta, talán meglazította kötelékeit, de könnyebben érezte magát. 
Úgy tetszett, hogy türelemmel s vigyázattal ki is szabadíthat
ná kezét kötelékeiből. Menekvésről, olyan őrizet mellett, amilyen 
alatt volt, szó sem lehetett; de még ez is egy kis könnyebbség lett 
volna.

Mit is remélhetett? Weldonné s a kis Jack, akikért még élni 
érdemes, meghaltak. Ezt nemcsak Harris mondta, Negoro is meg
erősítette. Hogyan is bírhatott volna az a két gyenge teremtés 
annyi fáradtságot, kínzást? Herculesről s Dingótól sem várhatott 
segélyt. Habár Dingót illetően Negoro kétségkívül tévedésben 
volt, s Dick nem akarta őt felvilágosítani. Kérdés, nem pusztultak 
el azóta? S ha nem is, mit tehetnek még érte?
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Közben beesteledett. A vásártér minden zaja elhalt az éj csend
jében. Dick Sand is elálmosodott. Két órát aludt, üdítő, erősítő 
álomban. A teljes sötétben is meglátta, hogy az őr ajtaja előtt al
szik. Megpróbálta, és sikerült kezét kihúzni kötelékéből. Milyen 
jólesett, hogy karjait kedvére kinyújthatta!

Odavonszolta magát szűk börtöne ajtajához. Hallgatózott. 
A hajcsár, akit odaállítottak, javában horkolt. Pálinkásüvegét egé
szen kiürítette, a földre gurulva látta mellette. Most hirtelen meg
döbbent.

Valaki kaparja börtöne oldalát! Először azt hitte, Hercules. Bá
torságot vett magán, s halkan kiejtette Hercules nevét. De em
beri szó helyett halk nyöszörgés volt a válasz, s a kaparást folyton 
hallotta.

Az ajtó alatt egy kutya lába nyúlt be. Dick megismerte: Dingóé 
volt. Talán ismét levelet hozott neki, és azt most is a nyakára 
kötötték. Lehetséges lenne az ajtó alatt kapart lyukat annyira tá
gítani, hogy Dingónak ne csak a lába, hanem a feje és a nyaka is 
beférjen rajta? Gyorsan hozzálátott: maga is kaparni kezdte a föl
det belülről, s tágította a nyílást. De alig ment ezzel valamire, mert 
kívülről erős kutyaugatás hallatszott, de nem Dingóé volt: az 
ottani kutyák megszimatolták az idegen jövevényt. Dingo elfu
tott, menekülnie kellett. Néhányszor lőttek is utána. Erre felriadt 
az őrség, még a részeg hajcsár is Dick börtönajtaja előtt. A me
nekülés egy percig tartó reménycsillaga ismét eltűnt.

A következő nap az árok- és sírásás munkájában telt. A ki
szabott időre, megcsonkítás büntetésével fenyegetve, mindenki
nek készen kellett lenni az elébe szabott munkával.

A vízmederből eltérítették már a folyót, s ötven láb hosszú, tíz 
láb széles, s ugyanolyan mély sírt ástak fenekére. Estefelé minden 
készen volt: a sír fenekét és oldalfalait a megboldogult király élő 
feleségeivel, a rabszolgái közül válogatott férfiakkal és nőkkel 
kezdték kibélelni.

Szokás szerint a meghalt királyt gazdagon kellett felöltöztetni, 
s ülő helyzetben tenni a sírjába. De ez lehetetlen volt, hiszen em
beri formáját is elvesztette. Fűzfaágakból font kosárba rakták az
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összeégett csontokat, befedték ruháival s drágaságaival -  Bene
dek úr nagyító üvegét s pápaszemét sem felejtették ki s úgy 
vitték a díszsír elé.

Sötét este lévén, a gyászünnepélyt fáklyák világánál végezték. 
Aki csak Kazonndében volt, bennszülött vagy idegen, meghívták 
e ritka ünnepélyre.

Hosszú menetben indult meg a nép a királyi palotából, amely
hez Alvez, Coimbra, Negoro, az arab üzérek, hajcsáraik és kato
náik is csatlakoztak. A király testét tartalmazó kosarat ketten hoz
ták, utána méltósággal lépegetett négy ember egy gyaloghintóval. 
A gyaloghintóbán ült Moina királynő. A fáklya világa kísértetie
sen sütött be a víz üres medrébe, s a megásott óriási sírba.

Fekete tömeg látszott a fenekén: a lekötözött rabszolgák, mint
egy ötvenen, akiket élve temetnek el urukkal. Előttük egy magá
nyosan álló, s vörösre festett karó emelkedett: fehér alak volt erő
sen rákötözve, karjait és derekát tízszeresen lefogó kötelekkel. 
Dick Sand volt az.

Úgy várta a halált, mint akinek itt már nincs remélni valója.
Előbb a király feleségeivel végeztek. A királynő intett, a gya- 

loghintó megállt. A volt király második felesége négykézlábra 
gördült, a harmadik hanyatt vetette magát, hogy a királynőnek 
kettős lépcsője legyen, amelyről leszáll. A negyedik a királyt vivő 
kosár mellett feküdt arcra bukva. Egyenként kötötték meg őket, 
s dobták az üres sírba.

Most a királynőt kegyelmi indulat szállta meg. Feloldotta azt 
az ítéletet, hogy az áldozatok élve megfulladjanak. Katonák ug
rottak a sírba, s a király három feleségét leszúrták. Mindegyikük 
sikoltott egyet, kiomló vérük áztatta a száraz sír fenekét.

De a rabszolgák és Dick Sand élve maradtak. Rájuk nem volt 
kiterjesztve a kegyelemdöfés irgalmassága. Nekik élve kellett be
várni, hogy vízbe fullasztják őket.

Most Moina királyné újra intett, s a gátat, amely a kitérített vizet 
az eredeti medertől elválasztotta, megbontották egy ponton, hogy 
a víz lassan csörgedezzen, szivárogjon át, hogy a látvány gyönyöre 
s az áldozatok halálküzdelme minél hosszasabb ideig tartson.
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A víz már elborította a sír fenekén lekötözve fekvő rabszolgák 
testét. Irtózatosan vergődtek a fulladás határán, s kiszoruló léleg
zetük ijesztően buborékolt az emelkedő vízben. Dick is térdig állt 
benne. Az utolsó fejek is eltűntek már, csak a karóhoz kötött fehér 
ifjú alakja látszott még derékig ki belőle...
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XI I I .  FEJ EZET

ALVAREZ HÁZÁBAN

Harris és Negoro hazudtak, mikor azt mondták Dicknek, hogy 
Weldonné s a kis Jack meghaltak. Valamennyien, Benedek úr is, 
életben voltak.

A hangyatelep ostromlása után külön csónakba ültették őket, 
s Harris és Negoro vagy tizenkét katonával vitték tovább folyón.

Partra szállva a kitandának nevezett hordszékbe helyezték el 
az asszonyt és a gyermeket; amennyire kimerültek voltak, nem is 
tudtak volna gyalogolni, hogy ostorral hajtsák őket, mint a többi 
foglyot. Benedek úr hosszú lábaival gyalog ment mellettük, amit 
nem is bánt, mert őrei szabadon hagyták csatangolni jobbra-balra, 
bogarászhatott kedvére, s ezt a szabadságát annyira becsülte, hogy 
vigyázóival jobban meg volt elégedve, mint Dick kapitánnyal, aki 
-  mint tudjuk -  nem engedett meg neki ennyi szabadságot.

így a menet gyorsan haladt, s nyolc nappal előbb érkezett meg 
Kazonndébe, mint a rabszolgakaraván, mellyel Dicket hajtották. 
Az úton, mikor a mocsaras vidéket elhagyták, a kisfiú egészsége
sebb lett, láza elmúlt. Legalább sem őt, sem az anyját nem gyö
törte betegség. Weldonné előtt felette gyanús volt az a kímélet, 
mellyel Negoro bánt velük; bántódásuk nem esett, így ő is bele
törődött sorsába. Biztatta a remény, hogy Dicket fehér ember lé
tére nem fogják eladni rabszolgának, bár méltán remegett érte; 
milyen sors várhat rá? Tóm, Náni, s a többi néger sorsa azonban 
mód felett aggasztotta.
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Mikor Kazonndébe megérkeztek, Weldonnét kisfiával s Bene
dek úrral Alvez házában, a bekerített udvar egyik melléképüle
tébe zárták, ahol senkivel sem beszélhettek, s azt sem tudták, 
hogy utánuk nyolc nappal Ibn-Hamis csapata szintén Kazonn
débe érkezett. A nagy vásár zaja sem hatolt be hozzájuk; így nem 
tudhatták meg, hogy Tomot és társait éppen most veszi meg egy 
rabszolga-kereskedő hajcsáraitól, valamint azt sem, hogy Harrist 
Dick Sand megölte, akit ezért börtönbe vetettek. Ugyancsak nem 
tudták Moini-Lungga király halálát s temetési pompáját, és a többi 
rémes dolgot... Semmit, semmit nem tudtak, ami a gyarmatházon 
kívül történt.

Weldonnénak sejtelme sem volt arról, hogy milyen sors vár rá és 
gyermekére. Csak azt tudta, hogy élete Negoro kezében van. Szö
késre azonban nem gondolhatott; hiszen fia is vele volt, s hová me
nekülhetett volna Afrika belsejében, ebben az ismeretlen világban!

Gondolhatjuk, hogy Benedek úr nem segíthetett rajta. Az ér
demes tudóst csak a bogarak érdekelték. S mikor megtudta, hogy 
nem Dél-Amerikában, hanem Közép-Afrikában vannak, csak azon 
bánkódott, hogy így az ő felfedezése, miszerint Amerika konti
nensén cecelegyeket talált, nem ér semmit; mert Afrikában afrikai 
bogarakat találni: nem érdem. Később azonban megnyugodott, s 
teljes lelkét annak a célnak rendelte, hogy Afrika belsejében talál
hasson valamely, még eddig a tudósok által le nem írt s pontosan 
meg nem határozott bogarat. Bár szűk térre, a bekerített udvarra 
volt szorítva, Benedek úr egész napját a bogárkeresgéléssel és csa- 
tangolással töltötte. Nyomorék volt ugyan, mert pápaszeme és 
nagyító üvege elveszett -  éspedig menthetetlenül, mert mint tud
juk, e becses műszerek a kazonndéi király birtokába jutottak, s 
vele szálltak sírjába is -, azok nélkül pedig a tudós, kivált ha bo
garász, csak fél ember. De segített magán, ahogy tudott; minden 
bogarat kidüllesztett szeméhez emelt, úgy igyekezett különleges
ségeiket tisztázni, ami ilyen körülmények között természetesen 
csak félig-meddig sikerülhetett.

így telt el a nyolc nap Ibn-Hamis karavánjának megérkeztéig; 
Weldonné kínos bizonytalanságban élt saját és gyermeke, vala
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mint Dick s a többi társa sorsa felől. Ehhez még az is hozzájárult, 
hogy férje mennyire aggódhat értük, aki bizonyára várta már őket 
valamely, Ausztráliából San Franciscóba menő postahajónál, s 
mikor megtudja, hogy a Vándoron indultak el, a Vándor pedig he
tek múlva sem érkezett meg, azt kell gondolnia, hogy a Csendes
óceánon hajótörést szenvedtek. De az bizonyára még gondolatá
ban sem merülhetett fel, hogy egy vihar a Hom-fokon túlra so
dorta, és övéi Afrika nyugati partjára vetődhettek!

