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Két ten ger já ró nak,  
a ki rá lyi ha di flot ta két kapitá nyá nak,  

akik fe le sé gük nél is job ban szeret ték ha jó ju kat  
– hi szen ez volt a kötelességük



Be ve ze tõ

A vi har tép te, ci bál ta, a gyom rát mar can gol ta. Tud ta: ha há rom 
na pon be lül nem ta lál nak szá raz föl det, vé gük. Há nyan, de há nyan 
oda vesz tek az úton! Egy kí sér tet flot ta fõ na vi gá to ra va gyok, gon-
dolta. Az öt ha jó ból egy ma radt meg, a száz hét fõ nyi le gény ség bõl 
hu szon nyol can, de ezek kö zül is csak tíz já ró ké pes, a töb bi ha lá lán 
van, akár csak a flot ta pa rancs nok. Az éle lem el fo gyott, a ke vés ke 
ivó víz sós és bü dös.

John Blackthorne-nak hív ták; egye dül volt a fe dél ze ten, nem 
szá mít va az orr fa õr szem ét – a né ma Sa la mont –, aki szél ár nyék ban 
kupo rog va für kész te a ten gert.

A ha jót meg dön töt te egy hir te len szél ro ham, és Blackthorne 
a kor mány ke rék mel lé erõ sí tett szék kar fá já ba ka pasz kod va vár-
ta, hogy nyi kor gó ge ren dák kal vissza bil len jen ere de ti hely ze té be. 
Erasmus nak hív ták ezt a két száz hat van ton nás, há rom ár bo cos, húsz-
ágyús kal már ha di ha jót, az utol só meg ma radt egy sé gét an nak az el sõ 
ex pe díciós flot tá nak, ame lyet Né met al föld kül dött ki az Új vi lág ba 
az ellen ség zak la tá sá ra. Ezek vol tak az el sõ hol land ha jók, ame lyek 
be ha tol tak a Ma gel lán-szo ros tit ká ba. Négy száz ki lenc ven hat em ber, 
va lamennyi ön kén tes. Mind nyá jan hol lan dok, ki vé ve a két an gol 
na vi gá tort és egy an gol tisz tet. Pa ran csuk: ki fosz ta ni és fel gyúj ta ni 
az Új vi lág ban ta lál ha tó spa nyol és por tu gál bir to ko kat; ke res ke del mi 
kon cesszi ó kat sze rez ni; új szi ge te ket fe dez ni fel a Csen des-óce á non, 
ame lyek ál lan dó bá zis ként szol gál hat nak, s né met al föl di fel ség te-
rü let té nyil vá ní ta ni õket; majd pe dig, há rom éven be lül: ha za tér ni.

A pro tes táns Né met al föld több mint négy év ti ze de há bo rús ko dott 
a ka to li kus Spa nyo lor szág gal, mert le akar ta vet ni a gyû lölt spa nyol 
igát. Né met al föld – né ha Hol lan di á nak, Né met föld nek, Al föl dek nek 
is ne vez ték – jog sze rint ek kor még a spa nyol bi ro da lom hoz tar to-
zott. Egyet len szö vet sé ge se, Ang lia, az el sõ olyan or szág a ka to li kus 
vi lág ban, amely sza kí tott a ró mai ud var ral, és het ven    -egy né hány 
év vel ez elõtt át tért a pro tes táns hit re, már húsz esz ten de je há bo rú ban 
állt Spa nyo lor szág gal, és egy év ti ze de nyíl tan is szö vet sé get kö tött 
a hol lan dok kal.

A szél új erõ re ka pott, és a ha jó meg ló dult. Ár bo cai csu pa szon 
me re dez tek, csak a vi har-de rék vi tor lák vol tak ki fe szít ve, de az ár 
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és a vi har így is el len áll ha tat la nul rö pí tet te az Erasmus-t az egy re 
söté tebb lá tó ha tár fe lé.

Ar ra még na gyobb le het a vi har, gon dol ta Blackthorne, és még 
több a zá tony meg a ho mok pad. A ten ger pe dig is me ret len. Fü tyülök 
rá. Egész éle tem ben a ten ger rel bir kóz tam, és min dig én gyõz tem. 
Min dig is én fo gok gyõz ni.

Én va gyok az el sõ an gol na vi gá tor, aki át ju tott a Ma gel lán-szo ro-
son. Igen, az el sõ – és az el sõ na vi gá tor, aki ezek re az ázsi ai vi zekre 
ki ha jó zott, ha nem te kin tem azt a né hány nyo mo rult por tu gált és 
ebszülte spa nyolt, akik azt hi szik, még min dig õk ural ják a vi lá got. 
Én va gyok az el sõ an gol eze ken a tengereken…

Mennyi „el sõ”. És mennyi ha lál volt az ára…
Új ra be le sza golt a szél be; most sem ér zett ben ne kö ze li szá raz föl-

det. Te kin te te az óce ánt ku tat ta, de a víz ólom szür ke volt és hara gos. 
Sem mi hí nár fosz lány, sem mi szín folt, ami ho mo kos part ra utalna. 
Jobb ra megint fel tûnt egy zá tony ta ré ja, de nem árult el sem mit. 
Ides to va egy hó nap ja fe nye get ték már õket ezek a szik la ki tü rem ke-
dé sek, föld nek azon ban szí nét se lát ták. En nek az óce án nak so ha sem 
lesz vé ge, gon dol ta. Fü tyü lök rá. Vé gül is er re ké pez tek ki – ar ra, 
hogy is me ret len ten ge re ken ha józ zam, tér ké pez zem fel õket és tér jek 
haza sér tet le nül. Hány nap ra is van már az ott hon? Egy év, ti zen egy 
hónap és két nap. Utol já ra Chi le part já nál kö töt tünk ki, en nek is 
száz har minc há rom nap ja, az tán át vi tor láz tunk azon a ví zen, amely re 
Magellán fu tott ki el sõ nek nyolc van esz ten de je – a Csendes-óce ánon.

Blackthorne ki volt éhez ve, szá ja és tes te saj gott a skor but tól. A 
tá jo ló ra né zett, és meg pró bál ta meg ha tá roz ni a hely ze tü ket. Amint 
a gör bét be ve ze ti az úti nap ló ba, már is na gyobb biz ton ság ban fog ja 
érez ni ma gát az óce án nak ezen a ré szén. Ha pe dig biz ton ság ban érzi 
ma gát, ak kor a ha jó is biz ton ság ban lesz, és ta lán rá akad nak vég re 
a ja pá ni föld re, vagy akár a ke resz tény ki rály, Já nos pap arany bi ro-
dal má ra, amely a le gen da sze rint Kathájtól észak ra fek szik, bár merre 
le gyen is az a Katháj.

Ott azu tán meg ra ko dom kinccsel, és új ra vi tor lát bon tok, még-
pedig nyu gat nak – az el sõ an gol na vi gá tor ként, aki kö rül ha józ ta a 
földet –, és so ha töb bé nem moz du lok ki ott hon ról. So ha. A fi am 
éle té re eskü szöm!

Az ar cá ba vá gó szél vé get ve tett áb rán do zá sá nak, de leg alább 
ébren tar tot ta. Os to ba ság vol na most el alud ni. Ha el al szol, töb bé nem 
ébredsz fel, fi gyel mez tet te ma gát; nyúj tó zott egyet, hogy la zít son 
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meg me re ve dett hát iz ma in, és össze húz ta a kö pe nyét. Lát ta, hogy a 
vi tor lák elõ van nak ké szít ve, a kor mány biz ton sá go san rög zít ve. Az 
õr szem sem aludt el az orr fán. Meg nyu god va hát ra dõlt, és imád ko-
zott, hogy mi e lõbb par tot ér je nek.

– Menj le, na vi gá tor! Fel vál ta ná lak, ha meg en ge ded. – Hendrik 
Specz, a harmadtiszt ka pasz ko dott fel a lét rán, ar ca szür ke volt a 
kime rült ség tõl, sze me beesett, bõ re fol tos és fa kó. Ne ki dõlt a tá jo-
ló ház nak, ne hogy össze es sen, és ök len dez ni kez dett. – Sze rel mes 
Jé zu som, át ko zott le gyen a nap, ami kor el hagy tam Hol lan di át!

– Hol van az el sõ tiszt, Hendrik?
– A priccsén. Kép te len le mász ni ar ról a scheit voll priccs rõl. Sze-

rin tem ott fog ja meg ér ni a fel tá ma dást.
– És a flot ta pa rancs nok?
– Foly ton ví zért meg en ni va ló ért kö nyö rög. – Hendrik kö pött egy 

na gyot. – Azt fe lel tem ne ki, mind járt sü tök egy kap pant, és ezüst tál-
cán vi szem be hoz zá, egy üveg pá lin ká val együtt. Sheithuis! Coot!

– Fogd be a szád!
– Igen is, na vi gá tor úr. De a flot ta pa rancs nok ak kor is nyo mo rult 

fé reg, és mi mi at ta fo gunk el pusz tul ni. – A fi a tal em ber új ra ök len-
dez ni kez dett, és vér fol tos tur hát kö pött. – Sze rel mes Jé zu som, 
könyö rülj raj tunk!

– Menj vissza, és csak haj nal ban gye re fel!
Hendrik ne héz ke sen le eresz ke dett a má sik kormányosszékbe. – Oda   - 

lenn érez ni a ha lál bû zét. Fel vál ta ná lak, ha meg en ge ded. Mi az irány?
– Amer re a szél hajt.
– Hol a szá raz föld, amit ígér tél? Hol van nak a japániak… hol 

van nak, mi?
– Elõt tünk.
– Min dig csak elõt tünk! Gottimhimmel, nem az volt a pa rancs, 

hogy az is me ret len be ha józ zunk! Rég ott hon ké ne len nünk, te li has-
sal, biz ton ság ban he ve rész nünk, ahe lyett hogy Éli ás tü zét ker get jük.

– Menj le, vagy fogd be a szád!
Hendrik mo gor ván el for dí tot ta te kin te tét a ma gas, sza kál las fér-

firól. Hol va gyunk? – sze ret te vol na kér dez ni. Mi ért nem lát ha tom 
a tit kos úti nap lót? De tud ta, hogy ilyen kér dé se ket nem te het föl az 
ember egy na vi gá tor nak, kü lö nö sen en nek nem. Bár csak olyan erõs 
és egész séges vol nék, mint ami kor el hagy tuk Hol lan di át, gon dol ta. 
Ak kor nem várnék to vább. Ki ver ném azt a szür kés kék sze me det, 
szét ta pos nám azt az ide ge sí tõ en mo soly gó ar co dat, és a pok lok mély - 
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 sé ges fe ne ké re külde nélek, úgy is ott a he lyed. Ak kor én len nék a 
fõnavi gá tor, vég re német al földi ve zet né ezt a hajót, nem egy ide-
gen, és meg  sze rez het nénk magunknak a tit kos útifel jegy zé se ket. 
Mert ha ma  rosan el len sé gei leszünk az ango lok nak. Ugyan azt a célt 
tûz tük ma gunk elé, amit õk: ural ni a ten ge re ket, meg ka pa rin ta ni a 
ke res ke del mi útvo na la kat, birtokba ven ni az Újvi lá got és meg foj ta ni 
Spa nyo lor szá got.

– Le het, hogy nincs is ja pá ni föld – mo tyog ta Hendrik. – Le het, 
hogy az egész csak Gottbewonden le gen da.

– De van. A har min ca dik és a negy ve ne dik észa ki szé les ség között. 
És most fogd be a po fá dat, vagy menj le!

– Oda lenn bûz lik a ha lál, na vi gá tor úr – mo tyog ta Hendrik, és 
elõ re bil le nõ fej jel mély ká bu lat ba süp pedt.

Blackthorne izgett-mozgott a szék ben, a tes te ma job ban saj gott, 
mint va la ha. Sze ren csé sebb vagy mind nyá juk nál, nyug tat ta ma gát, 
sze ren csé sebb Hendriknél is. Nem – nem sze ren csé sebb, ha nem elõvi-
gyá za to sabb. Be osz tot tad a gyü mölcs ada go dat, míg a töb bi ek os tobán 
fel fal ták a ma gu két. Pe dig fi gyel mez tet ted õket. Ezért a skor bu tod 
eny hébb le fo lyású, míg a töb bi ek foly ton vé rez nek, has me nés ük van, 
a sze mük fáj és nedvedzik, fo ga ik ki hul lot tak vagy meg la zul tak. Miért 
van az, hogy az em be rek sem mi bõl sem ké pe sek ta nul ni?

Tud ta, hogy fél nek tõ le, még a flot ta pa rancs nok is, és a leg többen 
gyû lö lik. Eb ben per sze nincs sem mi rend kí vü li, hi szen a ten ge ren 
mi dig a na vi gá tor pa ran csol, õ szab ja meg az irányt, õ ve ze ti a hajót 
és vi szi ki kö tõ rõl ki kö tõ re.

Ma nap ság min den ten ge ri út ve sze del mes, gon dol ta, mert az a 
kevés na vi gá ci ós tér kép, ami for ga lom ban van, tel je sen meg bíz ha-
tat lan. A föld raj zi hosszú sá got pe dig le he tet len meg ha tá roz ni.

„Ta láld meg a mód ját a föld raj zi hosszú ság meg ha tá ro zá sá nak, és 
te le szel a leg gaz da gabb em ber a föld ke re kén – mond ta öreg ta nító-
mes te re, Alban Caradoc. – A ki rály nõ, ál dás ne vé re, tíz ezer fon tot 
és her ceg sé get ado má nyoz, ha meg fej ted a tit kot. A mocs kos por tu-
gá lok tól még töb bet kap hatsz – egy egész arany gá lyát. Az ebszülte 
spa nyo lok tól meg akár hú szat is! Ha a lá tó ha tá ron nincs föld, mindig 
el le szel vesz ve, és ma gad ra le szel utal va, fi am.” Caradoc szo ká sa 
sze rint, bá na to san meg ráz ta a fe jét. „El le szel vesz ve. Hacsak…”

„Ha csak nincs úti nap lóm!” – ki ál tot ta di a dal ma san Blackthorne, 
tud ván, hogy jól meg ta nul ta a lec két. Ti zen há rom éves volt ak kor, 
egy esz ten de je inas ko dott már Alban Caradocnál, a na vi gá tor nál és 
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ha jó épí tõ mes ter nél, aki el halt ap ja he lyett ap ja lett, aki so ha sem 
nás pán gol ta el, ha nem fel fed te elõt te és a töb bi inas elõtt a ha jó épí-
tés és a ten ger já rás tit ka it.

Az úti nap lók kis köny vecs kék vol tak, s egy-egy olyan na vi gá tor 
rész le tes meg fi gye lé se it tar tal maz ták, aki már meg jár ta a kér dé ses 
utat. Fel vol tak je gyez ve ben nük a pon tos tá jo ló ál lá sok, ki kö tõk 
és hegy fok ok, föld nyel vek és csa tor nák kö zött. Ki volt mu tat va a 
víz hang ja, mély sé ge, szí ne, a ten ger fe nék mi ne mû sé ge. Meg volt 
örö kít ve a ho gyan ju tot tunk el odá ig és a ho gyan ke rül tünk vissza: 
hány na pig kö vet tek egy bi zo nyos út vo na lat, ho gyan vál to zott a szél, 
mi kor fújt és mer rõl, mi lyen áram la tok ra le het szá mí ta ni és mi lyen 
irány ból, mi kor volt vi har és mi kor tá madt ked ve zõ szél, hol le het 
ki ja ví ta ni a ha jót, hol le het édes vi zet fel ven ni, hol van nak ba rá tok és 
hol el len sé gek, hol van nak zá to nyok, ho mok pa dok, hol van ár és hol 
biz ton sá gos ki kö tõ – egy szó val, min den meg volt ben nük örö kít ve, 
ami a biz ton sá gos ha jó zás hoz nél kü löz he tet len.

Az an go lok nak, hol lan dok nak és fran ci ák nak ho ni vi ze ik re meg-
vol tak a sa ját nap ló ik, de a vi lág ten ge re ken ed dig csak por tu gál és 
spa nyol ka pi tá nyok jár tak, ez a két or szág pe dig min den úti nap lót 
tit kos ként ke zelt. Az olyan nap ló kat, ame lyek mu tat ták az Új vi lág ra 
ki ve ze tõ ví zi uta kat, fel tár ták a Ma gel lán-szo ros és a Jó re mény ség 
fo ká nak tit kát – mind ket tõt a por tu gá lok fe dez ték fel – s az onnan 
Ázsia fe lé ve ze tõ út vo na la kat, a por tu gá lok és a spa nyo lok nem ze-
ti va gyon ként õriz ték, hol land és an gol el len sé ge ik pe dig min dent 
elkö vet tek, hogy meg ka pa rint sák õket.

Per sze, min den úti nap ló csak annyit ért, amennyit a na vi gá tor, aki 
meg ír ta, a toll nok, aki le má sol ta, a rit ka nyom dász, aki ki nyom tat ta 
és a tu dós, aki le for dí tot ta. Min den nap ló ban le het tek hi bák. Sõt: 
szán dé kos hi bák is. Egyet len na vi gá tor sem tud ha tott bi zo nyo sat, 
amíg ma ga is meg nem jár ta az utat. Leg alább egy szer.

A ten ge ren a na vi gá tor volt a ve zér, az út mu ta tó, a vég sõ dönt-
nök a ha jó és a le gény ség min den dol gá ban. Egye dül õ volt az úr a 
tatfedél ze ten.

Olyan bor ez, ami fe jé be száll az em ber nek, gon dol ta Blackthorne. 
Ha egy szer be le kós tolt, so ha sem fe lej ti el az ízét, nem mond le róla, 
min dig szük sé ge van rá. Ez tart ja élet ben, ami kor a töb bi ek már 
mind meg hal tak.
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Fel állt, és be le vi zelt a le fo lyó ba. Ha ma ro san az utol só sze mek is 
le pe reg tek a tá jo ló ház mel let ti ho mok órán; Blackthorne meg for dí-
tot ta és meg kon gat ta a ha jó ha ran got.

– Éb ren tudsz ma rad ni, Hendrik?
– Igen. Azt hi szem, igen.
– Kül dök va la kit, hogy az orr fa õr szem ét fel vált sa. Gon dod legyen 

rá, hogy ne szél ár nyék fe lõl áll jon! A szél majd éb ren tart ja. – El tû-
nõ dött, ne for dít sa-e szél nek szem be a ha jót, s ne hor go nyoz zon-e 
le éj sza ká ra, de úgy dön tött, hogy nem te szi, és le ment a le gény ségi 
szál lás ra. A szál lás a ha jó egész szé les sé gét át fog ta, és száz húsz 
ember priccsé nek vagy füg gõ ágyá nak volt ben ne hely. Blackthorne-
nak arcá ba csa pott a me leg le ve gõ, de a fe nék víz át ha tó bû ze el lenére 
örült ne ki. A húsz-egy né hány em ber kö zül sen ki sem moz dult meg.

– Menj fel az orr fá ra, Maetsukker! – mond ta hol lan dul, az 
Al földek ke ve rék nyel vén, ame lyet épp oly fo lyé ko nyan be szélt, mint 
a por tu gált, a spa nyolt és a la tint.

– Alig élek – fe lel te a pen ge ar cú kis em ber, és még job ban el vac-
kol ta ma gát a priccsén. – Be teg va gyok. Nézd meg, a skor but tól az 
összes fo gam ki po tyo gott! Jó sá gos is ten, mind annyi an itt ve szünk! 
Te vagy az oka, hogy még min dig nem tér tünk ha za. Én kal már 
vagyok, nem ten ge rész. Küldd el Johannt… – fel or dí tott, mert 
Blackthorne le rán tot ta a he lyé rõl és ne ki ló dí tot ta az aj tó nak. Vér 
szi vár gott a szá ján, alig szé del gett. Egy ke gyet len rú gás, amely az 
olda lát ér te, fel rázta ká bu la tá ból.

– Mars az orr fá ra, és ott ma radj, amíg meg nem dög lesz, vagy 
par tot nem érünk!

A kal már ki nyi tot ta az aj tót, és ré mül ten fel isz kolt.
Blackthorne a töb bi ek re né zett, akik vissza bá mul tak rá. – Hogy 

ér zed ma gad, Johann?
– Tûr he tõ en, na vi gá tor. Még az sincs ki zár va, hogy élet ben mara-

dok.
Johann Vinck fõágyúmester és má sod-vi tor la mes ter negy ven  három 

éves volt – a leg idõ sebb em ber az egész ha jón. Kopasz és fo gat lan, 
bõr szí ne akár a ré gi tölgy fáé – de az ere je is. Hat esz ten dõ vel ez elõtt 
együtt in dult Blackthorne-nal ar ra a bal vég ze tû út ra, melynek cél ja 
az Észak ke le ti át já ró fel ku ta tá sa volt, így hát jól is mer ték egy mást.

– A te ko rod ban a leg töb ben meg hal nak, úgy hogy már is meg elõz-
tél ben nün ket. – Blackthorne har minc hat éves volt.

Vinck sa va nyú an el mo so lyo dott. 

12



– A pá lin ká nak kö szön he tem, navi gá tor, meg a sok faj ta lan ko dás-
nak és az öröm te len, szer ze te si élet mód nak.

Sen ki se ne ve tett. Va la ki rá mu ta tott egy priccs re. – Na vi gá tor, a 
vi tor la mes ter meg halt.

– Vi gyétek fel a hul lá ját! Mos sá tok meg és zár já tok le a sze mét! 
Te, te és te!

A há rom em ber für gén le ug rott a priccs rõl, és fel von szol ta a hullát.
– Vinck, te lásd el a haj na li szol gá la tot! Ginsel, te le szel az õrszem.
– Igen is, uram.
Blackthorne vissza ment a fe dél zet re.
Lát ta, hogy Hendrik nem aludt el, és a ha jón min den rend ben. 

Sala mon, a le vál tott õr szem in kább hol tan, mint ele ve nen tá moly gott 
el mel let te, sze me da gadt volt és vö rös a szél tõl. Blackthorne le ment a 
má sik aj tón. A nagy hát só ka bin volt a flot ta pa rancs nok szál lás helye 
és egy ben a fegy ver tár is. A sa ját ka bin ja jobb ra nyílt; a má sik ban, 
a bal ol da li ban rend sze rint a há rom ha jós tiszt la kott. Most Baccus 
van Nekk, a kal má rok ve ze tõ je, Hendrik, a harmadtiszt és Croocq, 
a ha jós inas osz to zott raj ta. Mind a hár man na gyon be te gek vol tak.