A legkínzóbb bizonytalanság, mely Weldonnét gyötörte, az 
volt, hogy nem tudhatta, mit tervez velük Negoro? -  Végre meg
tudta ezt is...

Június 6-án, harmadnapra a kazonndéi király temetése után, 
Negoro megjelent Alvez házában, ahová Kazonndébe érkeztük 
óta be sem lépett. Egyenesen a Weldonné által elfoglalt lakosz
tályba ment. Weldonné egyedül volt: Benedek úr bogarászott, Jack 
pedig egy Halima nevű rabszolgalány felügyelete alatt a bekerí
tett udvar kertjében sétálgatott.

Negoro minden bevezetés nélkül tudtára adta foglyának, hogy 
Tomot és a többieket eladták a vásáron. Náni még útközben meg
halt, Dick pedig, miután Harrist megölte, bűnéért méltó halállal 
lakolt.

-  Ön egyedül van itt asszonyom, teljesen magára hagyva, 
minden segítség és a menekülés minden lehetősége nélkül.

Weldonné erős lélekkel s megadással hallgatta a kegyetlenül 
tudtára adott híreket.

-  Asszonyom -  folytatta a portugál -, bosszút állhatnék ke
gyeden is a sérelmekért, melyeket a Vándoron elszenvedtem. De 
megelégszem Dick Sand, e kevély tizenöt éves kapitány halálával. 
Most már, asszonyom, én is kereskedő leszek, s elmondom, hogy 
mi a tervem önnel.

Weldonné szomorú börtönében, a földön szalmán ülve, ölében 
összefogott kézzel, némán hallgatta a kegyetlen ember szívtelen 
beszédét.

-  Ön és kisfia, s a bogarak után futkosó ostoba sógora értéke
sek nekem. Jó áron fogom önöket eladni.
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-  Mi szabad emberek vagyunk -  felelte Weldonné hidegen 
s nem rabszolgafajtából valók.

-  Nekem a rabszolgáim, ha akarom.
-  S ki venne meg minket?
-  Valaki, aki megadja nekem azt az árat, amit kérni fogok tőle.
Weldonné lehajtotta a fejét. Nagyon jól tudta, hogy ebben

a rettenetes országban semmi sem lehetetlen.
-  S ki az az ember? -  kérdezte félénken.
-  Ki? -  vigyorgott Negoro. -  Hát Weldon úr, az ön férje!
-  A férjem?
-  Igen, a férje, akivel drágán fogom megfizettetni nejének, 

gyermekének és unokaöccsének szabadságát!
Weldonné óvatos volt. Arra gondolt, vajon nem akarja-e Ne

goro kelepcébe csalni? Ettől az embertől minden kitelik!
-  És mikor, hol akarja ön végrehajtani e szándékát?
-  Minél előbb, és itt, Kazonndében. Amint Weldon úr meg

tudja, hogy hol van a neje és a fia, nem fog habozni, hogy haladék
talanul Kazonndébe utazzon önökért!

-  Bizonyára nem! De hogyan fogja megtudni?
-  Tőlem. Magam megyek San Franciscóba. Remélem, nem fog 

sajnálni önökért százezer dollárt.
-  Bizonyára nem sajnálna, de nem fog hinni önnek bizonyí

tékok nélkül.
-  Gondoskodom bizonyítékokról. Levelet viszek öntől, asszo

nyom. Saját kezűleg írt levelet, melyben tudatni fogja vele, hogy 
itt vannak fogságban; hogy váltságdíjuk százezer dollár, melyet 
magával kell hoznia; engem úgy fog ön leírni, mint hű, önfelál
dozó emberét, aki megmentésükért életemet kockáztatom.

-  Nem fogom megírni azt a levelet.
-  Megtagadja?
-  Igen.
-  Vigyázzon, asszonyom! Nincs egyedül! Gyermeke is van, és 

ezt ne felejtse!
Weldonné lehajtotta a fejét, s hallgatott. Zokogását alig tudta 

elfojtani. Negoro úgy látta, hogy Weldonné nem fog habozni.
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-  Weldonné asszony -  mondta egy hét gondolkodási időt 
adok önnek. Akkor ismét eljövök. Remélem, a kezembe adja majd 
azt a levelet...

S ezzel magára hagyta a szegény asszonyt.
Weldonné, egyedül maradva, gondolkodott Negoro ajánlatán. 

Nem kételkedett abban, hogy férje egy percig sem habozna, ha 
minden vagyonát pénzzé kellene tennie. Megteremtené a váltság
díjat, s maga jönne értük Kazonndébe. De hol a biztosíték, arra, 
hogy ha kifizette is a kért összeget, s még ha Negoro nem akarná 
is megcsalni, szabadok lesznek? Nem függ-e a kazonndéi néger 
király vagy királyné szeszélyétől, hogy őket visszatartsa? S nem 
áll-e módjában itt, a maga országában, erőszakot is használni elle
nük, és újabb váltságdíjat követelni tőlük?

Ezek a gondolatok tartották vissza Weldonnét, hogy azonnal 
nem írt levelet férjének, és azt át nem adta Negorónak, amint kí
vánta tőle. De más oka is volt erre... Halvány reménysugár igaz, 
de mégis reménysugár.

Ugyanis Negoro látogatása előtt pár nappal, mikor Weldonné, 
kis fából épült kis házikójában, mely börtönéül szolgált, akarat
lanul kihallgatta Alvez egy beszélgetését az udsidsi rabszolga
kalmárok egyikével, melyet a ház közvetlen közelében folytattak. 
Arról volt szó, hogy Dávid Livingstone doktor, az angol utazó, 
nagy kíséretével alighanem Kazonndébe érkezik. A két üzér nem 
titkolta egymás elől aggodalmát, hogy a tekintélyes utazó a rab
szolga-kereskedést zavarni fogja, sőt a továbbiakban még üzletük 
is veszélyben foroghat.

Ami őket aggodalommal, az Weldonnét reménységgel töltötte 
el. Hátha Livingstone megérkezése a Negoro által követelt váltság
díj nélkül is kiszabadítja őket a rabságukból! Sajnos Weldonné re
ménye éppoly alaptalan volt, mint az Alvez és társának aggálya.

Mert Livingstone doktor, akinek Kazonndébe érkezéséről szó 
volt -  akkor már halott volt.

Livingstone, aki először 1840-ben hajóra szállt a Jóreménység 
foka felé, azzal a szándékkal, hogy Moffat misszionárius dél-afri
kai expedíciós csoportjához csatlakozik. A Fokföldről előbb Busman
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földre indult, melyet ő kutatott fel elsőnek, majd visszatért Ku- 
rumanba, feleségül vette a hittérítő Moffat leányát. Négy év múl
va innen kétszáz mérfölddel északabbra Kolobengben, a becsuá- 
nok földjén települt le, 1849-ben a Ngámi-tavat fedezte föl, 1851- 
ben pedig Zambézit, a makalosok országának folyamát hajózta 
végig, azután több nagyobb felfedezőutat tett Afrika belsejébe. 
Sokszor eltűntnek gondolták, úgyhogy a derék amerikai, Stanley 
indult a keresésére. 1871. november 3-án Udsidsiben meg is ta
lálta. Livingstone, élete annyi viszontagsága után, 1873. május 1-jén 
a Csitambó tava melletti, hasonló nevű falucskában meghalt. Ha
lálának híre június 13-án, Negorónak Weldonnéval folytatott be
szélgetése utáni napon érkezett Kazonndébe. Ez feloldotta Alvez 
aggodalmát, és meghiúsította Weldonné reményét!
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XIV.  FEJEZET

AKI BOGÁR UTÁN FUT...

A szalmaszál, amelybe Weldonné kétségbeesésében fogód
zott, Livingstone halálhírével odalett.

Június 14-én Negoro ismét megjelent Weldonné börtönében, 
hogy elhatározását megtudja, s férjéhez írt levelét átvegye.

Weldonné a váltságdíj összege felett nem vitázott Negoróval, 
bár ő arra készült, hogy majd alkudoznia kell. Gyakorlati érzékkel 
így szólt a portugálhoz:

-  Ha ön üzletet akar, ne hiúsítsa meg azt lehetetlen feltéte
lekkel. Szabadságunkat férjem megvásárolhatja az ön által kisza
bott összegért anélkül, hogy idejöjjön, ebbe az országba, ahol 
megtudhatná, hogyan bánnak a fehér emberekkel. Semmi áron 
sem akarom, hogy férjem ideutazzon.

Némi vonakodás után Negoro engedett s megegyeztek, hogy 
Weldon úr ne jöjjön Kazonndébe, hanem csak Mocamedesig, az an
golai part déli pontján fekvő kis kikötőig. Ott partra szállhat. Ne
goro vezesse őt oda, s előre meghatározott határidőre Alvez -  aki az 
ügyletnek és a haszonnak is részese volt -  vigye oda Weldonnét fiá
val és Benedek úrral, s adja át őket ott, a váltságdíj lefizetése mellett.

így egyeztek meg. Weldonné levelet írt férjének: Negoróra 
bízta, hogy ő magát, mint hű embert mutassa be Weldon úrnál -  
mert erről a nő mit sem írt levelében.

Negoro az írást átvette, s néhány néger kíséretében elindult. 
A Kongó torkolatánál állomásozó hajók egyikére akart felszállni,
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hogy elkerülje a portugál gyarmatok kikötőit? Valószínű. Leg
alábbis ezzel magyarázta tettét Alvez előtt.

Elindulása után Weldonné azon volt, hogy lehetőleg jól beren
dezkedjen arra az időre, amit még Kazonndében, várakozásban 
kellett tölteniük, ami a legkedvezőbb esélyeket feltételezve három 
vagy négy hónapra terjedhet. Negoro Amerikába utazása s visz- 
szatérése ennyi időt igényelt.

Weldonné nem akarta mostani lakhelyét elhagyni. Ott fiával s 
Benedek úrral aránylag elég biztonságban érezte magát. Halima jó
szívű gondossága nagyban enyhítette börtönük szigorát. Valószínű, 
hogy Alvez sem bocsátotta volna el onnan. A váltságdíjukból vár
ható tetemes nyereség megérdemelte, hogy szorosan szemmel tart
sák őket. Alveznek még szerencséje volt, hogy nem kellett otthagy
nia Kazonndét, másik két telepét, ahol őt, az időközben rendezett 
razziákban, Coimbra helyettesítette. Eltávozása előtt Negoro nagyon 
is lelkére kötötte Alveznek, hogy Weldonnének s gyermekének jól 
viselje gondját. Nem lehetett tudni, mi lehet Herculessel? Ha nem 
veszett el a kazonndéi tartomány rengetegében, nem fog-e kísérletet 
tenni megszabadításukra? Alvez nagyon jól felfogta, hogy milyen 
becses érték rájuk nézve Weldonné és övéinek biztonságos élete.