Be lé pett a nagy ka bin ba. Paulus Spillbergen, a flot ta pa rancs nok 
fé lig esz mé let le nül he vert a priccsen. Va la ha ala csony, pi ros pozs gás, 
kö vér em ber volt, most azon ban cson tig le so vá nyo dott, po cak ján 
redõk be gyûlt a bõr. Blackthorne vizesflaskát vett elõ egy tit kos 
fiók ból, és meg itat ta.

– Kö szö nöm – nyög te Spillbergen. – Hol a szárazföld… hol?
– Elõt tünk – fe lel te Blackthorne, no ha már ma ga sem hit te; el rak ta 

a flas kát, és a nyö ször gés re ügyet sem vet ve ki ment. Új ra fel tá madt 
a flot ta pa rancs nok irán ti gyû lö le te.

Majd nem pon to san egy éve, hogy el ér ték a Tierra del Fuegót, s 
a szél is ked ve zõ volt, hogy be ha józ za nak az is me ret len Ma gel lán-
szoros ba. De a flot ta pa rancs nok el ren del te, hogy száll ja nak part ra 
arany és kincs után ku tat ni.

„Úr is ten, pa rancs nok, hát nem lá tod ezt a vég te len pusz ta sá got? 
Hol itt a kincs?”

„A le gen da sze rint ez a föld te le van arannyal, te hát a di csõ Német-
al föld fel ség te rü let évé kell nyil vá ní ta nunk.”

„A spa nyo lok öt ven éve ka to ná kat ál lo má soz tat nak itt.”
„Meg le het – de ilyen messze dé len ta lán még sem, fõ na vi gá tor.”
„Ilyen messze dé len az év szak ok is má sok. A má jus, jú ni us, július 

és au gusz tus er re fe lé ke gyet len té li hó na pok. A nap ló sze rint na gyon 
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fon tos, hogy mi kor ra idõ zí ti az em ber a szo ro son va ló át ke lést. A 
szél né hány hét múl va meg for dul, és ak kor itt kell ma rad nunk, itt 
kell te lel nünk hó na po kon át.”

„Hány hét múl va, fõ na vi gá tor?”
„A nap ló nyol cat em lít. De az év szak ok er re fe lé vál to zó hosszú-

ságúak…”
„Ak kor egy pár hé tig még ku tat ha tunk. Ha pe dig vissza kel le ne 

for dul nunk észak fe lé, leg fel jebb ki fosz tunk né hány vá rost, nem 
igaz, ura im?”

„Most kell ne ki vág nunk, flot ta pa rancs nok úr. A spa nyo lok nak a 
Csen des-óce á non ke vés a ha di ha jó juk, de er re fe lé csak úgy nyü zsög-
nek, és mind min ket ke res. Azon nal to vább kell in dul nunk.”

De a flot ta pa rancs nok a ka pi tá nyok sza va zá sá tól tet te füg gõ vé a 
dol got, nem az egy an gol és há rom hol land na vi gá to ré tól, és ér tel-
met len ki ruc ca ná so kat szer ve zett a szá raz föld re.

Azon az éven ha ma rabb for dul tak meg a sze lek, és ott kel lett 
telel ni ük, mert a flot ta pa rancs nok a spa nyol ha jók tól va ló fé lel mé ben 
nem mert vissza in dul ni észak nak. Csak négy hó nap múl va tud tak 
vi tor lát bon ta ni. Ad dig ra száz öt ven hat em bert vitt el az éh ha lál, a 
fagy és a vér has, és a ten ge ré szek le rág ták még a kö te le ket bo rí tó 
bor jú bõrt is. A szo ros ban tom bo ló vi ha rok szét szór ták a flot tát, és 
csak az Erasmus ért el a Chi le ma gas sá gá ban lé võ ta lál ko zó he lyig. 
Egy ál ló hó na pig vár ták a töb bi e ket, de ek kor a lá tó ha tá ron spa nyol 
ha jók je len tek meg, úgy hogy kény te le nek vol tak to vább vi tor láz ni, 
be le az is me ret len ség be. A tit kos úti nap ló Chi lé nél vé get ért.

Blackthorne vé gig ment a fo lyo són, ki nyi tot ta a ka bin ja aj ta ját, és 
be zár ta ma ga mö gött. Ala csony mennye ze tû, ki csi, rend ben tar tott 
ka bin volt, csak két rét gör nyed ve tu dott oda men ni az író asz ta lá hoz. 
Ki nyi tott egy fi ó kot, és vi gyáz va ki cso ma gol ta an nak az al ma-
kész let nek az utol só da rab ját, ame lyet még a Chi le mel let ti Santa 
Maria- szi ge ten gyûj tött. Ütõ dött volt és ap ró, egy he lyen rot had ni 
kez dett, és már meg is pe né sze dett. Ki vág ta a ne gyed rész ét. Ku ka cok 
nyü zsög tek ben ne, de azo kat is meget te, mert a ré gi mat róz le gen da 
sze rint a ku ka cok épp olyan ha tá so sak skor but el len, mint ma ga az 
al ma, s ha az em ber be le dör zsö li õket az ínyé be, nem po tyog ki a 
fo ga. Vi gyáz va rág ta a gyü möl csöt, mert fáj tak a fo gai és az ínye 
is saj gott, azu tán ivott né hány korty vi zet a bo ros töm lõ bõl. Sós íze 
volt. Be cso ma gol ta az al ma ma ra dé kát, és el tet te.
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Pat kány sza ladt be a fe je fö lött füg gõ olaj lám pa ál tal ve tett 
ár nyék ba. A ge ren dák ott ho no san nyi ko rog tak. A pad lón sváb bo ga-
rak nyü zsög tek.

Fá radt va gyok. Na gyon fá radt.
Rá né zett a priccsé re. A hosszú, kes keny szal ma zsák hí vo gat ta.
Na gyon fá radt va gyok.
Aludj egy órát, súg ta ör dö gi én je. Vagy akár csak tíz per cet – és 

friss le szel egy egész hé tig. Na pok óta pár órát al szol mind össze, és 
azt is több nyi re a fe dél ze ten, a hi deg ben. Alud nod kell. Aludj! Úgyis 
meg bíz nak benned…

– Nem, majd hol nap al szom – mond ta fenn han gon, ki nyi tot ta lá dá-
ját, és elõ vet te a ha jó nap lót. Lát ta, hogy a má sik, a tit kos por tu gál 
úti nap ló érin tet len, és meg nyu go dott. Fo gott egy tisz ta lúd tol lat, és 
ír ni kez dett. „1600. áp ri lis 21. Ötö dik vál tás. Al ko nyat. Száz har-
minc har ma dik nap ja hagy tuk el a chi lei Santa Maria-szigetet. Az 
észa ki szé les ség 32. fo kán va gyunk. A ten ger most is há bo rog, a 
szél erõs, a vi tor lá zat a teg na pi. A ten ger szí ne tom pa szür kés zöld, 
fe ne ket len. A szél a 270. fok vo na lán hajt ben nün ket észak-észak-
nyu ga ti irány ba, a se bes ség nagy, két league. A vál tás fe lé nél nagy, 
há rom szög ala kú zá to nyo kat pil lan tot tunk meg észak ke let-észak ra, 
fél league tá vol ság ban.

Az éj jel há rom em be rün ket vit te el a skor but – Joris vi tor la ké-
szí tõt, Reiss ágyú mes tert és de Haan má sod tisz tet. Mi u tán az Úr 
kegyel mé be aján lot tuk lel kü ket, a flot ta pa rancs nok be teg lé vén, én 
ve tettem õket a ten ger be, de szem fe dél nél kül, mert nem volt, aki 
meg varr ja. Ma meg halt Rijckloff vi tor la mes ter is.

A fel hõk mi att ma dél ben sem tud tam meg mér ni a nap su ga rak 
esé sét, de úgy vé lem, tart juk az irányt, és nemso ká ra ki kö tünk a 
ja pá ni ak földjén…”

– De mi kor? – kér dez te a fe je fö lött len gõ ha jó lám pát. Ho gyan 
kell tér ké pet szer kesz te ni? Kell hogy le gyen va la mi mód ja, is mé tel te 
mil li omod szor. Ho gyan kell meg ha tá roz ni a föld raj zi hosszú ságot? 
Kell hogy le gyen mód ja. Ho gyan le het fris sen tar ta ni a zöld sé get? 
Mi  a skorbut?…

„Azt mond ják, ten ge ri vér has, fi am” – fe lel te an nak ide jén Alban 
Caradoc. Nagy ha sú, jó szí vû, hosszú õsz sza kál lú em ber volt.

„Nem le het ne meg fõz ni a zöld sé get és el ten ni a le vét?”
„Meg rom lik, fi am. Ed dig még sen ki se jött rá, ho gyan le het ne 

tar tó sí ta ni.”
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„Azt be szé lik, Francis Drake ha ma ro san út nak in dul.”
„Nem, fi am. Nem me hetsz ve le.”
„Már majd nem ti zen négy éves va gyok. Timnek és Watt nak meg-

en ged ted, hogy fel irat koz za nak Drake ha jó já ra. Szük sé ge van na vi-
gá tor ina sok ra.”

„Õk ti zen hat éve sek. Te csak ti zen há rom vagy.”
„Ál lí tó lag meg pró bál át kel ni a Ma gel lán-szo ro son, az tán el in dul 

fel a part men tén a fel de rí tet len te rü le tek, a Ka li for ni ák fe lé, hogy 
meg ke res se az Anian-szorost, amely össze kö ti a Csen des-óce ánt az 
At lan ti-óce án nal. A Ka li for ni á tól át ha jó zik egé szen Új-Fundlandig, 
vég re fel ku tat ja az Észak nyu ga ti átjárót…”

„Az ál lí tó la gos Észak nyu ga ti át já rót, fi am. Még nem bi zo nyo so-
dott be, hogy igaz a le gen da.”

„Majd õ be bi zo nyít ja. Most már ad mi rá lis, és mi le szünk az el sõ 
an gol ha jó, amely át vág a Ma gel lán-szo ro son, az el sõ, amely ki jut a 
Csen des-óce án ra, az elsõ… ilyen le he tõ sé gem nem lesz még egy!”

„De hogy nem lesz. Drake pe dig so ha sem fej ti meg a Ma gel lán-
szoros tit kát, ha csak nem lop ma gá nak egy úti nap lót, vagy nem ejt 
fog lyul egy por tu gál na vi gá tort. Hány szor mond jam még, hogy egy 
na vi gá tor nak tü rel mes nek kell len nie? Ta nulj tü rel met, fi am! Renge-
teg az idõd.”

„Kér lek szé pen!”
„Nem.”
„De mi ért?”
„Mert Drake egy, két, sõt há rom évig is oda lesz. A be te gek és a 

fi a ta lok kap ják majd a leg rosszabb ételt és a leg ke ve sebb vi zet. Az 
öt ha jó ból csak az övé fog vissza tér ni. Nem él néd túl, fi am.”

„Ak kor az õ ha jó já ra je lent ke zem. Erõs va gyok. Fel fog ven ni.”
„Ide hall gass, fi am, én ott vol tam Drake-kel az öt ven ton ná sán, a 

Judith-on San Juan de Uluánál, ami kor õ és Hawkins ad mi rá lis – õ a 
Minion-on pa rancs no kolt – ki ve re ked te ma gát a ki kö tõ bõl, azok nak 
az ebszülte spa nyo lok nak a gyû rû jé bõl. Rab szol gá kat szál lí tot tunk 
Gui ne á ból Spa nyo lor szág ba, csak hogy nem volt hoz zá spa nyol 
en ge dé lyünk, ezért csap dá ba ej tet ték Hawkins flot tá ját. Ti zen há rom 
nagy ha jó juk volt, ne künk meg csak hat. Hár mat el süllyesz tet tünk, 
de õk is el süllyesz tet ték a Swallow-t, az Angel-t, a Caravelle-t és a 
Jesus of Lubeck-et. Igen, igen, Drake ki vá gott a csá vá ból, és ha za 
is ho zott ben nün ket. Ti zen egyen ma rad tunk hír mon dó nak. Hawkins 
ha jó ján ti zen öten ma rad tak élet ben. Ennyi en a négy száz nyolc vi dám 
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ten ge ri med vé bõl. Drake kö nyör te len em ber, fi am. A di csõ sé get és 
az ara nyat haj hássza, de csak is a ma ga szá má ra, és eb be már na gyon 
so kan be le hal tak.”

„Én nem fo gok meg hal ni. Én…”
„Nem. Ti zen két esz ten dei inas ko dás ra sze gõd tél el hoz zám. Még 

tíz év, és sza bad vagy. De ad dig, 1588-ig meg fo god ta nul ni, ho gyan 
kell ha jót épí te ni és irá nyí ta ni – ad dig en ge del mes ked ni fogsz Alban 
Caradoc ha jó épí tõ-mes ter nek, na vi gá tor nak, a Trinity House tag jának, 
mert kü lön ben so ha sem ka pod meg az en ge délyt. Ha pe dig nincs 
en ge dé lyed, ak kor egyet len an gol ha jót sem irá nyít hatsz an gol ví zen, 
egyet len an gol ha jó tat ján sem pa rancs no kol hatsz sem mi lyen ví zen, 
mert így szól a de rék Harry ki rály tör vé nye, Is ten nyug tas sa. Ez volt a 
tör vé nye an nak a szaj ha Tu dor Má ri á nak is, hogy a po kol tü ze eméssze, 
ez a tör vé nye õfel sé gé nek, a ki rály nõ nek, ural kod jék örök kön-örök ké, 
és ez Ang lia tör vé nye – a leg böl csebb ten ge ri tör vény.”

Blackthorne-nak eszé be ju tott, mennyi re gyû löl te ak kor mes te rét, 
a Trinity House-t – ame lyet VIII. Hen rik ala pí tott 1514-ben az an gol 
na vi gá to rok és ha jós ka pi tány ok ki kép zé sé re –, ti zen két esz ten dei 
rab sá gát, amely nél kül nem kap hat ta meg azt, ami re a leg job ban 
áhí to zott. És még job ban gyû löl te Alban Caradocot ak kor, ami kor 
Drake száz ton nás szlupja, a Golden Hind háromesztendei tá vol lét 
után di csõ sé ge sen meg tért Ang li á ba: az an go lok kö zül el sõ ként 
kö rül ha józ ta a föl det, és hi he tet len zsák mányt ho zott ma gá val – 
más fél mil lió font ér té kû arany- és ezüst ru dat, fû szert és ezüst pénzt.

Gyû lö le tét nem eny hí tet te, hogy az öt ha jó ból négy oda ve szett, 
hogy min den tíz em ber bõl nyolc oda ve szett, hogy Tim és Watt is 
oda ve szett, s hogy egy el fo gott por tu gál na vi gá tor ve zet te át Drake-et 
a Ma gel lán-szo ro son; mint ahogy az or szá gos mé re tû ho zsan ná zást 
sem csök ken tet te, hogy Drake egy tisz tet fel akasz tatott, Fletchter 
káp lánt ki kö zö sí tet te, de az Észak nyu ga ti át já rót nem ta lál ta meg. 
A ki rály nõ le fog lal ta a kincs fe lét, és lo vag gá ütöt te Drake-et. Azok 
a ne me sek és kal má rok, akik az ex pe dí ció költ sé gét össze ad ták, 
meg há rom szo roz ták va gyo nu kat, és kö nyö rög tek, hogy fo gad ja el a 
pén zü ket a kö vet ke zõ vál lal ko zás ra is. Min den ten ge rész kö nyör gött 
Drake-nek, hogy ve gye fel a ha jó já ra, hi szen zsák mányt szer zett, 
ha za ju tott, s a sze ren csés ke ve sek, akik túl él ték a ka lan dot, egész 
éle tük re meg gaz da god tak.

Én is élet ben ma rad tam vol na, gon dol ta Blackthorne. Élet ben 
bizony. És a ré sze se dé sem a kincs bõl elég lett vol na ah hoz, hogy…
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– Rotz vooruiiiiiiiit! Zá tony elõt tünk!
Elõ ször in kább csak érez te, mint hal lot ta a ki ál tást. Má sod szor 

azon ban már a vi har tom bo lá sát is túl har sog ta a ré mült or dí tás.
Ki ro hant a ka bin ból, fel a tat fe dél zet re, szí ve a tor ká ban vert, 

szája ki szá radt. Sö tét éj sza ka volt, zu ho gott az esõ, s egy pil la nat ra 
bol dog ság ön töt te el, mert tud ta, hogy a sok he te ki fe szí tett vá szon 
esõ fo gók ha ma ro san csor dul tig tel nek. Ki nyi tot ta a szá ját, be le kós-
tolt a csak nem víz szin te sen zu ho gó édes esõ be, az tán há tat for dí tott 
a zápor nak.

Lát ta, hogy Hendriket szin te meg bé ní tot ta a ré mü let. Az 
orrfaõrszem, Maetsukker, a ha jó orr ban ku po rog va össze füg gés te-
lenül ki a bált és elõ re mu to ga tott. Blackthorne ar ra né zett.

A zá tony alig két száz yard ra volt tõ lük; nagy fe ke te szik la ka ro kat 
ha rap dált az éhes ten ger. A ha jó tól jobb ra és bal ra a hul lá mok vég-
te len taj té kot túr tak. A szél vi har ha tal mas fe hér hab tö me ge ket vetett 
a fe ke te éj sza ká ba. Az elõ ár boc egyik fe szí tõ kö te le el pat tant, és a 
leg fel sõ vi tor la rúd be le re pült a ten ger be. Az ár boc meg in gott, de nem 
dõlt ki, és a ten ger kö nyör te le nül te rel te to vább a ha jót végze te fe lé.

– Min den ki a fe dél zet re! – ki ál tot ta Blackthorne, és va dul meg-
rán gat ta a ha rang kö te let.

A zaj fel ver te Hendriket ká bu la tá ból. – El vesz tünk! – or dí tot ta 
hol lan dul. – Édes Jé zus, se gíts!

– Ker gesd fel a le gény sé get a fe dél zet re, te nyo mo rult! El alud tál! 
Mind a ket ten el alud ta tok! – Blackthorne a le gény sé gi le já ró hoz 
lökte, s le fej tet te a ke rék fo gan tyúk ról a merevítõszíjakat, meg ve tet te 
a lábát, és ke mé nyen bal ra rán tot ta a kor mányt.

Min den ere jét meg kel lett fe szí te nie, amint a kor mány la pát be le-
mart a hul lá mok ba. A ha jó meg re me gett, az orr fa fél re len dült, ahogy 
le csa pott rá a szél, és ha ma ro san ol da lát for dí tot ta a vi har nak. A 
vihar-de rék vi tor lák ki ha sa sod va igye kez tek ma guk ra ven ni a ha jó 
sú lyát, a kö te lek su hog va meg fe szül tek. A ten ger fö lé jük tor nyo sult, 
a hajó elõ re ló dult, a zá tonnyal pár hu za mo san, és Blackthorne ek kor 
vet te ész re a nagy hul lá mot. Fi gyel mez te tõ en oda ki ál tott a fe dél zet re 
si etõ mat ró zok nak, és ka pasz ko dott, ahogy csak bírt.

Az egész ten ger a ha jó ra zú dult, s az meg per dült: Blackthorne már 
azt hit te, el me rül tek, de a ha jó meg ráz ta ma gát, akár egy bõ rig ázott 
ter ri er, és ki ug rott a hul lám völgy bõl. Víz zu bo gott min den fe dél zeti 
le fo lyón, és Blackthorne le ve gõ ért kap ko dott. Lát ta, hogy a vi tor la-
mes ter hul lá ja, ame lyet a más na pi te me tés hez ké szí tet tek ki a fe dél - 
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 zet re, el tûnt, s egy még na gyobb hul lám kö ze le dik. Fel kap ta 
Hendriket, aki hi á ba ka pá ló zott, és le sö pör te a ha jó ról. Újabb hul lám 
zú dult a fe dél zet re. Blackthorne egyik kar ját át fûz te a kor mány ke ré-
ken, s így helyt tu dott ma rad ni. Hendrik már öt venyard nyi ra sod ró dott 
bal fe lõl. A hul lám ta ra ja vissza szív ta, de a kö vet ke zõ fel dob ta a le ve-
gõ be, egy da ra big ott le be gett or dít va, az tán a hul lám vissza rán tot ta, 
hoz zá csap ta egy szik la ge rinc hez és vég leg el nyel te.

A ha jó or rát a ten ger be fúr va ke res te az utat. Újabb vi tor la rúd 
szaba dult el, s a csi gák és tar tó kö te lek össze gu ban co lód tak a csar-
na kok kal.

Vinck és egy mat róz fel má szott a tat fe dél zet re, és ne ki fe szült a 
kor mány nak, hogy se gít sen. Blackthorne már kö ze lebb rõl lát hat ta 
jobb ol da lt a zá tonyt. Elöl és bal ra is vol tak szik lák, de itt-ott egy-egy 
rést is ki  le he tett ven ni köz tük.

– Mássz fel, Vinck! Elõvitorlát ki bon ta ni! – Vinck és két mat róz 
lé pés rõl lé pés re ara szolt fel az elõ ár boc ra, a töb bi ek oda lenn a kö te-
lek re akasz kod tak, hogy meg könnyít sék a dol gu kat.

– Vi gyá zat elöl! – ki ál tot ta Blackthorne.
A ten ger új ra át zú dult a fe dél ze ten, egy em bert le sö pört, és vissza-

dob ta a vi tor la mes ter holt test ét. A ha jó orr ki emel ke dett a víz bõl, és 
új ra le me rült, újabb víz tö meg gel áraszt va el a fe dél ze tet. Vinck és 
tár sai ká rom kod va ki rán gat ták a rögzítõkötelekbõl a vi tor lát, amely 
azon nal ki bom lott, ak ko rát csat tan va, akár egy ágyú; a szél be le ka-
pott, és a ha jó meg ló dult.

Vinck és se gí tõ tár sai ide-oda leng tek a ten ger fö lött, azu tán mász ni 
kezd tek le fe lé.

– Zá tony – zá tony elõt tünk! – or dí tot ta Vinck.
Blackthorne és a mat róz jobb ra rán tot ta a kor mányt. A ha jó té to-

váz va meg for dult és fel vi sí tott, amint a fel szín alatt rej tõ zõ szik lák 
meg ta lál ták az ol da lát. Az ütés azon ban fer de szög ben ér te a ha jót, s 
a szik la ta réj szét mál lott alat ta. A ge ren dák ki tar tot tak, és az em be rek 
új ra fel lé le gez tek.