A foglyok tehát továbbra is azt az egyhangú életet folytatták, 
mint Kazonndébe érkezésük első napjaiban. A gyarmatházban 
ugyanaz az élet zajlott, mint a bennszülötteknél. A nők ugyan
azokat a gazdasági és háztartási munkákat végezték. Rizst hántol
tak nagy famozsarakban, kukoricát törtek és morzsoltak, a mpa- 
fuvirág magvaiból illatos olajat sajtoltak, a pamutot kerekes rok
kákon fonták, szálas növénysejtekből szöveteket készítettek, ma- 
niókából lisztet őröltek, banángyümölcsből pálmabort, malofut 
erjesztettek, vagy plombét s más szeszes italokat készítettek; a há
ziállatokat gondozták, kecskéket, juhokat fejtek, teveszőrből szőt
tek, baromfit tenyésztettek. Egyszóval az egész majorság gondját 
és munkáját végezték, mialatt a férfiak pipáztak, bivalyra vagy 
elefántra vadásztak, s rabszolgaüzérekhez razziákra szegődtek el.

Weldonné asszony sokszor elnézte munkálkodásukat. Ám a 
bennszülött nők legtöbbször dühös fintorral fejezték ki iránta el
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lenszenvüket. Gyűlölettel tekintettek rá, amit ő észrevett. Kitért hát 
útjukból, mikor csak tehette. Egyedül Halima viseltetett valódi, gyön
géd rokonszenwel a fehér nő és gyermeke iránt, akik viszont egyes 
szavakat eltanultak nyelvéből, hogy megérthessék vele magukat.

A kis Jack többnyire elkísérte anyját, mikor az udvarban vagy 
kertben sétált, hogy a bekerített helyen is szabad levegőt élvez
hessenek. Néha kedve lett volna a kertből ki-ki szaladni, de anyja 
egymagában nem engedte, Benedek úrra pedig nem lehetett bíz
ni. Minden más lenne, ha fiatal barátja, Dick itt lett volna!

Benedek úr, mint mindenütt, itt is jól feltalálta magát. Hiszen 
annyit bogarászhatott, amennyit csak akart! Boldognak érezte ma
gát, hogy a tanya kertjében a méhek egy parányi fajtáját fedezte 
fel, mely a fakéreg szúrágta lyukaiba rakja sejtjeit. A legyek kü
lönböző fajtái sem hiányoztak a kerten át folyó patak mentén, s 
még azt is eltűrte, hogy összecsipkedjék az afrikai szúnyogok és 
böglyök. Ha Weldonné a szemére vetette, miért hagyja, hogy e 
gonosz állatkák martalékául essen, azt felelte: „Ösztönük ez, ked
ves rokon; természetes ösztönük, azért nem haragudhatunk rájuk."

Végre egy napon, június 17-én, azon a ponton volt Benedek úr, 
hogy a bogarászok legboldogabbjává váljon. De ezt a történetet 
részletesebben kell elbeszélnünk.

Déli tizenegy óra lehetett. A kibírhatalan trópusi meleg a ma
jor lakóit a napsugarak elől kunyhóikba kényszerítette, úgyhogy 
Kazonndé utcáin egyetlenegy bennszülöttet sem lehetett látni.

Weldonnét a hőség elnyomta, elszunnyadt alvó kisfia mellett. 
Benedek úr is lemondott a bogarászkirándulás öröméről, s hosszú 
lábait felhúzva hanyatt feküdt a kunyhóban. Szemét félig lehuny
va, egyszerre valami zümmögést hallott, pontosabban azt a kü
lönös zöngést, melyet a másodpercenként tizenhat-tizenhétezer- 
szer meglibbenő szárny okoz.

Benedek úr olyan rövidlátó volt, hogy az orra körül zümmögő 
bogarak nemét és faját csak jó hallásával ismerte fel; úgy tetszett 
neki, hogy ezeknek a zümmögése előtte még ismeretlen ütemű. 
Bizonyosan új faj lesz.

-  Miféle lehet ez? -  kérdezte álmélkodva.
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Felült, csöndesen várt, hogy a repkedő bogár annyira közeled
jen, hogy megfoghassa. Hallgatózott. A kunyhó egy repedésén 
belopózott napsugárban nagy fekete pontot vélt himbálózni, de 
nem volt elég közel, hogy felismerhesse. Elhatározta, hogy csen
desen s mozdulatlanul vár, míg a bogár arcára, nyakára vagy ke
zére száll, s még csípését is eltűri csak hogy megfoghassa.

Végre a bogár fejére szállt. Már utána akart nyúlni, de meg
gondolta magát.

-  Úgy találnám megfogni a fejem hátulján, a hajam között, 
hogy kárt tennék benne. Hadd másszon előbbre. Ah, már mászik 
is: érzem, hogy homlokom felé közeledik. Hogy csiklandoznak 
apró lábai! Fenséges bogár lehet! Csak az orromra mászna, hogy 
egy kissé szemügyre vehetném, s megláthatnám, vajon melyik 
rendhez, nemhez, fajhoz tartozik!

így gondolkodott Benedek úr. De hol van az megírva, hogy 
egy bogár éppen a homlokról másszon valakinek az orra hegyére, 
holott mászhat a füle tövére is? S akkor meg sem láthatja. Bo
garász ily izgalmas perceket még nem élt át. Ó, a bogár bárcsak 
a homlokának vegye útját.

-  Ha az orromra mászna! -  sóhajtotta. -  Az ő helyében én 
bizony így cselekednék...

Akárki más, ha nem Benedek úr lett volna, jól a homlokára 
csap. De ő félve figyelte, hogyan mászik a bogár az orrára. Egé
szen az orra hegyéig. Ennél pompásabb helyet nem is választha
tott volna magának. Félig kinyitotta könnyű hártyaszámyait, mint
ha fel akarna szállni. Ekkor a boldog bogarász megpillantotta.

-  Mindenható isten! -  Benedek úr nem fojthatta el az öröm 
és meglepetés e megnyilvánulását -  hisz ez egy apácabogár... ez 
a manticora tubercolosa...

A felkiáltás némi rázkódással járt. A tudós e percben nagyot 
tüsszentett, valószínűleg, mert a bogár nagyon csiklandozta az 
orrát, s arra a bogár felröppent.

-  Átkozott! -  kiáltott fel. Csodálhatjuk elkeseredését? Orrán 
tartotta a hatlábúk nemzetségének különösen ritka, Közép-Afrika 
vidékein rejtőző példányát, a bogarak legritkább faját, melyből az
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európai gyűjtemények között is alig egy-kettő létezik, s a bogará
szok közül tízen sem láttak szabadon röpködni... S azt elszalasz
tani, abban a percben, mikor megfoghatta volna!

Benedek úr utánakapott mindkét kezével, de tenyerét üresen 
ütötte össze; az áldozat gúnyos zümmögéssel tovaröppent.

Hajrá! Utána!
Utána, ki a kunyhóból; utána árkon-bokron át! Utána az ud

varon, a kerten, egész a kerítésig... A bogár, mintha csalogatni 
akarná üldözőjét, alant röpült, majdnem a föld színén. Ha jól 
megelőzte, leszállt a fűre, úgy mászott odébb; ha utolérte, ismét 
felröppent s tovább csalogatta.

A kerítés deszkapalánkból állt, melynek alján, ha nehezen is, 
de ki lehetett bújni. Kutyák és disznók is így cselekednek. Em
bernek eddig még nemigen jutott ez eszébe. De mire nem képes 
egy tudós bogarász, ha bogár után indul?

Az apácabogár, szeszélyből-e vagy ösztönösen, éppen a ke
rítés alján mászott ki. Benedek úr gondolkodás nélkül hasra ve
tette magát, s utánabújt a kertből a szabadba, hol néhány lépés
nyire az erdő kezdődött. A bogár zümmögve röpült fel, s az er
dőnek vette az útját. Benedek úr utána! Be a sűrűbe, mind beljebb, 
de a bogarat el nem veszítve szem (vagy inkább fül) elől, mert 
látni nem látta, csak a zümmögő hang után rohant.

Ó, ha a sűrűben valamelyik fára találna szállni, s annak ko
ronájában mászik tovább, akkor örökre elveszett. Benedek úr majd' 
megőrült. Alig tudta, mit tesz, futott, mint egy bolond, amerre az 
a zümmögés vezette... be a sűrűbe. Fel-felbukott egy-egy fagyö
kérben, ágtól, tüskétől megszaggatva már vér csöpögött az arcá
ról, kezéről; de csak utána, előre!...

Egyszerre, amint a sűrűbe hatolt, egy óriási ember ugrott fel, s 
rávetette magát. Éppen úgy, amint ő tette volna a bogarával, ha 
megfoghatja. Egyik kezével nyakon csípte, a másikkal derékon 
kapta, s mielőtt észrevette volna, mi történik vele, felkapta a vál
lára, s futni kezdett vele be, az erdő mélye felé.

így lett megfosztva Benedek úr attól a kincset érő bogártól, 
mely az öt világrész legboldogabb bogarászává tehette volna.
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XV. FEJEZET

A MGANNGA

Weldonné nagyon nyugtalan volt, hogy Benedek úr nem tért 
vissza. Féltette ezt a nagy gyereket, aki magára sem tudott vi
gyázni, ha valami veszély érte. Mert hogy jószántából nem szö
kött meg, arról Weldonné biztos volt. Weldonné egész nap ke
restette rokonát a tanya körül: a kis Jack s Halima, a rabnő is 
segítettek. Mindhiába.

Weldonnében az a gyanú támadt, vajon nem Alvez raboltatta 
el Benedeket? De mi célból? S hová tehette?

Ha azonban látta volna Weldonné Alvez dühét és rémületét, 
amikor Benedek úr eltűnését megtudta, rögtön felmentette volna 
őt e gyanú alól. Alvez jól tudta, hogy a kialkudott váltságdíj 
összegébe Benedek urat is belefoglalták, s ha ezt nem kapják meg, 
az ő részesedése is kisebb lesz. Ezért maga mozgósított mindenkit 
az elveszett tudós keresésére, merthogy nem jószántából szökött 
meg, azzal ő is tisztában volt.

Bár a körös-körül fekvő erdőt minden irányban felverték, az 
elveszett férfinak nem akadtak nyomára. A legvalószínűbbnek az 
látszott, hogy tudományos kutatásai közben nagyon messze el
barangolt, eltévedt, s valami baj érte.

-  Szerencsétlen rokon! -  sóhajtozott Weldonné. -  Vajon mi 
lehet vele?

Magától értetődik, hogy keresés közben a kerítés alatti nyílást 
is felfedezték, amelyen Benedek úr kibújt, s jól elzárták. Az őröket
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megduplázták, azonban a kereséssel néhány nap múlva felhagy
tak abban a reményben, hogy majd a véletlen vezet Benedek úr 
nyomára. Weldonné és fia ismét visszaestek szomorú rabságuk 
egyhangúságába.

Szokatlan időváltozás állt be, mely itt ebben az évszakban 
ritka. Az esős évszak már áprilisban elmúlt, de most június má
sodik felében ismét beállt az esőzés. Az ég egyfolytában beborult, 
az eső pedig ömlött.

Weldonnének, aki különben is a szobába volt zárva, ez csak 
kellemetlenség volt, a kazonndéi lakosságnak viszont valódi sze
rencsétlenség. A laposabban fekvő földeket, melyeken a vetések 
már-már teljesen megértek, elöntötte a víz. Az aratás kétségessé 
vált. Moina királynő és miniszterei, valamint népe is kétségbe
estek. Bánatukban a legkiválóbb varázslókhoz, mganngákhoz for
dultak, akiknek titkos erejük elég ahhoz, hogy megidézzék vagy 
elállítsák az esőt hozó fellegeket.

De hiába. Az eső csak nem akart elállni. Minden varázslás, 
bűvige, ördögűzés, csengettyűzés füstbe ment. Hiába öltötték fel 
a mganngák furcsa ruháikat, járták el szertartásos táncaikat, az 
esőzésnek csak nem akart vége szakadni.