Blackthorne rést lá tott elöl a zá tony ban, és ar ra ko rá nyoz ta vol na 
a ha jót. A vi har fel erõ sö dött, a ten ger még job ban dü hön gött. Egy 
szél ro ham meg pör dí tet te a ha jót, és a kor mány ki sza kadt a ke zük bõl. 
Új ra meg ra gad ták, és vissza ál lí tot ták az irányt, de a ha jó most már 
ré sze gen buk dá csolt. A ten ger új ra el árasz tot ta, be tört a le gény sé gi 
szál lás ba, és egy em bert ne ki csa pott a re kesz fal nak. A al só fedél zet 
épp úgy víz alatt állt, mint a fel sõ.
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– A szi vattyúk hoz! – ki ál tot ta Blackthorne. – Lát ta, hogy két 
ember le si et.

Az esõ az ar cá ba vá gott, de õ hu nyo rog va tûr te a fáj dal mat. A 
tájo ló ház lá mpá ja és a hát só jel zõ lám pa rég ki aludt. Újabb szél ro ham 
térí tet te el irá nyá tól a ha jót, a mat róz meg csú szott, és a kor mány-
ke rék is mét ki ug rott a ke zük bõl. A mat róz fel üvöl tött: fe je ne ki vá-
gódott az egyik ke rék fo gan tyú nak, össze esett, és ott he vert a ten ger 
ké nyére bíz va. Blackthorne fel rán tot ta és ma gá hoz szo rí tot ta, míg 
a nagy hul lám el nem zú gott fö löt tük. Ek kor vet te csak ész re, hogy 
a mat róz ha lott; le ej tet te a szék be, és a kö vet ke zõ hul lám le so dor ta 
a fe dél zet rõl.

A zá tony rés há rom fok ra volt a szél irány fe lé, de Blackthorne 
hiába erõl kö dött, nem tud ta ar ra for dí ta ni a ha jót. Két ség be es ve ke re-
sett má sik csa tor nát, de tud ta, hogy úgy sincs; sze let fo gott, hogy a 
ha jó fel gyor sul jon, majd új ra szél nek for dí tot ta. Most már va la mi vel 
odébb ke rült, és tar tot ta az irányt.

A ha jó el kín zot tan meg ráz kó dott – tõ ké je rá sza ladt a bo rot va éles 
zá tony ta ré jok ra, és az em be rek lel ki sze mei elõtt már szét is es tek a 
ge ren dák, s a ten ger min dent el árasz tott. A ha jó elõ re len dült, im már 
irá nyít ha tat la nul.

Blackthorne se gít sé gért ki ál tott, de nem hal lot ták meg, így egye-
dül kelt bi rok ra a kor mánnyal. A hul lá mok egy íz ben odább ló dí tot-
ták, de vissza má szott és meg ka pasz ko dott; kö dö sü lõ agya fel nem 
fog hat ta, ho gyan tar tott ki ilyen so ká ig a kor mány la pát.

A zá tony rés ben a ten ger va ló sá gos ör vénnyé vál to zott: a vi har 
haj tot ta vol na a vi zet, de a szik lák köz re fog ták. Óri á si hul lá mok 
csap kod ták a zá tonyt, vissza ló dul tak ma ra kod ni az utá nuk jö võk kel, 
végül min den fe lõl egy más nak es tek. A ha jó te he tet le nül ke reszt be 
for dult, be szip pan tot ta az ör vény.

– Dö gölj meg, vi har! – üvöl töt te Blackthorne. – Vedd le a mocs-
kos ke ze det a ha jóm ról!

A kor mány ke rék pö rög ni kez dett, el ló dí tot ta a na vi gá tort, s a fedél-
zet éme lyí tõ en meg dõlt. Az orr fa szik lá nak üt kö zött, a kö tél zet egy 
ré szé vel együtt le vált, s a ha jó vissza bil lent. Az elõ ár boc ív be haj lott 
és el pat tant. Az em be rek fej szé vel es tek a csarnakoknak, hogy a víz 
leso dor has sa. Nagy ne he zen ki sza ba dí tot ták, és az ár boc a ten ger be 
zuhant, ma gá val ránt va egy mat rózt, aki be le ga ba lyo dott a köte lek be. 
A mat róz fel üvöl tött, de nem se gít het tek raj ta, néz ték, ahogy el tû nik, 
majd új ra fel buk kan az ár boc cal együtt, s az tán nem lát ták többé.
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Vinck és akik élet ben ma rad tak, fel néz tek a tat fe dél zet re és lát ták, 
hogy Blackthorne úgy bir kó zik a vi har ral, akár az esze lõs. Keresz tet 
ve tet tek és imád koz tak, egyik-má sik zo ko gott fé lel mé ben, és kapasz-
kod tak, ahogy csak bír tak.

A szo ros egy pil la nat ra ki szé le se dett, a ha jó le las sult, de a nyí lás 
ha ma ro san új ra be szû kült, a szik lák meg nõt tek, fö lé jük tor nyo sul-
tak. Az áram lat vissza ló dult a szik lák ról, ma gá val rán tot ta a ha jót, 
meg pör dí tet te és re pí tet te vég ze te fe lé.

Blackthorne ab ba hagy ta a vi har ká rom lá sát, bal ra fe szí tet te a 
kor mányt és tar tot ta, min den iz ma görcs be ug rott. A ha jó azon ban 
fütyült a kor mány la pát ra, akár csak a ten ger.

– For dulj, for dulj, te po kol be li szaj ha! – zi hál ta Blackthorne, ereje 
fogy tán. – Se gít se tek!

A ten ger fu tá sa fel gyor sult, Blackthorne-nak majd szét pat tant a 
szí ve, de csak azért is ne ki fe szült a sod rás nak. Erõl tet te a sze mét, 
hogy fó kusz ba áll jon, ám a lát vány egy re kö dö sült elõt te, a szí nek 
fur csán el vál toz tak, fa kul tak. A ha jó a leg szû kebb rész be ju tott, már-
már úgy lát szott, nincs me nek vés, ami kor a tõ ke hir te len iszap ágyba 
ütkö zött. A ha jó meg ráz kó dott, és ol dalt for dult. A kor mány la pát 
bele mart a ten ger be. Ek kor a szél és a ten ger se gít sé gük re si e tett, 
a hajó szél irány ba pör dült, és át sik lott a szo ro son – a biz ton ság ba. 
Vár ta a par ti öböl.
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EL SÕ KÖNYV



El sõ fe je zet

Blackthorne hir te len fel éb redt. Elõ ször azt hit te, ál mo dik, mert 
száraz föld ön volt, és a szo bát igen fur csá nak ta lál ta. Ki csi volt, tisz ta, 
és pu ha gyé ké nyek bo rí tot ták. Vas tag ta ka rón fe küdt, és ugyan ilyen 
ta ka ró ba volt bu gyo lál va. A mennye zet lak ko zott céd rus ból készült, 
a fa lak négy zet alak ban el ren de zett céd rus lé cek bõl áll tak, és a kö zö-
ket át lát szat lan pa pír fed te, amely kel le me sen tom pí tot ta a fényt. 
Ágya mel lett bí bor pi ros tál cát ta lált, raj ta ap ró tál ká kat. Az egyik ben 
hi deg fõtt zöld ség volt, és Blackthorne úgy hab zsol ta fel, hogy nem 
is ér zé kel te pi káns ízét. A má sik hal le vest tar tal ma zott – kap kod va 
ki it ta azt is. A har ma dik ból uj ja i val töm te szá já ba a sû rû bú za- vagy 
ár pa ká sát. Egy kü lö nös for má jú ivó tök ben me leg, fur csa ízû, ki csit 
ke ser nyés, de fi nom vi zet ta lált.

Ek kor vet te ész re a falifülkében a fe szü le tet.
Te hát spa nyol vagy por tu gál ház ban va gyok, gon dol ta meg döb-

ben ve. A ja pá ni ak hoz ke rül tem vol na? Vagy ta lán Kathájba?
Az egyik fal be tét fél re csú szott és ki nyílt. Kö zép ko rú, tes tes, pufók 

nõ tér delt a nyí lás ban, és mo so lyog va meg ha jolt. A bõ re arany bar na 
volt, sze me kes keny és fe ke te, hosszú fe ke te ha ját ügye sen fel tor-
nyoz va vi sel te. Szür ke selyemköntös volt raj ta, rö vid, vas tag talpú 
fe hér ha ris nya, a de re kán szé les, pi ros öv.

– Gosudzsinszama, gokibun va ikaga deszu ka? – kér dez te. Várt, 
majd, mi vel Blackthorne értet le nül me redt rá, meg is mé tel te.

– Ja pá ni föl dön va gyok? – kér dez te Blackthorne. – Vagy 
Kathájban?

A nõ ér tet le nül néz te, és mon dott va la mit, amit vi szont õ nem 
értett. Az tán hir te len rá jött, hogy nincs raj ta a ru há ja. Nem lát ta se hol. 
Jel be széd del ér té sé re ad ta, hogy fel akar öl töz ni. Az tán a tál kák ra 
mu ta tott, és a nõ meg ér tet te, hogy még éhes.

El mo so lyo dott, meg ha jolt, és vissza húz ta a fal be té tet.
Blackthorne ki me rül ten hát ra ha nyat lott; a pad ló émelyí tõ és visz-

sza ta szí tó moz du lat lan sá gá tól szé dül ni kez dett. Meg pró bált erõt 
venni ma gán. Ar ra em lék szem, hogy ki ve tet tük a hor gonyt, gon dolta. 
Vinckkel, azt hi szem, Vinckkel, Öböl ben vol tunk, a ha jó iszap ágy ra 
fu tott és meg állt. Hal lot tuk a par ton meg tö rõ hul lá mo kat, de akkor 
már biz ton ság ban vol tunk. Fé nye ket lát tunk a par ton, az tán új ra a 
ka bi nom ban vol tam, és min den el sö té tült elõt tem. Más ra nem emlék - 
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 szem. Ké sõbb fé nyek gyúl tak a sö tét ség ben, és fur csa han go kat hal-
lot tam. Én an go lul szólal tam meg, az tán por tu gá lul. Az egyik benn-
szü lött ér tett va la mit por tu gá lul. Vagy ta lán por tu gál volt? Nem, azt 
hi szem, benn szü lött. Meg kér dez tem tõ le, hogy hol va gyunk? Nem 
em lék szem. Utá na vissza sod ród tunk a zá tony hoz, a nagy hul lám újra 
fö lénk tor nyo sult, ki vitt a ten ger re és megfulladtam… ret te ne te sen 
hi deg volt… nem, nem is, a ten ger me leg volt és pu ha, akár egy öl nyi 
mély se lyem ágy. Nyil ván ki hoz tak a part ra és le fek tet tek.

– Ak kor ez az ágy le he tett olyan pu ha és me leg – mond ta fenn-
han gon. – So sem alud tam még sely men. – A gyen ge ség erõt vett 
rajta, és Blackthorne álom ta lan ká bu lat ba süp pedt.

Ami kor fel éb redt, a cse rép tál kák új ra te le vol tak étel lel, ru hái 
csi no san össze haj to gat va az ágya mel lett. Va la ki ki mos ta, ki va sal ta 
és ap ró, fi nom öl té sek kel meg varr ta õket.

De a ké se el tûnt és a kul csai is.
Mi nél elõbb sze rez nem kell egy kést, gon dol ta. Vagy egy pisz-

tolyt.
Te kin te te a fe szü let re té vedt. Fé lel me el le né re iz ga tott ság fog ta 

el. Szám ta lan na vi gá tor- és mat róz le gen dát hal lott Por tu gá lia tit kos 
ke le ti bi ro dal má nak hi he tet len gaz dag sá gá ról, ar ról, hogy a por tu gá-
lok ál lí tó lag ka to li kus hit re té rí tet ték, va gyis le igáz ták a po gá nyo kat, 
hogy ar ra fe lé az arany olyan ol csó, akár a vas, és annyi a sma ragd, 
ru bin, gyé mánt és za fír, mint ka vics a ten ger par ton.

Ha igaz, hogy meg té rí tet ték õket, gon dol ta, ak kor a töb bi is igaz 
le het. Igen. De azért mi nél elõbb fegy vert kell sze rez nem, mert csak 
az Erasmus ágyú csö vei mö gött fo gom biz ton ság ban érez ni ma gam.

Meget te az ételt, fel öl tö zött, és tá mo lyog va talp ra állt: a szá raz-
föld ön so ha sem volt ele mé ben. A csiz má ját nem ta lál ta. Dü lön gélve 
oda ment az aj tó hoz, meg tá masz ko dott, de a vé kony to ló fal nem bírta 
el a sú lyát, s a pa pír be sza kadt. Majd nem has ra esett. A fo lyo són 
tér de lõ asszony ré mül ten né zett fel rá.

– Bo csá nat – mond ta, és fur csa mód el szé gyell te ma gát ot rom ba-
sá gá ért. Folt esett a szo ba ma ku lát lan sá gán.

– Hol a csiz mám?
A nõ ér tet le nül néz te. Blackthorne tü rel me sen be le kez dett a jel-

be széd be, mi re a nõ vé gig sza ladt a fo lyo són, le tér delt, ki nyi tott egy 
má sik to ló aj tót, és in tett ne ki. Han go kat, víz cso bo gást hal lott. Be lé-
pett az aj tón, és egy újabb, csak nem üres szo bá ban ta lál ta ma gát. Ez 
a szo ba egy ve ran dá ra szol gált, amely rõl lép csõ ve ze tett le egy magas 
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fal lal kö rül vett kis kert be. A fõ be já rat nál két öreg asszony, há rom piros 
kön töst vi se lõ gyer mek és egy öreg em ber állt, va ló szí nû leg ker tész, 
mert ge reb lye volt a ke zé ben. Mé lyen meg ha jol tak, és úgy ma rad tak, 
nem emel ték fel a fe jü ket.

Blackthorne döb ben ten lát ta, hogy az öreg em ber csak egy ap ró 
ágyék kö tõt vi sel, mely alig ta kar ja el a ne mi szer vét.

– Jó reg gelt! – mond ta, mert más nem ju tott eszé be.
Nem moz dul tak, nem egye ne sed tek föl.
Ér tet le nül né zte õket, majd su tán õ is meg ha jolt. Ab ban a pil lanat-

ban ki egye ne se dtek és rá mo so lyog tak. Az öreg em ber még egy szer 
meg ha jolt, és vissza ment dol goz ni. A gye re kek meg bá mul ták Black-
thorne-t, az tán ka ca rász va el sza lad tak. Az öreg asszony ok eltûn tek a 
ház bel se jé ben, de Blackthorne érez te, hogy raj ta tart ják a szemüket.

Meg pil lan tot ta a csiz má ját a lép csõ al ján. Mi e lõtt fel emel het te 
volna, nagy za va rá ra a kö zép ko rú nõ letér delt, és se gí tett fel húzni.

– Kö szö nöm – mond ta Blackthorne. – Gon dol ko dott egy da ra-
big, és a mell kas ára bö kött. – Blackthorne – mond ta las san. – 
Blackthorne. – Rá bö kött az asszony ra. – Té ged hogy hív nak?

Az asszony ér tet le nül néz te.
– Black-thorne – is mé tel te szó ta gol va, ma gá ra mu ta tott, az tán újra 

az asszony ra. – Ne ked mi a ne ved?
Az asszony a hom lo kát rán col ta, majd hir te len, mint aki min dent 

ért, ma gá ra mu ta tott. – Onna! Onna!
– Onna! – is mé tel te Blackthorne épp oly di a dal ma san, akár az 

asszony. – Onna.
Az asszony bol do gan bic cen tett. – Onna!
A kert hez fog ha tót még so ha sem lá tott: kis víz esés, pa tak, ap ró 

híd, gon do zott ka vi csos ös vé nyek, szik lák, vi rá gok, bok rok. Mi lyen 
tisz ta, gon dol ta. Mi lyen ren de zett.

– Bá mu la tos – mond ta.
– Bámuratosu? – is mé tel te kész sé ge sen az asszony.
– Mind egy – hagy ta rá Blackthorne. Mi vel nem tud ta, mit csi náljon, 

el hes se get te az asszonyt, aki ud va ri a san meg ha jolt és tá vo zott.
Blackthorne le ült, há tát egy osz lop nak ve tet te, és süt tet te ma gát a 

me leg nap pal. Szé del gõ fej jel néz te az öreg em bert, aki gyo mot irtott 
a tö ké le te sen gyom ta la ní tott kert ben. Hol le het nek a töb bi ek? Él-e 
még a flot ta pa rancs nok? Hány na pot alud tam át? Csak ar ra em lék-
szem, hogy fel éb red tem, et tem és új ra el alud tam, de úgy ér zem, alig 
et tem és alig ál mod tam va la mit.
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El szá gul dot tak mel let te a gye re kek – ker ge tõz tek, és Blackthorne 
he lyet tük is ké nyel met le nül érez te ma gát, mert ami kor a majd nem anya-
szült mez te len ker tész elõ re ha jolt, min de ne ki lát szott; fel nem fog hatta, 
hogy a gye re kek ügyet sem vet nek rá. A fa lon túl cse rép- és zsúp tetõs 
épü le te ket lá tott, és jó val messzebb, ma gas he gye ket. Szél sö pört végig 
az égen, és meg ker get te a go moly fel hõ ket. Mé hek züm mög tek a békés 
ta va szi na pon. A tes te kí ván ta még az al vást, de ehe lyett fel tá pász-
ko dott, és oda ment a kert ka pu hoz. A ker tész mo so lyog va meg ha jolt, 
elõreszaladt, kinyitotta a kaput, újra meghajolt,  és be csuk ta mö göt te.

A fa lu egy ke let nek né zõ, fél hold ala kú öböl kö ré épült: kö rül be lül 
két száz kü lö nös, so sem lá tott for má jú ház egy hegy tö vé ben, amely 
egé szen a par tig nyúlt. A fa lu fö lött te ra szo san meg mû velt föl dek, észak 
és dél fe lé ve ze tõ föld utak. A ten ger part ki volt kö vez ve, és kõ mó ló 
nyúlt be ró la a víz be. Biz ton sá gos ki kö tõ, kõ mó ló, ha lat tisz to ga tó, 
hálót szö võ fér fi ak és nõk, a fa lu észa ki szé lén egy kü lö nös for má jú 
ha jó, épü lõ fél ben. Kinn a ten ge ren, ke let re és dél re szi ge te ket lá tott. 
Ar ra le het nek a zá to nyok is, vagy még messzebb, túl a látó ha tá ron.

A ki kö tõ ben több fur csa ala kú ha jó is volt, több nyi re ha lász ha jók, 
né me lyik egyet len nagy vi tor lá val fel sze rel ve, né me lyik ben evez-
tek – az eve zõ sök áll tak, és úgy tol ták a la pá tot a víz ben, nem ül ve 
húzták, ahogy õ tet te vol na. Volt, ame lyik ki fe lé tar tott, volt, ame lyik 
a fadokk hoz kö ze le dett. Az Erasmus a part tól öt ven yard ra, jó víz ben 
hor gony zott, há rom hor gony lánc csün gött az or rá ról. Ezt meg ki csi nál-
hat ta? – töp ren gett Blackthorne. Csó na kok li beg tek a ha jó ol da lá nál, a 
fe dél ze ten benn szü löt tek téb lá bol tak. Ho vá let tek a mat ró zai?

Kö rül né zett, és ész re vet te, mennyi en fi gye lik. Ami kor rá jöt tek, 
hogy meg lát ta õket, meg ha jol tak, mi re õ is su tán meg ha jolt. Az 
embe rek új ból de rûs nyüzs gés be fog tak, fel-alá jár kál tak, meg-meg-
áll tak, haj long tak, és lát szó lag ügyet se ve tet tek töb bé rá. Akár va la mi 
szí nes pil lan gó had. De mi köz ben a part fe lé bal la gott, érez te, hogy 
min den ab lak ból és aj tó ból ku ta tó te kin te tek kí sé rik.

Mi az, ami olyan fur csa raj tuk? Nem csak a ru há juk és a vi sel-
ke dé sük. Nin cse nek fegy ve re ik! – jött rá el ké ped ve. Se hol egy kard 
vagy pus ka. Ez meg hogy le het?

Is me ret len áruk kal és bá lák kal te le, nyi tott bol tok sze gé lyez ték a kis 
ut cát. A bol tok szint je meg volt emel ve, s az áru sok és a vá sár lók a tiszta 
fa pad lón tér del tek vagy gug gol tak. Lát ta, hogy a leg töb ben fa ci põt vagy 
sás ból font sa rut vi sel nek, né me lyi kük vas tag talpú fe hér ha risnyát is, 
amely a nagy láb ujj és a má so dik ujj kö zött ki volt vág va, hogy a tar tó szíj 
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be fér jen, de a fa ci põt és a sa rut mind nyá jan kint hagy ták az ut cán. Akik 
me zít láb jár tak, meg tö röl ték a lá bu kat, és tisz ta há zi sa ru ba bújtat ták, 
amely oda volt ké szít ve az aj tó ba. Okos do log, gon dol ta cso dál kozva.

Amint a fe lé je kö zel edõ ton zú rás fér fit meg pil lan tot ta, fé le lem 
rán tot ta görcs be a gyom rát. A pap nyil ván va ló an por tu gál vagy 
spa nyol, és hi á ba vi sel na rancs sár ga kön töst, övén ott lóg az ol va só 
és a feszü let, s az ar ca hi deg, el len sé ges. A kön töst úti por lep te, az 
eu ró pai csiz ma csu pa sár volt. A pap a le hor gony zott Erasmus-t néz-
te, és Blackthorne tud ta, hogy mind járt rá jön: a ha jó vagy hol land, 
vagy an gol, is me ret len eze ken a ten ge re ken, kar csúbb és gyor sabb 
a szo ká sos nál, az an gol ka lóz ha jók min tá já ra ké szült, ame lyek oly 
nagy pusz tí tást vit tek vég hez a spa nyol vi ze ken. Tíz fe ke te ha jú, 
fe ke te sze mû benn szü lött kí sér te a pa pot, az egyik hoz zá ha son ló an 
volt öltöz ve, de szíj sa rut vi selt. A töb bi e ken szí nes kön tös, bug  gyos 
nad rág vagy ágyék kö tõ volt. Fegy vert egyi kük nél sem lá tott.

Blackthorne sze re tett vol na el fut ni, de tud ta, hogy nem len ne hozzá 
ere je, és úgy sincs ho vá búj nia. Nagy ter me te és a sze me szí ne azonnal 
el árul ná, hogy ide gen ezen a föl dön. Ne ki ve tet te a há tát a fal nak.