Moina királynő, végső kétségbeesésében, arra határozta el ma
gát, hogy egy hírneves mganngát, aki Angola északi részében tar
tózkodott, s a mágusok között a legtekintélyesebb volt, elhozatja 
Kazonndébe, ahol csak hírből ismerték tudását.

Június 25-én a hírneves mgannga érkezését csengettyűk és ha
rangok csörömpölése köszöntötte Kazonndében.

Egyenesen a főtér felé tartott, s egyre nagyobb és hatalmasabb 
tömeg tódult körébe. Az ég felhői kissé felszakadoztak, mintha 
már puszta megjelenésének is mutatkozna a hatása. Ha ez véletlen 
is volt, mindenképpen igen kedvezően hatott a babonás hívőkre.

A mgannga egyébiránt hatalmas alkatú, tiszta, fényes, fekete 
bőrű néger volt. Legalább hat láb magas, s rendkívül erőteljes, tag
baszakadt férfi. Már külsejével is imponált a tömegnek. A varázs
lók általában négyen-öten szoktak együtt járni, s mint a papok, 
együtt végzik szertartásaikat; ez a mgannga azonban egyedül jött,
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nem volt szüksége segítségre. Testét fehér zebracsíkok tarkították, 
derekára füvekből készült rövid szoknyát kötött, amely térdig sem 
ért. Nyakán madárkoponyákból fűzött széles gyöngysor, fején tol
iakkal és gyöngyökkel ékesített, s csörgősapkához hasonló süveg, 
karján és bokáján pedig aranyperecek ékeskedtek; a derekára szo
ruló övön, valamint fej- és nyakékén is száz meg száz apró csen
gettyű csilingelt. Mesterségének összes műszerei egy kosárban vol
tak elrejtve: amulettek, kagylók, apró bálványszobrocskák, fétisek, 
és két nagyobb kolomp, amelyeket rázott, mikor bűvös táncát járta.

Sajátos jelenség, hogy e hatalmas mgannga néma volt, s be
széd helyett csak tagolatlan makogást, valami érthetetlen s mit 
sem jelentő torokhangot hallatott; ez azonban távolról sem csök
kentette tekintélyét.

A mgannga először is körbejárta, vagy inkább körültáncolta 
a piacot, összes csengettyűkészlete éktelen csörömpölésével. Nagy 
tömeg kísérte, önkéntelenül követve mozdulatait. Aztán a varázs
ló, mintha gondolt volna egyet, a királyi palota felé indult.

Moina királynő, mikor a híres varázsló érkezéséről értesült, 
udvari kíséretével azonnal elébe indult. A mgannga majdnem 
porig hajolt a hatalmas királynő előtt, s aztán annál büszkébben 
magasodott fel öles termetével. Karját az ég felé nyújtotta, s keze 
mozdulatával a felhők gyors futását látszott jelölni. Nagy kanya
rulatot tett kezeivel nyugatra, amerre a felhők rohantak; s vissza 
keletre, mintha meg akarná bűvölni futásukat.

Egyszerre, a nép és az udvaroncok meglepetésére s megbot
ránkozására, megragadta a hatalmas kazonndéi királynő kezét. 
Az udvaroncok meg akarták akadályozni ezt a hallatlan vakme
rőséget, amely minden etikettel ellenkezett; de a királynő nem 
neheztelt e merész mozdulatért s arca fintorával, amely mosoly 
akart lenni, felbátorította a daliás mganngát, aki gyors léptekkel 
ragadta magával a királynőt, míg a tömeg utánuk nyomult.

Ezúttal az Alvez tanyája felé irányította lépteit a varázsló. Nem
sokára elért az ajtajához, s miután zárva találta, izmos vállának 
egy nyomásával kivetette sarkából, s vezetve a királynét, belépett 
az udvarra.
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A rabszolga-kereskedő szolgáival és katonáival előre sietett, 
hogy meggátolja a szemtelen betolakodót, de amikor a királynőt 
meglátta, tiszteletteljes várakozással állt meg. Alvez kérdezni akar
ta őfelségét, mit jelent ez a látogatás. De a mgannga nem engedett 
rá időt, s karjai hatalmas erejével széles kört nyitva magának, újra 
bűvös táncát járta. Még élénkebben hadonászva mutatott az égen 
kergetőző felhőkre, melyeket megbűvölni, majd megállítani, majd 
elkergetni látszott. Arcizmai kidudorodtak, amint száját felpum
pálta, s hatalmasat fújt.

A babonás Moina királynő, megbűvölten e hatalmas egyéni
ségtől, nem bírt magával: sírt, nevetett, kiabált, ugrált. Udvaron
cai, csupa engedelmességből, követték a példáját: őrületes táncba 
gomolygott a sokaság.

Hatott a komédia? Oszlottak a felhők? Tisztult a láthatár? Egy
általában nem. Sőt, amint a házhoz közeledtek, inkább úgy tűnt, 
hogy az ég, mely a varázsló megérkezésekor kissé derülni kez
dett, most újra s még jobban elborult.

A babonás tömeg, várakozásában csalódva, már a mganngára 
akart rohanni, aki nem ért többet, mint a többi varázsló. Összébb 
szorultak körülötte, öklükkel kezdték fenyegetni, s éktelen kiabá
lásukkal hurrogtak.

De a mgannga nem jött zavarba a fenyegető mozdulatoktól. 
Bátran felegyenesedett, s bal kezével a ház előtti folyosó egy pont
jára mutatott. Mozdulata olyan parancsoló volt, hogy önkénte
lenül mindenki odatekintett.

Weldonné és kisfia, miután meghallották szobájukban az ud
varon süvöltöző zajt, kíváncsiságból kijöttek, s a küszöbön meg
álltak. A mgannga éppen rájuk mutatott bal kezével, míg jobb 
karját fenyegetően az ég felé emelte.

-  Ők! -  jelentette ki néma taglejtése. -  Ez a fehér nő és gyer
meke okai a gonosznak! Ők idézték isten haragját a kazonndéi 
tartományra.

Mindenki megértette a mgannga fenyegető mozdulatait. Moi
na királynő parancsolva intett, rájuk mutatva. Szolgái rárohan
tak a szerencsétlenekre. Weldonné megértette, hogy elvesztek.
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Karjába ragadta gyermekét, halványan és meredten, mint egy kő
szobor nézett szembe a veszedelemnek.

A mgannga megálljt intett a szolgáknak. Parancsoló tekinte
tének senki sem mert ellenszegülni. Határozott lépteivel elindult 
a nő és fia felé. Mintha a szerencsétlenség okát, s annak gyógy
szerét is megtalálta volna.

Alvez fenyegetve látta rabjai életét, s utánuk várható hasznát. 
Közbe akart lépni, de a mgannga parancsoló mozdulata őt is meg
bűvölte.

A mgannga egyenesen Weldonnéhez lépett, s keblére szorított 
gyermekét elragadta tőle. Magasan az ég felé emelte, mintha ál
dozatot mutatna be. Mindenki azt hitte, földre dobja s összezúzza 
a gyermeket.

Weldonné egy iszonyú sikoltással ájultan rogyott össze.
De a mgannga intett a királynőnek, mintha mondaná: hagyja

tok cselekednem. Másik karjával felkapta az eszméletlen nőt, s 
gyermekével együtt elvitte. A tömeg utat nyitott neki.

Alvez dühös volt; foglyai egyike már kisiklott kezéből, most 
a többit is elveszíti? Hova lesz akkor a váltságdíj? A mgannga elé
be akart állni, hogy foglyai elrablását megakadályozza.

De a tömeg ellene fordult. A királynő megfogatta őreivel, s kény
szerítette, hogy ellenállás nélkül nézze, míg a mgannga, Weldonné- 
vel és gyermekével ellépdelt. Mint a zsákmányával rohanó oroszlán 
úgy ment a bámuló tömeg között, tiltakozva intett a fejével, hogy ne 
kövesse senki. Mindenki bűvölten maradt a helyén. Gyorsan, szinte 
futva haladt át Kazonndé piacán és utcáin, aztán eltűnt az erdőben.

A babonás tömeg egyre várta a varázslat eredményét, hogy 
a felhők eltűnjenek, s az ég derülni kezdjen. De az a vakmerőség, 
hogy a mganngát, néma parancsa ellenére kövessék, egyiküknek 
sem jutott eszébe.

Ez alatt mgannga, az erdő sűrűjén áthatolva egy folyóhoz ért, 
amelynek sebes hullámai észak felé siettek.

Ott, a víz egy kanyarulatának öblében, a partról aláhajló buja 
növényektől árnyalt helyen csónak volt kikötve, melyben két em
ber ült.
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A mgannga utat tört magának a magas fűben a partig, s ott 
a csónakba tette le kettős terhét: a még eszméletlen, ájult nőt és 
a magához tért, de megrémült gyermeket, s aztán tiszta, értelmes 
hangon így szólt a csónakban lévő egyik alakhoz:

-  íme, kapitányom! Itt van Weldonné asszony s a kis Jack úrfi. 
Most sietve meneküljünk, míg nem üldöznek. S csak hadd sza
kadjon az eső Kazonndére, én már végeztem!
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XVI .  FEJ EZET

A MENEKÜLÉS

A mgannga persze hogy Hercules volt, akit ismerhetetlenné tett 
a varázsló álarca és öltözete. Akihez pedig a szavait intézte, Dick 
Sand volt, de oly gyengén és törődötten, hogy Benedek úrra kel
lett támaszkodnia, aki mellette állt a csónakban. Lábuknál Dingo 
kutya hevert.

Weldonné visszanyerte eszméletét, de csak ennyit tudott 
mondani:

-  Te vagy, Dick... te vagy!
A fiatalember felállt, de Weldonné már karjába szorította, s 

a kis Jack kedveskedésekkel halmozta el.
-  Dick, barátom, Dick! Kedves Dick! -  kiáltott a kisfiú, nem 

tudva hová lenni örömében. Aztán Herculeshez fordult:
-  Meg sem ismertelek! Olyan csúf voltál!
-  Hiszen ördögöt játszottam, az ördög pedig nem szép ám!
-  Hercules, derék ember vagy! -  mondta Weldonné, kezét 

nyújtva a négernek.
-  Ő a megmentőnk, bár tagadja. Mindnyájunkat megmentett 

-  tette hozzá Dick.
-  Megmentett, megmentett! Még nem vagyunk megmentve! -  

mondta Hercules. Benedek úr nélkül, aki elmondta, hogy hol van
nak, mit sem tehettem volna!

Valóban Hercules volt, aki öt nappal azelőtt az erdőben ólál
kodva meglátta a bogár után szaladó tudóst, s vállon ragadva
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magával vitte. Enélkül sem ő, sem Dick nem tudták volna Wel- 
donné rejtekhelyét.

Mialatt a csónak gyorsan siklott a folyón, Hercules röviden 
elbeszélte, hogy mi történt vele, mióta a Coanza révében sikerült 
megugrania. Miképpen kísérte láthatatlanul a Weldonnét és fiát 
vivő kitandát; miképpen találta meg a lövéstől megsebzett Din- 
gót; miképpen érkeztek mindketten Kazonndé környékére; mi
képpen tudatta Dickkel, a Dingo által vitt levélkében, Weldon- 
néék hollétét. Miképpen igyekezett Benedek úr megtalálása után 
behatolnia a jól őrzött tanyába, s végül miként sikerült mindezt 
tennie a híres varázsló álcájában, akivel odamenő útjában az er
dőben találkozott, s akitől erőszakkal vette el mganngaruháját, 
míg őt egy fához kötözte.