– Ki vagy? – kér dez te a por tu gál pap. Tag ba sza kadt, fe ke te ha jú, 
jól táp lált, húsz-egy né hány éves fér fi volt, hosszú sza kál lal.

– Hát te? – vá gott vissza rez ze nés te len te kin tet tel Blackthorne.
– Az ott né met al föl di ka lóz ha jó. Eret nek hol lan dus vagy. Mind-

nyá jan ka ló zok vagy tok. Is ten ir gal maz zon nek tek!
– Nem va gyunk ka ló zok. Bé kés ke res ke dõk va gyunk, ki vé ve, ha 

el len ség gel ta lál ko zunk. Én va gyok an nak a ha jó nak a na vi gá to ra. 
Hát te ki vagy?

– Sebastio atya. Hogy ke rül tök ide? Fe lelj!
– A vi har part ra ve tett ben nün ket. Hol va gyunk? A ja pá ni föl dön?
– Igen, ez Ja pán. Nippon – fe lelt tü rel met le nül a pap. Egyik 

embe ré hez for dult, aki idõ sebb volt a töb bi nél, ala csony, inas, iz mos 
karú, kér ges ke zû, ko po nyá ja le volt bo rot vál va, s a szem öl dö ké hez 
hason ló an õsz ha ja vé kony var kocs ba fog va. A pap aka doz va be szélt 
japá nul, és Blackthorne-ra mu to ga tott. A benn szü löt tek ijedt ar cot 
vágtak, egyi kük ke resz tet ve tett.

– A hol lan dok eret ne kek, lá za dók, ka ló zok. Mi a ne ved?
– Por tu gál te lep ez?
A pap el len sé ges, vér eres szem mel néz te. – A fa lu elöl já ró ja azt 

mond ja, ér te sí tet te jö ve te led rõl a ha tó ságot. Bû ne id el fog ják nyer ni 
mél tó bün te té sü ket. Hol a ha jó le gény sé ge?
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– A vi har el té rí tett ben nün ket. Éle lem re és víz re van szük sé günk, 
meg né mi idõ re, hogy a ha jót ki ja vít has suk. Utá na el me gyünk. Meg-
fi ze tünk mindenért…

– Hol a ha jó le gény sé ge?
– Nem tu dom. Gon do lom, a ha jón.
A pap is mét az elöl já ró hoz for dult, aki a fa lu túl só vé ge fe lé 

mu ta tott, és hosszan ma gya rá zott va la mit. A pap vissza for dult 
Blackthorne-hoz. – Er re fe lé ke reszt re fe szí tik a bû nö sö ket, na vi gá tor. 
Meg fog tok hal ni. Mind járt itt lesz a daimjó, és hoz za a sza mu rá jo kat 
is. Is ten ir gal maz zon nek tek.

– Mi az a daimjó?
– Föl des úr. En nek a tar to mány nak az ura. Hogy ke rül tök ide?
– És a sza mu ráj?
– Har cos, ka to na, a fegy ve res kaszt tag ja – fe lel te egy re ide geseb-

ben a pap. – Hon nan jöt tök és kik vagy tok?
– Nem iga zo dok el a ki ej té se den – mond ta Blackthorne, hogy 

zavar ba hoz za. – Spa nyol vagy?
– Por tu gál va gyok! – ki ál tot ta a pap, be le es ve a csap dá ba. – Meg-

mond tam már, Sebastio atya va gyok Por tu gá li á ból. Hol ta nul tál meg 
ilyen jól por tu gá lul? Mi?

– Por tu gá lia és Spa nyol or szág egy ku tya – in ge rel te to vább 
Blackthorne. – A ki rá lyo tok is ugyan az.

– Kü lön or szág va gyunk! Kü lön nép! Kez det tõl fog va. Sa ját zász-
lónk van, sa ját ten ge ren tú li bir to ka ink. Fü löp ki rály be le egye zett 
ebbe, ami kor el ra bol ta or szá go mat. – Sebastio atya erõt vett ma gán, 
de a ke ze még min dig re me gett. – Fegy ver rel, erõ szak kal vet te el a 
ha zá mat húsz esz ten de je! Ka to nái és az a po kol be li spa nyol zsar-
nok, Al va her ce ge le ta szí tot ták a trón ról tör vé nyes ki rá lyun kat! Que 
va! Most Fü löp fia ural ko dik, de õ sem iga zi ki rá lyunk! Nem so ká ra 
meg lesz a ma gunk ki rá lya. – Vá rat lan gyû lö let tel hoz zá tet te: – Tu dod 
jól, hogy ez az igaz ság. Az az ör dö gi Al va ugyan azt mû vel te a te 
hazád dal, mint az enyém mel.

– Ha zug ság. Al va sok gon dot oko zott Né met al föld nek, de meg-
hó dí ta ni so ha sem tud ta. Né met al föld sza bad, és az is ma rad. De 
Por tu gá li á ban elég volt le gyõz nie egy kis se re get, és az egész or szág 
be hó dolt. Gyá vák vagy tok. Bár mi kor ki rúg hat ná tok a spa nyo lo kat, 
de so ha sem fog já tok. Nek tek a be csü let sem mit se szá mít. Nincs 
benne tek ku rá zsi, csak annyi, hogy ár tat lan em be re ket küld je tek 
mág lyá ra Is ten ne vé ben.

30



– A po kol tü ze éges sen mind örök kön örök ké! – or dí tot ta a pap. 
– A Sá tán kör be jár a vi lá gon, de el lesz ta pos va! El ta pos suk az eret-
ne ke ket! Át ko zott légy Is ten elõtt!

Blackthorne érez te, hogy aka ra ta el le né re el fog ja a val lá sos fé le-
lem. – A pa pok nem kö zös köd nek Is ten nel, nem az Õ hang ja szól 
a szá juk ból! Le ve tet tük un dok igá to kat, és sza ba dok is ma ra dunk!

Alig negy ven esz ten de je még Vé res Tu dor Má ria ural ko dott Ang-
li á ban, és a spa nyol II. (ke gyet len) Fü löp volt a fér je. VIII. Hen rik-
nek ez a mé lyen val lá sos lá nya vissza ál lí tot ta a ka to li kus pa po kat, 
ink vi zí to ro kat, eret nek ége té se ket s az ide ge pá pa fenn ha tó sá gát, és 
a több ség aka ra ta el le né re sem mis sé nyil vá ní tot ta ap ja tör té nel mi 
in téz ke dé se it. Öt évig ural ko dott, s ez alatt az idõ alatt gyû löl kö-
dés, fé le lem, vér on tás mar ta lé ka lett az or szág. Ami kor meg halt, a 
hu szon négy éves Er zsé bet ke rült a trón ra.

Blackthorne-t a cso dá lat és a mély sé ges gyer me ki sze re tet ér zé se 
fog ta el, ahány szor csak Er zsé bet re gon dolt. A ki rály nõ negy ven 
esz ten dõn át csa tá zott a vi lág gal. Ra vasz ság ban és erõ ben túl tett a 
pápán, a szent ró mai bi ro dal mon, Fran ci a or szá gon és Spa nyo lor szá-
gon. Ki kö zö sí tet ték, meg köp dös ték, gya lázták, és még is rév be vitt 
ben nün ket – erõs, biz ton sá gos, kü lön rév be.

– Sza ba dok va gyunk – mond ta a pap nak. – Ti pe dig le vagy tok 
igáz va. Ne künk sa ját is ko lá ink van nak, sa ját köny ve ink, sa ját Bibli-
ánk, sa ját egy há zunk. Ti spa nyo lok mind egy for mák vagy tok! Szemét 
nép ség! És ti csu há sok is mind egy for mák vagy tok. Bál vány imá dók!

A pap pajzs ként lök te ma ga és Blackthorne kö zé a ke resz tet. – Uram, 
sza ba díts meg a go nosz tól! Mond tam már, hogy nem va gyok spa nyol! 
Por tu gál va gyok! És nem csu hás, ha nem a Jé zus-tár sa ság tag ja!

– Ahá! Je zsu i ta!
– Igen. Is ten ir gal maz zon a te lel ked nek! – Sebastio atya vak kantott 

va la mit ja pá nul, mi re a benn szü löt tek ne ki es tek Blackthorne-nak. 
Vissza hát rált a fal hoz, az egyi ket meg ütöt te, de le gyûr ték. Ful doklott.

– Nanigoto da?
A csõ cse lék meg der medt.
A fi a tal em ber tíz lé pés re állt. Nad rá got vi selt, fa ci põt, könnyû 

kimo nót, s az övé ben két kar dot. Az egyik tõr höz ha son lí tott, a 
másik, a két ke zes har ci kard hosszú volt és eny hén haj lott. Jobb 
ke zét hanya gul a mar ko la tán nyug tat ta.

– Nanigoto da? – ki ál tot ta va dul, s ami kor sen ki sem fe lelt: – 
NANIGOTO DA?
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A ja pá nok térd re es tek, és föl dig haj tot ták a fe jü ket. Csak a pap 
ma radt áll va. Meg ha jolt, és aka doz va ma gya ráz kod ni kez dett, de 
a fér fi meg ve tõ en fél be sza kí tot ta, és az elöl já ró ra bö kött. – Mu ra!

Mu ra, az elöl já ró – a fe jét nem emel te föl – ha dar va be szél ni kez-
dett. Több ször Blackthorne-ra mu ta tott, egy szer a ha jó ra és két szer a 
pap ra. Az ut cán most sen ki se moz dult. Min den ki tér delt, és föl dig 
haj tot ta a fe jét. Az elöl já ró be fe jez te mon da ni va ló ját. A fegy veres 
fi a tal em ber gõ gö sen fel tett né hány kér dést, és gyors, tisz te let tel jes 
vá la szo kat ka pott. Mon dott va la mit az elöl já ró nak, és meg ve tõ moz-
du lat tal a pap, majd Blackthorne fe lé in tett. Az õsz elöl já ró lát ha tó lag 
ért he tõbb for má ba ön töt te a sza va kat, hogy a pap is fel fog ja. Sebastio 
atya el vö rö sö dött.

A fegy ve res – egy fej jel ala cso nyabb és jó val fi a ta labb volt 
Blackthorne-nál, csi nos ar ca eny hén him lõ he lyes – az ide gen re 
nézett. – Onusi ittai dókó ka ra kitanoda? Dókó nó ku ni nó monoda?

 A pap resz ket ve for dí tot ta: – Kaszigi Omi-szan azt kér di: „Hon-
nan jössz és hol a ha zád?

– Omi-szan úr a daimjó? – kér dez te Blackthorne, aki, bá tor ság 
ide, bá tor ság oda, meg ijedt a kar dok tól.

– Nem. Õ sza mu ráj, a fa lu ka to nai pa rancs no ka. Csa lád ne ve 
Kaszigi, ke reszt ne ve Omi. Itt min dig a csa lád ne vet te szik elõ re. A 
„szan” azt je len ti, hogy „tisz te let re mél tó”, és elõ zé keny ség bõl min-
den név hez oda kell ra gasz ta ni. Mi nél elõbb ta nulj ud va ri as ságot – és 
jó mo dort. Itt nem tû rik a ne ve let len sé get. Fe lelj gyor san! – förmedt 
rá a pap.

– Amsz ter dam ból jö vök, és an gol va gyok.
Sebastio atyá nak le esett az ál la. – An gol, Ang lia – mond ta a 

szamu ráj nak, és ma gya ráz ni kez dett, de Omi tü rel met le nül fél be-
sza kí totta, és pat tog va mon dott va la mit.