Dick Sand megmentéséről Hercules hallgatott.
-  Hát te, Dick? -  kérdezte Weldonné.
-  Én, asszonyom? Mit sem tudok! Utolsó gondolatom ön és 

a kis Jack volt; hiába igyekeztem szétszakítani kötelékeimet, me
lyekkel a karóhoz erősítettek, a víz már egészen elborított; el
vesztettem az eszméletemet. Mikor magamhoz tértem, már itt 
voltam a papiruszcserjék között. Mellettem térdelt Hercules, és 
ápolgatott.

-  Hát igen, hiszen én varázsló, jövendőmondó, meg egy kicsit 
orvos is vagyok! -  felelt a néger.

-  Mondd, Hercules -  kérdezte Weldonné -, miként mentetted 
meg Dick életét?

-  Én mentettem meg? Hát nem dönthette fel a folyó sebes árja 
a karót, amelyhez kötve volt? Nem sodorhatta az éj sötétében ma
gával, felszínén úsztatva? S nem volt onnan nehéz kihúzni! Azt 
akárki megtehette volna. Nem tehette volna meg Dingo is?

Jack két keze közé fogta Dingo fejét, s azt kérdezte tőle:
-  Te tetted, Dingo? -  kezével megrázta a kutya fejét, aztán 

így szólt.
-  Látod, Hercules, Dingo tagadja, hogy ő tette volna.
-  Ugye Hercules tette?
Most igenlően rázta fejét a kutya: -  Azt állítja, hogy te tetted.
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-  Barátom, Dingo -  szólt a néger, és mosolyogva simogatta 
meg a hű ebet. -  Nem szép tőled, hogy elárultál.

Valóban, Hercules volt, aki Dicket saját élete kockáztatásával 
megmentette. Az éj sötétsége segítségére volt. S ő azt oly egyszerű 
dolognak tartotta, amivel nem is érdemes dicsekedni.

Most már csak az öreg Tömön s a három fiatal négeren bán
kódtak. Hercules őket is kísérte egy darabig, amikor gazdájuk el
vitte magával. De mivel semmi alkalom nem kínálkozott meg
mentésükre, kénytelen volt sorsukra hagyni őket.

-  Ki tudja -  vigasztalta Weldonné mikor látta, hogy mekkora 
könnyek csillognak a jószívű óriás szemében. -  Ki tudja, talán 
Isten megengedi, hogy még viszontlássuk őket.

Weldonné is elbeszélte Dicknek, mi történt velük Alvez tanyá
ján. Elmondta, hogy Negoro ajánlatot tett neki, s hogy a gonosz 
ember már el is utazott férjéhez, aki a váltságdíjjal sietni fog meg
szabadításukra.

-  Azon kell lennünk -  mondta Dick -, hogy Negorót megelőzzük, 
s mi előbb érjünk a partra, minthogy ő visszatérne Mocamedesbe. 
Ott a portugál hatóságok pártfogása alá helyezzük magunkat, s mi
kor Alvez jelentkezik, hogy a százezer arany váltságdíjat fölvegye...

-  Százezer korbácsot neki! -  fejezte be a mondatot Hercules.
Valóban, a szerencsétlenség elkerülésére egyetlen mód volt:

megelőzni Negorót. A folyó, melyen csónakjuk haladt, de mely
nek nevét sem tudták, északi irányban folyt; lehetséges, hogy 
a Zairba fog ömleni; ez esetben, ahelyett, hogy Saint-Paul de 
Loanda táján érnének partot, alsó Guineában kötnek ki, ami azon
ban a dolog lényegét tekintve egyre megy.

A csónak, amelyen utaztak, inkább tutaj volt, mert fatörzsekből 
volt összekötve, melyek ágaiktól nem lévén egészen lefosztva, azok 
a tetején zöld sátorban végződtek, ahová az esőtől és a nap me
legétől bemenekültek. Mint egy úszó zöld sziget, úgy siklott a vízen. 
Ilyen szigetekről tesz említést Cameron, a híres utazó is. Hossza 
harminc, szélessége hat láb lévén elég volt mindnyájuk számára.

Dick, aki a parancsnokságot ismét átvette, először azt akarta, 
hogy a biztonság kedvéért csak éjszaka utazzanak. De huszon
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négy órából tizenkettőt elveszíteni nagyon késleltette volna útju
kat, amely pedig, mint tudjuk, nagyon sietős volt. Mivel előre
láthatóan az út hosszabb lesz, élelmiszerekkel pedig nem voltak 
ellátva, mindennap be kellett szerezni az aznapra való eleséget. 
A partokon vadásztak, de mindössze az az egy puskájuk volt, 
amelyet Hercules elragadt a katonáktól, amikor elmenekült. A va
dászás mellett még halászhattak is.

Közben a csónak olyan sebességgel úszott a vízen, amelyet 
Dick óránként két mérföldre becsült, s így egy nap alatt közel öt
ven mérföldet haladhattak. De éppen e nagy gyorsaság miatt job
ban kellett vigyázni a vízben előforduló zátonyok, sziklák, bedőlt 
fatörzsek, s más akadályok miatt. Dick éber figyelemmel ült a csó
nak orrában, míg Hercules a kormánylapátot tartva figyelt a fiatal 
kapitány minden intésére, s úgy szabályozta járművét. Weldonné 
a hajó közepén füvekből készített nyugágyon pihent, s gondo
lataiba merült. Benedek úr, aki nem tudta megbocsátani Hercu- 
lesnek, hogy a kazonndéi erdőben azt a ritka bogarat elszalasz- 
tatta vele, állandóan komor és hallgatag volt. A kis Jack, mivel 
a könnyen libbenő csónakban nem mozoghatott, többnyire Din- 
góval játszadozott; a hű eb, a gyermekhez különösen ragasz
kodva, naphosszat elhevert lábainál.

Az utazás két első napján csak arra a pár órára tartottak pi
henést, míg Hercules a parton egy-egy vadat hajtott fel, s így sze
rezte be a szükséges élelmet. Útjukban semmi nem tartóztatta fel 
őket. A part lakatlannak látszott. Emberi teremtés sehol sem mu
tatkozott. Vad növényzet, sűrű erdő és bozót, az afrikai tenyészet 
egész gazdagsága borította a gyorsan elhúzódó szakaszokat. 
A futónövények nem egyszer egyik partról egész a másikra át
eresztették indáikat, s június 27-én Jack nagy bámulattal egész 
csoport majmot látott átsétálni ezeken az indákon, melybe a maj
mok óvatosságból farkukkal is megfogóztak.

A majmok egyébként az apró csimpánzok fajtájához tartoztak: 
alacsony homlokú, világossárga pofájú, kajla fülű állatok voltak. 
Tucatjával verődtek össze, s majdnem úgy csaholtak, mint a ku
tyák. Amikor az álcázott csónak elhaladt az indahíd alatt, a maj
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mok nem vették észre őket; a hajósok meggyőződhettek arról, 
hogy milyen jól választották meg fedezéküket.

Vagy húsz mérföldet haladtak ezen a napon, amikor a csónak 
hirtelen megállt. Néhány úszó szigetecske torlódott össze, melyek 
elállták az utat. Száraz fatörzsek verődtek össze és oly gátat ké
peztek, amelyen csak fejszével lehetett rést vágni, hogy továbbha
ladhassanak. Megállították a csónakot, s Hercules kiszállt szeker- 
céjével, hogy utat törjön a csónaknak.

Sötétedni kezdett, meglepetéstől már nem kellett tartaniuk. 
Hercules olyan ügyesen dolgozott, hogy kétórai kemény munka 
után rést vágott, s továbbsiklottak.

De milyen nagy volt Benedek úr öröme, mikor Hercules visz- 
szatért, s egy különös alakú bogarat hozott magával, melyet az 
összefonódott ágak között talált! Mikor a tudós a bogarat hü
velyk- és mutatóujja közé fogva szorosan szemügyre vette, élén
ken kiáltott fel:

-  Hercules! Előbbi bűnöd megbocsátom! Micsoda kincs! Mi
csoda lelet! Ez a maga nemében egyetlen hatlábú! Boldog vagyok! 
Én fogok neki nevet adni!

-  Valóban olyan értékes? -  kérdezte Weldonné.
-  Hogyne! -  kiáltotta a tudós. -  Ezt a rovart tulajdonképpen 

a pókfélékhez kellene sorolni, ha hatlábú nem volna. Ah, milyen 
kincs! Milyen boldog vagyok! A nevemet fogja viselni. A tudós
világ Hexapodes Benedictusnak hívja majd.

Ezalatt a dereglye sötét vizek között siklott tovább. Az éj csend
jét a part menti sárban tanyázó krokodilok fogcsattogásai vagy 
a vízilovak horkantásai zavarták olykor. A hold szelíd fényt hin
tett a néma tájra.

Egyszerre, a jobb parton hangos csörtetés hallatszott, majd 
tompa moraj, mintha óriási szivattyúk kezdtek volna dolgozni 
az éjszakában.

Több száz elefántból álló csorda volt, mely jóllakva a fagyöke
rek és ágak száraz takarmányából, most a folyóból ivott. Ormá
nyuk mintegy vezényszóra csapódott a vízbe, s emelkedtek ki be
lőle. Úgy szürcsölték a vizet, mintha ki akarnák inni az egész folyót.
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XVI I .  FEJ EZET

ÚTI KALANDOK

Néhány nap nevezetesebb esemény nélkül telt. Mérföldeken ke
resztül fenséges erdők lábát öntözte a folyó; később a táj, meg
fosztva szép fái ékességétől, láthatárig terjedő síkságot tárt az 
utasok elé.

Embernek nyoma sem volt ezen a vidéken, ami miatt Dick, s 
egyikük sem panaszkodott: annál sűrűbben mutatkoztak az álla
tok. Zebrák játszadoztak a partokon, antilopok sütkéreztek a nap
fényben, hogy éjszakára helyet adjanak a leopárdoknak és orosz
lánoknak, melyeknek ordítása félelmetesen hangzott napszállta 
után, s az éj csendjében. Bár nem egyszer látták e vadakat a de
rékig érő magas fűben fel-felugrani, eddig még egyszer sem tá
madták meg őket. Mindennap, általában délutánonként, Dick 
vagy egyik vagy másik parthoz közelített a dereglyével, s kikötött 
pár órára, hogy beszerezzék a napi eleséget. E meg nem művelt, 
szántatlan földeken, hol csak vad növények tenyésztek, manió- 
kára vagy kukoricára nem lehetett számítani. A bennszülöttek nö
vényi táplálékai tenyésztek ugyan itt is, de csak vadon, s az nem 
volt élvezhető.

Dick hát vadászott, bármilyen félő is volt, hogy a puskalövés 
veszélyes találkozást idézhet elő.

Tüzet két pálca gyors összedörzsölésével gerjesztettek, ahogy 
a bennszülöttek szokták. Több napra való ételt is főztek egyszerre, 
ha volt miből. Például sikerült egy egész antilopot vagy pokut,
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amit Dick július 4-i vadászatán egy szerencsés lövéssel leterített. 
Ez öt láb hosszú, kecskeféle állat volt, gyűrűs, hosszú szarvakkal, 
sárgásvörös bundával, fehér hasán csillogó pontokkal. Húsa pe
dig felettébb ízletes volt.

Naponként néhány órát kellett vadászattal tölteni, útjukon 
azonban még július 8-án sem tettek meg száz mérföldnél többet. 
Dick már türelmetlenül kérdezgette magában, vajon meddig viszi 
még e végtelen folyó, mely futtában egyre csak kis patakokat en
gedett magához, így észrevehetően alig szélesedett.

Július 9-én Dicknek példátlan hidegvérről kellett tanúskodnia. 
Maga szállt partra, hogy egy antilopot üldözzön. Már éppen lőni ké
szült, mikor alig harminc lépésnyire előtte egy rettenetesebb vadász 
ugrott fel, hogy elvitassa tőle a prédát. Rendkívül magas, termetes 
oroszlán volt. Egy ugrással az antilopra vetette magát abban a pil
lanatban, amikor azt Dick golyója földre terítette. Még élt, s viny- 
nyogva, véresen vergődött a rettenetesebb ellenség karmai között.

Dick kilőtte egyetlen golyóját, s nem lévén annyi ideje, hogy 
újratöltse a puskáját, megdermedve állt.

Az oroszlán észrevette őt, de egyelőre megelégedett azzal, 
hogy mereven nézett rá.

Dicknek volt annyi lélekjelenléte, hogy ne mozduljon meg. 
Eszébe jutott, hogy az ilyen esetben a teljes mozdulatlanság az 
egyedüli mentőszer. Meg sem kísérelte újratölteni a puskáját, s 
nem próbált elszaladni. Mindkét esetben el lett volna veszve.

Az oroszlán egyre nézte őt vörös és fénylő macskaszemeivel. 
Habozni látszott a két préda közt: a körmei közt vergődő antilop 
és a mozdulatlan ifjú között. Ha az állat nem vergődik, Dick el
veszett volna.

Két hosszú perc telt el így.
Egyszer csak az oroszlán állkapcsai egy hatalmas mozdulatá

val foga közé ragadta a még lihegő és vinnyogó antilopot, s elro
hant vele. Vitte, mint kutya a nyulat, csörtetve a magas fűben, be 
az erdőbe, melynek cserjéit tördelve a sűrűben eltűnt.

Dick néhány percig mozdulatlan maradt; aztán visszatért 
a folyóhoz, ahol társait hagyta, akik előtt az elmúlt veszélyről
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s a hidegvéréről, mely megmentette, semmit sem szólt. Annyi 
bizonyos, ha útjuk nem a folyón, hanem a sivatagon át vitte volna 
őket, azóta már egyetlen egy sem maradt volna életben a Vándor 
utasaiból!...

A vidék azonban, amelyen áthaladtak, nem volt végig lakat
lan. Több helyen, különösen a lapályokon, régi falvak nyomai 
tűntek fel. E vidékek látványához szokott utas, amilyen Living
stone is volt, bizonyára kiolvasta volna a nyomokból a rég kihalt 
lakók történetét is. A romos vályogkunyhókat övező magas sö
vények, s a szent fügefa, mely egy tisztás közepén állt, világo
san mutatta az egykori telepek helyét. De a bennszülöttek szo
kása szerint egy-egy főnök halála elég volt ahhoz, hogy a lakosság 
elhagyja lakhelyét, s másutt települjön le. De az lehet, hogy 
Afrika e vidékén is, mint e földrész más tájain, az emberek föld 
alatt rejtőztek, mint az Közép-Afrika más vidékén szokás. Ezek 
a törzsek csak éjszakára bújnak ki menedékhelyükről, mint odú
ikból a vadállatok, s és csak a teljes sötétség beálltakor indulnak el 
vadászni.

Dick nem kételkedett abban, hogy itt emberevő törzsek lak
nak. Több ízben talált már szétszórt s félig megkövesedett emberi 
csontokra, irtózatos lakomák maradványaira. Azért mégis kiszállt 
a partra, de ottléte idejét mindig a lehető legrövidebbre szabta. 
Ilyenkor mindig megígértette Herculessel, hogy a legkisebb vész
jelre eloldja és víznek ereszti a dereglyét.

Július 10-én este meg kellett erősíteni a védekezést. A folyó 
jobb partján cölöpkunyhókból álló falu tűnt elő. A folyó szélesebb 
lett, s egy öbölfélét alkotott, melyben cölöpökre épülve mintegy 
harminc faház állt. A víz sodrása e cölöpök felé vitte a dereglyét, 
de úgy tűnt, lehetetlen a kunyhókat kikerülni, mert a bal partnál 
a sziklás fenék miatt a víz járhatatlan volt.

A faluban laktak. Néhány kunyhóban tűz pislákolt, állati han
gokhoz hasonló, emberi hangok zavaros moraja hallatszott. Köny- 
nyen tarthattak attól, hogy hálókat feszítettek ki a cölöpök között, 
s míg ők megkísérlik az áthaladást, a falu lakói felébredhetnek s 
észreveszik őket.
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Dick a csónak elején állva halkan beszélt Herculessel arról, ho
gyan kerüljék ki a cölöpöket. Az éjszaka világos volt. Jól lehetett lát
ni a haladó tutajt. Éppen ezért az ellenség szemét sem kerülhette el.

A helyzet igencsak veszélyes volt. Két bennszülött, akik arra 
a két cölöpre kuporodva ültek, melyek közt a csónaknak át kellett 
volna suhanni, észrevették közeledtüket. Már hangosan beszéltek 
egymással. Úgy látszott, azt hiszik, hogy úszó növénysziget köze
ledik feléjük, mert még a csónak mintegy száz lábnyira volt a cö
löpöktől, s utasaink egészen a faágak lombozata alá húzták ma
gukat, hogy teljes mozdulatlanságban maradjanak.

A két bennszülött kiáltozására öt-hat társuk bújt elő a kuny
hókból, s szaladgálni kezdtek a kunyhókat tartó cölöpök össze
kötő gerendáin. Hálóikat, melyeket a cölöpök által alkotott résen 
kifeszítették, igyekeztek felszedni és bevonni, hogy az úszó sziget 
szét ne szaggassa azokat. Ha ez idejében sikerül nekik, utasaink 
szépen átsuhannak a cölöpök közt; ellenkező esetben fennakad
nak a hálókban. Félő volt, hogy a bennszülöttek közben észreve
szik, hogy a vélt úszó sziget tulajdonképpen dereglye, mely fehér 
embereket szállít... s akkor el vannak veszve. A folyó sodra pedig 
erősebb volt annál, hogy a csónakot meg lehetett volna állítani, 
vagy más irányba téríteni. Pár perc múlva a csónak a két cölöp 
közt volt. A bennszülöttek hallatlan erőfeszítésének köszönhe
tően sikerült az utolsó pillanatban a háló utolsó zsinegét is fel
vonni, így akadálytalanul átmehettek. De -  amitől Dick Sand tar
tott -  a dereglye az egyik cölöphöz dörzsölődött, s ezzel eltűnt 
zöld sátruk egy része. A bennszülöttek felfedezték őket.

Egyikük elkiabálta magát. Úgy látszik, észrevette az embere
ket a csónakon, s kiáltásával jelt adott társainak. De Dick barátai
val már túljutott a cölöpházakon, mert a folyó rendkívül gyorsan 
sodorta őket. Nemsokára a falu eltűnt a szemük elől.

-  A bal part felé! -  irányította Dick Herculest, mert itt már az 
az oldal is járhatóvá vált. Maga is odaült a kormányhoz. Erőtel
jesen evezni kezdtek. A hold fényénél a víz tükre messzire ellát
szott. A bennszülötteknek talán nem is volt csónakjuk üldözésük
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höz. S mire megvirradt, olyan messze jártak már, hogy nem ér
hették volna utol őket. A part mindenütt lakatlannak látszott, így 
minden veszélyen túlvoltak.
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X VI I I .  FEJ EZET

ÚJ MEGPRÓBÁLTATÁSOK

A következő négy napon, július 11-től 14-ig a táj képe teljesen 
megváltozott. A folyópart nemcsak elhagyatott volt, de valódi 
sivataggá változott. A kiaszott, kopárrá vált talaj alig mutatta va
lami nyomát a növényzetnek, s a fennsíkok buja termékenységére 
egyetlen pontja sem emlékeztetett.

-  Talán ennek a folyónak nincs is vége -  mondták sokszor só
hajtozva.

Ezen a sivatagi vidéken a napi élelemről való gondoskodás is 
nehezebb volt. A halászás kevés zsákmányt nyújtott, a parti va
dászat majdnem semmit. A ragadozó állatok éjjeli sivítozásai is 
elmaradtak, s nem verték fel többé a csendet. Egyedül békaku- 
ruttyolás hallatszott. A sivár partokról fa és bokor, sőt a fű is el
tűnt, a kutyatej silány kórója képezte majdnem az egész tenyé
szetet: de nem az a fajtája a kutyatejnek, amelyből az ehető ma- 
niókalisztet őrlik, hanem azok a mérges fajok, amelyeknek olaja 
mérgező.

Táplálékról mégis csak kellett gondoskodni. Dick már nem 
is tudta mihez fogjon, mikor Hercules eszébe juttatta, hogy Afri
kában a bennszülöttek gyakran a páfránylevelek gyenge haj
tásait eszik, és kiszívják a papiruszcserje szárában lévő igen 
gyenge és leveses anyagot. Maga is, míg Ibn-Hamis karavánját 
lopózva kísérte az erdőkben, nemegyszer rászorult e táplálékra. 
Szerencsére a páfrányok és papiruszcserjék bőven tenyésztek
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a part mindkét oldalán, s a papiruszból kiszívott kocsonyás nedv 
ízlett mind-egyiküknek. Különösen Jack szerette ezt az édes, új 
csemegét. Az éhséget azonban csak ideig-óráig csillapíthatták 
vele. Szerencsére másnap Benedek úr juttatta a társaságot bőséges 
eledelhez.

A Hexapodes Benedictus megtalálása óta, mely nevét bizonyára 
halhatatlanná teszi a rovargyűjtők világában, Benedek úr ismét 
visszanyerte lelki egyensúlyát s hajdani jó kedvét. A rovart teljes 
biztonságba helyezte, tudniillik felszúrta a kalapja bélésébe, s így 
mindig magával hordta bogárgyűjtő csatangolásaiban, amint rö
vid időre kikötöttek.

Ezen a napon Dickkel barangoltak a parton. Egy madarat ver
tek fel a magas fűből, melynek csicsergése felkeltette Benedek úr 
figyelmét. Dick már ráfogta a puskáját, de Benedek úr megfogta 
a karját.

-  Ne lődd le, Dick -  kérte. -  Öt embernek egy ily kis madár 
úgysem elegendő.

-  Jacknek elég volna -  válaszolt Dick, s újra lőni akart.
-  Ne, ne! -  ismételte a tudós. -  Több táplálékot ad, ha élve 

hagyod.
-  Hogyan?
-  Ez mézelő madár! Inkább kövessük, ez a darazsak fészké

hez vezet.
Valóban úgy is volt, nem is kellett messzire menniük. Pár pus- 

kalövésnyire néhány korhadt s kidőlt vén fatörzs hevert a földön, 
melyet hatalmas zsongással méhek vettek körül. Benedek úr til
takozni kezdett, hogy ne kelljen e szorgalmas, szárnyas munká
sokat serénységük jutalmától megfosztani, de Dick nem volt haj
landó alkudozni. Száraz füvekből tüzet gyújtott, s kifüstölte a mé- 
heket. így nagy mennyiségű mézkészletethez jutott. A madárnak, 
mely e becses nyomra vezette őket, otthagyták a lépviaszt, s a 
zsákmánnyal mindketten visszatértek a csónakba.

Ez a méz két-három napra is elegendő volt társaságnak, bár 
túlságosan nem laktak jól tőle. 12-én a csónak egy kis öbölbe, 
mintegy természet alkotta kikötőbe tért, ahol temérdek sáska
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ugrált a kopár talajon. Mikor közelítettek hozzájuk, akkor vet
ték észre, hogy amit első tekintetre kopár talajnak néztek, az 
is mind sáska; három-négy rétegben, szőnyegszerűen lepték 
el a földet és a bokrokat. Milliószámra nyüzsögtek, alig tud
tak egymástól mozdulni. Annyi volt belőlük, hogy akár tízszer 
is telerakhatták volna vele a csónakot. A sáskák lassú tűzön 
megpörkölve elég ízletes eledelül szolgálnak, még a kevésbé ki
éhezett embernek is. Benedek úr mindjárt hozzálátott, s tete
mes mennyiség elfogyasztásával adott jó példát sógorasszo
nyának s a kis Jacknek, akik először nem akarták a szokatlan 
eledelt megkóstolni, de aztán valamennyien jókat falatoztak 
belőlük.

Ideje volt, hogy a testi és lelki megpróbáltatások e hosszú sora 
egyszer már véget érjen. Ám az utazás most nem volt fárasztó, de 
a nappali nagy forróság, az éjszakai nedves köd, a rovarok, szú
nyogok alkalmatlan ostroma még ezt a különben könnyű utazást 
is sokszor majdnem tűrhetetlenné tette. S Dick el sem tudta kép
zelni: egy hétig vagy egy hónapig fog még tartani? Ha a folyó, 
melyen eveztek, egyenest nyugatnak folyt volna, már régóta az 
angolai partokon lennének; de iránya inkább észak felé tartott, s 
így soká érhetnek az áhított tengerhez.

Dick nagyon nyugtalan volt már, mikor július 14-én reggel az 
útirány egyszerre s feltűnően megváltozott. A kis Jack a csónak 
elején állt, mikor nagy víztömeg tűnt szeme elé.

-  A tenger! -  kiáltott fel a fiú. Dick azonnal odaugrott.
-  Tenger? -  tekintett előre -  ó, nem, még nem! De ez leg

alább egy másik s nagyobb folyó, melynek ez csak mellékfo
lyója, s amely legalább egyenesen visz a tenger felé. Talán ez 
a Zaire lesz...

-  Adná isten -  tette hozzá Weldonné, aki fia kiáltására szintén 
előrelépett.

Valóban, akár a Zairének hívták, melyet már Livingstone után 
ismertek, akár Kongónak, melyet Stanley néhány évvel utóbb fe
dezett fel, elég az hozzá, hogy a következő napokon, július 15-én, 
16-án, 17-én és 18-án már kevésbé sivatagos vidéken, a nagy fo-
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Iyam csendesebb árján, egyenesen nyugati irányba suhantak -  
a tenger felé!

Mivel a part itt-ott lakott volt, a veszélyes támadások miatt 
folyamatosan őrködtek; a csónak eleven zöldgally-fedélzetét fel
újították, hogy ismét egy úszó zöld szigetnek tűnjön.

Még néhány nap -  így biztatta őket a remény -, s a Vándor 
egykori utasai megpróbáltatásaik végére jutnak. Azonban július 
18-án éjjel olyan váratlan esemény történt, amely majdnem vala
mennyiük életébe került.

Úgy hajnali három óra tájban távoli moraj hallatszott. Dick, aki 
mindig éber s aggódó volt, szerette volna tudni, hogy mi okozza 
e különös hangot? Weldonné és a kis Jack, Benedek úrral egye
temben csöndesen aludtak. Herculesnek szólt, hogy figyeljen, 
mit hall.

Az éj csendes volt; a legkisebb szellő sem zavarta meg a tró
pusi éjszakát.

-  Ez a tenger hangja lehet -  mondta Hercules örömtől ra
gyogó szemekkel.

-  Nem... az nem lehet... -  Dick kételkedve rázta a fejét.
-  Mi lehet más? -  kérdezte Hercules.
-  Szerintem várjuk be a reggelt, de addig is őrködjünk a leg

nagyobb figyelemmel.
Hercules erre visszatért a csónak alsó részébe, míg Dick elöl 

maradt. Folyton hallgatózott. A moraj távoli, tompa zajjá erő
södött...

A nap a rövid hajnali virradás után szinte átmenet nélkül, 
hirtelen kelt fel. A folyó mentén lefelé, mintegy mérföldnyi távol
ságban szürke, ködszerű felleg lebegett a víz tükre fölött. Mégsem 
olyan volt, mintha köd lenne, inkább sűrű párának látszott. Amint 
a nap egyszerre feltűnt, sugaraival valódi szivárvány ívelt át a víz 
felett, egyik partról a másikig.

-  Parthoz! -  kiáltotta Dick olyan harsányan, hogy Weldonné 
asszony felriadt álmából. -  Vízesés közelében vagyunk. Az a köd 
nem egyéb, mint milliárdnyi apró vízcsepp! Parthoz, Hercules, 
egész erővel a parthoz!
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Dick Sand nem csalódott... A folyó mentén a talaj egyszerre 
több mint százlábnyit esett, s a víztömeg ilyen mélységbe zuhant 
alá, visszatarthatatlanul. Ha nem veszik észre, a csónak, és vele 
mindnyájan menthetetlenül a zuhatag örvényében vesznek el.
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XI X.  FEJ EZET

S. V.

Hercules kemény evezőcsapásokkal a bal part felé irányította 
a csónakot. Az ár nem volt túl erős errefelé, a folyó itt alig volt 
sebesebb, mint az előbb. Inkább a talaj szakadt le hirtelen, ami 
később befolyásolta az ár erősebb sodrását.

A bal parton magas és sűrű lombú fák között a fény csak nagy 
nehezen szűrődött át.

Dick aggodalommal szemlélte a tájat, hiszen tudta, hogy az 
Alsó-Kongó vidékén kannibál törzsek élnek, s nekik most gyalog 
kell a fák között áthaladniuk, mert most már vízesés vízesést ér, 
így a hajózás lehetetlenné vált.

A csónak csakhamar elérte a bal partot, s Dingo, amint köze
lebb értek hozzá, egyre nyugtalanabb lett. Dick figyelemmel kí
sérte az állat minden mozdulatát, de nem tudta eldönteni, vad
állatot vagy embert szimatol-e a part papiruszcserjéi s sűrű fái 
mögött; de azt világosan látta, hogy fékezhetetlen harag s felin
dulás vesz erőt az okos állaton.

-  Mintha sírna! -  jegyezte meg Jack is, és átölelte a kutya 
nyakát. De Dingo kibontakozott a kedves fiú öleléséből, s mikor 
a parttól csak húszlábnyira voltak, a vízbe ugrott, úszva meg
előzte a csónakot, s eltűnt a sűrűben. Sem Weldonné, sem Dick, 
sem Hercules nem tudták mire vélni a viselkedését. Néhány perc 
múlva ők is kikötöttek a hínár és más vízi növények által elborí
tott sekély vizű parton. Egy csoport éles hangú halászó madár
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s hófehér kis gém röppent fel előttük, míg Hercules egy nagy 
fatörzshöz erősítette a csónakot, amelyre a vízbe hajló lombok sö
tét függönye borult. Az erdőbe ösvény vezetett; csak az itt-ott 
letaposott moha mutatta, hogy nem régen bennszülöttek fordul
tak meg e tájon, vagy vadak hevertek a sűrűben.

Dick töltött puskával, Hercules fejszével alig tett tíz lépést az 
erdőben, mikor Dingóra ráakadtak. A kutya földre tartott orrával 
nyomot szimatolt, s szünet nélkül ugatott. Megmagyarázhatatlan 
előérzet hajtotta előbb a partra, s vonta tovább az erdő sűrűjébe. 
Dick óvatosságra intette a többieket. E percben Dingo felemelte 
fejét, s apró ugrásokkal és erős, szaggatott ugatással kérte a csa
patot, hogy kövessék. Mindnyájan utána indultak, s néhány perc 
múlva egy vén szikomorfa árnyékában, az erdő sűrűjében, egy el
hagyott kunyhónál voltak. Dingo a kunyhó ajtajánál állt, s keser
vesen vonított, mintha zokogna.

-  Ki van itt? -  kiáltott Dick, s belépett a kunyhóba. Weldonné 
és a többiek követték.

A kunyhó üres volt, de a földön egészen megfehéredett, elpor
ladt csontok voltak.

-  Itt valaki meghalt -  sóhajtott Weldonné meghatottan.
-  S ezt az embert Dingo ismerte -  egészítette ki Dick. -  Bizo

nyosan a gazdája volt valaha. Nézzék, nézzék!
S ezzel a vén szikomor korhadt törzsére mutatott. E törzsön 

két nagy, de már megfakult vörhenyes betű látszott, melyeket 
azonban még egész világosan meg lehetett különböztetni. Dingo 
két mellső lábát feltette a fatörzsre, mintha mutatná a betűket.

-  S. V.! -  ámult el Dick. -  Ez az a két betű, melyet Dingo vala
mennyi közül ismer! Ezek vannak a nyakörvén is!

Lehajolt. Egy piciny, egészen megrozsdásodott fémdobozkát 
emelt fel a földről. Kinyitotta, egy kis darab papírt talált benne, 
melyről a következő szaggatott sorokat olvasta:

„Vezetőm... Negoro... kirabolt s megölt... 1871. december 3-án... 
itt... Százhúsz mérföldnyire a parttól... Segíts, Dingo... S. Vernon." 
E levélke mindent elmondott. Sámuel Vernon kutyájával, Din- 
góval felfedezőútra indult Afrika közepébe. Pénze felébresztette
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a nyomorult portugál kapzsiságát, aki elhatározta, hogy kifosztja. 
A francia utazó a Kongó partjára érve, az erdei kunyhóban ütött 
tanyát. Itt Negoro halálosan megsebezte, kirabolta, s azzal ott
hagyta. A megsebesített utas a gazember szökése után kissé ma
gához térhetett annyira, hogy ezt a levelet megírhatta. Aztán a fa
törzshöz vánszorgott, vérével ráírta neve két betűjét egy utolsó 
erőfeszítéssel. Mintha csak saját sírfáját jelölte volna meg. Dingo 
sokáig állhatott e két betű előtt, s így vésődhettek emlékezetébe. 
Ezért nem tudta elfelejteni őket...

Azután valószínűleg az éhségtől, vagy tán a segélykeresés ösz
tönétől hajtva a tengerpart felé szaladt, ahol a Waldeck hajó kapi
tánya felszedte, s végül a Vándor fedélzetére jutott, és Negoróban 
ráismert gazdája gyilkosára. A merénylet után Negoro a portugál 
hatóságok kezébe került. Felismerték benne a rabszolga-kereskedő 
Alvez ügynökét, s életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték.

Sikerült megszöknie, s Új-Zélandba, majd a Vándoron kötött ki, 
a rajta lévők nagy szerencsétlenségére. Ennyi idő alatt a meg
gyilkolt utazó csontjai megfehéredtek, elrejtve Közép-Afrika er
dőrengetegének mélyében, s már mindenki megfeledkezett róla, 
csak hűséges kutyája nem... Dick és Hercules éppen össze akarták 
szedni Sámuel Vernon csontjait, hogy keresztyéni módon elte
messék, amikor Dingo felüvöltött, és egy vérengző fenevad dühé
vel kirohant a kunyhóból.

Alig néhány lépésnyire, csaknem abban a pillanatban irtózatos 
ordítás hallatszott. Hercules kiszaladt a kunyhóból. A többiek kö
vették. Dingót pillantották meg, amint egy emberre vetette magát, 
és a torkát marcangolta.

Negoro volt.
A gazember, mikor a Zaire torkolatához érkezett, hogy ott ha

jóra szálljon, azzal pedig Amerikába menjen Weldon úr meg- 
zsarolására, megvált kíséretétől, s erre a helyre tért vissza, ahol 
a francia utazót meggyilkolta. Nem ok nélkül tette: mindnyájan 
tanúi voltak, mikor egy fa tövében, frissen ásott gödörben néhány 
marék francia aranyat talált. Világos, hogy a gyilkosság elköve
tése után félő volt, hogy a portugálok elfogják Negorót, de előre
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látón itt rejtette el rablása gyümölcsét, hogy majd alkalmas időben 
visszajöjjön érte. Fogsága azonban megakadályozta, s csak most 
állt módjában, hogy kincsére leljen. Ezért jött ide, mikor Dingo 
megszimatolta közellétét, s rárohant.

A nyomorult előrántotta vadászkését az övéből, s abban a pil
lanatban szúrta a kutya szívébe, mikor Hercules rárohant:

-  Te gazember! Végre megfojthatlak!
De már késő volt. Dingo megtette. A portugál élettelenül terült 

el a földön. Szegény Dingo is halálos sebet kapott. Alig bírta ma
gát a kunyhó küszöbéig vonszolni. Ott múlt ki gazdája teteme 
maradványai mellett...

Hercules gödröt ásott. Sámuel Vernon csontjait s hű kutyája 
testét egy sírba temette...

Negoro nem volt többé. De nem tudhatták, nincsenek-e közel 
a bennszülöttek, akik Kazonndéből idáig kísérték. S az bizony 
valódi veszély volt, ha vezetőjük keresésére indulnak. El kellett 
hát dönteni, mit tegyenek a továbbiakban. A folyó, amelyen utaz
tak, csakis a Kongó lehet, hiszen az Közép-Afrika legnagyobb vízi 
útja. Sámuel Vernon levelében pontosan megjelölte a kunyhó tá
volságát a folyó torkolatától. Éppen százhúsz mérföld volt. Az 
egymást itt sűrűn követő vízesések lehetetlenné tették, hogy csó
nakba szálljanak. De itt maradni, ahol esetleg bennszülöttekkel 
találkozhatnak, szintén nem volt tanácsos. Habozni nem lehetett, 
fontolgatásra nem volt idő. Elhatározták, hogy Dick átkel a túlsó 
partra, hogy a vidéket megnézze; addig Weldonnéék, Hercules 
őrizete alatt, ott maradnak a papiruszcserjék sűrűjében.

A folyó, melyet a bennszülöttek Kongo vagy Kvango néven 
hívnak, s melynek máshol Zaire a neve, itt összeszorulva med
rében nem volt szélesebb négyszáz lábnál. Dick, ügyes csónakos 
lévén, nehézség nélkül át tudott kelni rajta. Magával vitte puská
ját is, s csak az esetben akart a túlparton kiszállni, ha nem látta 
veszélyesnek.

Negyedóra múlva szerencsésen elérte a túlsó partot. Éppen 
kiugrani készült, de abban a pillanatban vad kiáltások törték meg 
a csendet, s tíz-tizenkét bennszülött rohant a kikötni készülő
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csónakra. A cölöpfalu lakosai voltak, akik az átrohanó csónakon 
észrevették az utasokat, s a parton üldözésükre indultak.

Dick érezte, hogy nincs menekülés ebből a helyzetből. De 
amint társaira gondolt, akiket meg akart menteni, felállt a csó
nakban, s tüzelésre tartotta fegyverét.

A többiek, látva hogy mi történik a túlsó parton, azonnal meg
feledkeztek a maguk biztonságáról. Barátjuk élete veszélyben volt. 
Kiléptek hát rejtekhelyükből, s hangos kiáltásokkal magukra von
ták a támadók figyelmét.

A bennszülöttek a csónakba ugrottak, ketten evezőt ragadtak, 
s elkezdték a csónakot visszafordítani a másik partra. Már alig 
voltak százlépésnyire a parttól, mikor Dick odakiáltott:

-  Meneküljenek, az istenért! Fussanak!
Ők azonban nem mozdultak. A döbbenettől mintha gyökeret 

vert vert volna a lábuk, úgy álltak ott mozdulatlanul. „S különben 
is, mit használna a futás? -  gondolhatták. Az üldözők úgyis utol
érnék őket..."

Dick nagy tettre határozta el magát. Megragadta a puskáját, 
melyet a bennszülöttek nem mertek tőle elvenni, s két gyors lö
véssel mind a két evezőlapátot szétzúzta. A csónakot így ellenáll
hatatlan erővel ragadta a víz sodra a zuhatag felé; a rajta lévők 
mind elvesznek -  elvész ő is, de az üldözők is; s azok, akiknek 
életét a magáénál jobban féltette, ily módon még talán megme
nekülhetnek.

A bennszülöttek rémületesen kezdtek ordítozni. Látva, hogy 
a csónakot az ár elragadja, a vízbe vetették magukat, a csónakot 
pedig felfordították. Úszva igyekeztek menekülni, de a víz erejé
vel már nem bírtak -  egyenként sodorta őket a vízesés felé... Dick 
e rettenetes pillanatban sem veszítette el lélekjelenlétét: egy mentő 
gondolata támadt, amely mint a villám cikázott át az agyán.

A vízbeugrók hirtelen lendületétől a csónak felborult, s Dick 
arra gondolt, hogy a felborult csónaknak köszönheti majd életét. 
A fiút kétfelől fenyegette az életveszély: vagy megfullad a víztől, 
vagy a légnyomás fojtja meg. Ám a felfordult csónak egyrészt 
a víz színe felett tarthatja, másrészt megvédelmezheti a külső
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levegő nyomásától. Ily módon akár a Niagara-vízesésen is élve 
lehetne siklani.

így is cselekedett. A felborult csónak alá bújt, s megragadta az 
evezőpadot. A víz színén tudta tartani magát, miközben érezte 
azt az ellenállhatatlan erőt is, amely magával ragadja.

Míg barátai a parton, térdre esve könyörögtek Istenhez a ne
mes lelkű fiú megszabadításáért, ő a felborult csónak alatt, az ár 
sodrára bízva magát, zuhant alá. A csónak orrával a mélységbe 
vágódott, de erős kézzel tartotta, s el sem eresztette, míg ismét 
a felszínre nem bukkant a csónak. Érezte, hogy megmenekülése 
egyedül karja erejének köszönhető, és jó úszó létére csakhamar 
elérte a bal partot, hol Weldonné s a többiek kétségbeestek fia
tal barátjukért. Milyen határtalan volt az örömük, hogy meg
menekült!

Az üldözők pedig, kiket a csónak nem védett, egytől-egyig el
tűntek a hullámsírban... Őket nem védelmezte a felborult dereg
lye, valószínűleg a légnyomás áldozatai lettek, mielőtt még testük 
szétzúzódott volna a zuhatagból kiálló éles, hegyes sziklákon.
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XX.  FEJEZET

BEFEJEZÉS

Két nap múlva, július 20-án Weldonné és társai egy karavánnal 
találkoztak, amely Embomába, a Kongó vagyis Zaire torkolata 
felé igyekezett. Nem rabszolgakufárok, hanem becsületes elefánt
csont-kereskedők voltak, kiknek oltalma alatt veszély nélkül te
hették meg sokat hányatott barátaink útjuk hátralévő részét Afri
ka nyugati partjáig. Augusztus 11-én szerencsésen megérkeztek 
Embomába, ahol Harrison úr, az amerikai konzul nagylelkű ven
dégszeretettel fogadta őket. Egy gőzös éppen indulóban volt Pa
namába. Weldonné, fia, sógora, Dick Sand és Hercules hajóra száll
tak, s augusztus 25-én vasúton Kalifornia fővárosába érkeztek. 
Milyen nagy volt Weldon úr öröme elveszettnek hitt, s hasztalan 
keresett kedveseivel való találkozástól!

De mit lehet mondani Herculesről és Dickről? Az egyik a ba
rátja, a másik a fia lett a Weldon-háznak. Többé nem bocsátották 
el őket. Weldon úr jól tudta, mennyit köszönhet mindkettőjüknek, 
s szívből jövő hálával tartozott nekik.

Benedek úr alig várta, hogy a kalapja bélésében féltve őrzött 
Hexapodes Benedictusát szoros vizsgálat és meghatározás alá ve
hesse s besorozhassa az entomológia szótárába. De milyen nagy 
volt meglepetése és bosszankodása, mikor az eddig nélkülözött 
nagyító üveg alá téve a bogarat észrevette, hogy a felfedezettnek 
vélt új faj nem is hexapod, hanem egyszerű s eléggé ismeretes 
pókfaj, melynek a két első lába Hercules durva érintésétől letört.
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Ez ejtette őt végzetes csalódásba! Haragosan vágta földhöz a ha
szontalan rovart, s jaj volt annak, aki előtte valaha a Hexapodes 
Benedictust említeni merte.

Weldon úr tudakozódásainak és utánjárásainak eredménye
ként sikerült megtalálni az öreg Tomot és három fiatal társát. 
Madagaszkárba vitték őket, s ott bocsátották áruba. Mivel a rab
szolgaság intézményét ott is éppen el akarták törölni, így a gaz
dák szívesen s olcsón túladtak fekete portékáikon. Weldon úr egy 
megbízottja könnyűszerrel megvette Tomot és fiát, Batet, Austin- 
nel és Acteonnal együtt, akik 1877. november 15-én ismét mint 
szabad emberek léptek Amerika földjére.

Közben a kis Jack is nőtt, növekedett. Dick tanítgatta. A tanítás 
közben maga még többet tanult. Érezte, hogy ha már előbb is 
többet értett volna a tengerészeihez, Negoro nem csalhatta volna 
olyan könnyen tőrbe a Vándort. Most tehát teljesen kiképezte ma
gát, s idővel derék hajóskapitány lett belőle. De azért sokáig így 
nevezték őt, amikor látták: a tizenöt éves kapitány!
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A tizenöt éves kapitány
M Á S O D I K  K Ö T E T

A regény első részéből megtudtuk, hogy hőseink hajótö
rést szenvedtek annak ellenére, hogy Dick Sand, a Vándor 
tizenöt éves kapitánya mindent megtett céljuk sikeres be
fejezése érdekében. A szárazföldön abban a reményben foly
tatták keserves vándorlásukat, hogy majd a dél-amerikai 
parton kikötőt találnak, s hajóval érik el San Franciscót.

A véletlen azonban összehozta őket egy segítőkésznek mu
tatkozó idegennel, aki veszedelmes irányba vezette a kis 
csapatot. Nem sejthették, milyen iszonyú sors vár rájuk...
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