– Omi-szan azt kér di, te vagy-e a pa rancs nok. Az elöl já ró sze-
rint eret nek cim bo rá id kö zül ke ve sen ma rad tak életben, és azok is 
betegek. Van ve zér ka pi tá nyo tok?

– Én va gyok a pa rancs nok – fe lel te Blackthorne, no ha, mi u tán 
száraz föld ön vol tak, most már a flot ta pa rancs nok volt az úr. – Én 
irá nyí tok – tet te hoz zá, mert tud ta, hogy Spillbergen flot ta pa rancs-
nok kép te len az irá nyí tá sra, szá raz föld ön és ten ge ren, be te gen és 
egész sé ge sen egy aránt.

A sza mu ráj újabb szó zu ha ta got zú dí tott rá juk. – Omi-szan azt 
mond ja, mi vel te vagy a pa rancs nok, sza ba don jár hatsz-kel hetsz a 
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fa lu  ban, amíg ura meg nem ér ke zik. Ura, a daimjó fog ja el dön te ni, 
mi le gyen ve led. Ad dig ven dég ként az elöl já ró há zá ban lak hatsz, 
és jö hetsz-me hetsz, ahogy tet szik. A fa lut nem sza bad el hagy nod. 
Embe re id azon ban nem lép het nek ki a há zuk ból. Meg ér tet ted?

– Igen. Hol van nak az em be re im?
Sebastio atya bi zony ta la nul egy ház bo kor fe lé in tett. Szem lá to-

mást el ke se rí tet te Omi dön té se és le ke ze lõ mo do ra. – Él vezd ki a 
sza bad sá got, ka lóz! Bû ne id el nye rik méltó…

– Vakarimaszu ka? – kér dez te Omi egye ne sen Blackthorne-tól.
– Azt kér di: „Meg ér tet ted?”
– Hogy van ja pá ni nyel ven az „igen”?
– Vakarimaszu – mond ta a pap a sza mu ráj fe lé for dul va.
Omi meg ve tõ en el hes se get te õket. Min den ki mé lyen meg ha jolt. 

Ki vé ve egy fér fit, aki tün te tõ en, meg haj lás nél kül fel állt.
A har ci kard vil lám gyor san kihussant hü ve lyé bõl, ezüs tös ívet 

írt le, és a fér fi fe je le rö pült, vé re su gár ban fröcs költ a nya ká ból. A 
test egy szer-két szer meg rán dult, az tán nem moz dult töb bet. A pap 
önkén te le nül hát ra lé pett. Az ut cán sen ki nek nem rez zent az arc iz ma 
sem. A fe jek vál to zat la nul föl dig ha jol tak. Blackthorne kõ vé vált a 
döbbe net tõl.

Omi a hul lá ra tet te a lá bát.
– Ikinaszai! – mond ta, és in tett, hogy tá voz za nak.
Az em be rek új ból föl dig ha jol tak, majd fel kel tek, és kö zö nyö sen 

odébb áll tak. Az ut ca ki ürült. A bol tok is.
Sebastio atya le né zett a holt test re. Ko mo ran ke resz tet ve tett rá. 

– In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. – Most már fé le lem 
nél kül né zett a sza mu ráj ar cá ba.

– Ikinaszai! – a fény lõ kard he gye a hul lán pi hent.
A pap egy hosszú pil la na tig far kassze met né zett ve le, az tán 

meg for dult és el ment. Mél tó ság gal tá vo zott. Omi fi gyel te, majd 
Blackthorne-re pil lan tott. Blackthorne hát rál ni kez dett, s ami kor 
biz ton sá gos tá vol ság ba ért, gyor san be for dult egy sar kon és el tûnt.

Omi har sány ka ca gás ban tört ki. Az ut ca vég leg ki ürült. A ne ve tést 
ab ba hagy va két ma rok ra fog ta a kar dot, és mód sze re sen da ra bol ni 
kezd te a hul lát.

Blackthorne egy kis csó nak ban állt, s a csó nak tu laj do no sa vi dá-
man eve zett az Erasmus fe lé. Nem volt ne héz csó na kost ke rí te ni, és 
a ha jó fõfe dél ze tén már is em be re ket pil lan tott meg. Va la men  nyi en 
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sza mu rá jok vol tak. Né me lyik acél mell vért tel is ren del ke zett, de a 
leg töb ben csak egy sze rû ki mo nót vi sel tek – így hív ták a kön töst 
– és két kar dot. A ha ju kat egy for mán hord ták: ko po nyá juk le volt 
borot vál va, a haj há tul és ké tol dalt var kocs ba fog va, be ola joz va, a 
fej tetõ kö rül két szer kör be te ker ve és meg köt ve. Csak sza mu rá jok 
vi sel het ték így a ha ju kat, de ne kik kö te le zõ volt. Csak sza mu rá jok 
vi sel hették a két kar dot – a hosszú, két ke zes har ci kar dot és a rö vid 
tõr sze rût –, de ez is a kö te les sé gük volt.

A sza mu rá jok a ha jó kor lát hoz gyûl ve fi gyel ték.
Bal jós elõ ér zet tel má szott fel a fe dél zet re. Egy dí sze seb ben 

öl tözött sza mu ráj elé je ment és meg ha jolt. Blackthorne meg ta nul ta a 
lec két: ugyan úgy ha jolt meg õ is, mi re a fe dél ze ten min den ki ba rát-
sá gos arcot vá gott. Blackthorne azon ban nem fe lej tet te el az imén ti 
iszo nya tos gyil kos sá got, és a mo so lyok nem nyug tat ták meg. El in-
dult a fe dél ze ti le já ró fe lé, de hir te len meg tor pant. Az aj tó ra va la ki 
szé les vö rös sza la got ra gasz tott, és egy fur csa, kacs ka rin gós kis je let 
má zolt mel lé je. Meg néz te a má sik aj tót, de azon is ott dísz elgett a 
vö rös sza lag pe csét és a jel.

Ki nyúj tot ta a ke zét, hogy le tép je a sza la got.
– Hótte oke! – Hogy mon da ni va ló ját még job ban meg vi lá gít sa, az 

õrt ál ló sza mu ráj meg ráz ta a fe jét. Már nem mo soly gott.
– De ez az én ha jóm, meg akarom… – Blackthorne a kar dok ra 

pil lan tott, és el foj tot ta a mér gét. Le kell jut nom, gon dol ta. Fel kell 
hoz nom a nap ló kat, az enyé met és a tit ko sat. Úr is ten, ha meg ta lálják 
õket, ha a pa pok vagy a ja pá ni ak ke zé be ke rül nek, vé günk. Ang li án 
és Né met al föld ön kí vül a vi lág összes bí ró sá ga ka ló zok nak mi nõ-
sí te ne ben nün ket ilyen bi zo nyí té kok lát tán. A nap lóm ba be van nak 
jegyez ve a dá tu mok, a hely ne vek, az, hogy mit zsák má nyol tunk, 
hány em bert öl tünk meg a há rom ame ri kai és egy spa nyol-af ri kai 
part ra szál lás kor, hány temp lo mot fosz tot tunk ki, ho gyan per zsel tük 
fel a vá ro so kat és a ha jó kat. No és a por tu gál nap ló! Az ma ga a ha lá-
los íté le tünk, hisz ter mé sze te sen lo pott hol mi. Vagy leg alább is egy 
por tu gál áru ló tól vet tük, és az õ tör vé nyük ki mond ja, hogy min den 
olyan kül föl di, aki nél por tu gál nap lót ta lál nak, leg fõ ként a Ma gel-
lán-szorost is mer te tõ nap lót, azon nal fel akasz tan dó. Ha a nap lót 
el len sé ges hajón ta lál ják meg, a ha jót fel kell gyúj ta ni, és min den kit, 
aki a ha jón tar tóz ko dik, kö nyör te le nül ki kell vé gez ni.

– Nan nó joda? – kér dez te az egyik sza mu ráj.
– Be szélsz por tu gá lul? – kér dez te Blackthorne.
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A sza mu ráj vál lat vont. – Vakarimaszen.
Elõ lé pett egy má sik sza mu ráj, és tisz te let tel je sen meg szó lí tot ta 

pa rancs no kát, aki beleegyezõleg bó lin tott.
– Porutugáru ba rát – mond ta a sza mu ráj por tu gá lul, alig ért he tõ 

ki ej tés sel. Szét húz ta mel lén a ki mo nót, és meg mu tat ta a nya ká ban 
ló gó fa ke resz tet.

– Kerresztén! – Mo so lyog va a mel lé re bö kött. – Kerresztén. – 
Blackthorne-ra mu ta tott. – Kerresztén ka?

Blackthorne ha boz va bó lin tott. – Ke resz tény.
– Porutugáru?
– An gol.
A sza mu ráj pa rancs no ká hoz for dult, ha dar va ta nács koz tak, azután 

mind ket ten vál lat von tak, és új ra Blackthorne-ra néz tek. – Porutugáru?
Blackthorne meg ráz ta a fe jét – nem szí ve sen mon dott el lent sem-

mi ben. – A ba rá ta im? Hol van nak?
A sza mu ráj a fa lu ke le ti szé le fe lé mu ta tott. – Ba rá tok.
– Ez az én ha jóm. Le aka rok men ni. – Több fé le kép pen is meg fo-

gal maz ta, jel be széd hez is fo lya mo dott, így meg ér tet ték.
– Aa, szo desszu! Kindzsiru – mond ták, és mo so lyog va rá mu tat-

tak a jel re.
Nyil ván va ló volt, hogy nem sza bad le men nie. A kindzsiru biz to-

san azt je len ti, hogy ti los, gon dol ta dü hö sen Blackthorne. Men je nek 
a po kol ba! Le nyom ta a ki lin cset, és né hány mil li mé ter re ki nyi tot ta 
az aj tót.

– KINDZSIRU!
Vissza rán tot ták. A sza mu rá jok kard ja már fé lig kint volt a hü vely-

bõl. A két ka to na moz du lat la nul vár ta, hogy ha tá roz zon. A töb bi ek 
szenv te le nül fi gyel ték.

Blackthorne tud ta, hogy nincs más vá lasz tá sa, meg kell hát rál nia; 
vál lat vont, odébb bal la gott, és el len õriz te a hor gony kö te le ket meg a 
ha jó ál la po tát. A ron gyos vi tor lá kat be von ták, és ren de sen össze kö-
töz ték. A cso mó zás azon ban nem eu ró pai volt, ezért fel té te lez te, hogy 
a ja pá nok he lyez ték biz ton ság ba a ha jót. El in dult a csó nak le já ró fe lé, 
majd hir te len meg állt. Hi deg ve rí ték ver te ki, amint a ráme re dõ rossz-
in du la tú te kin te te ket meg lát ta. Úr is ten, hogy le he tek ilyen os to ba, gon-
dol ta. Ud va ri a san meg ha jolt, mi re az el len sé ges ség nek nyo ma ve szett, 
és min den arc ra mo soly ült ki. De a ve rí ték még mindig csor gott a 
hátán, és Blackthorne meggyû löl te a ja pá ni a kat. Mi e lõbb sze re tett vol na 
legény sé gé vel együtt, fel fegy ve rez ve ki futni a ten ger re.
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– Az Úr Jé zus ra, na vi gá tor, sze rin tem té vedsz – mond ta Vinck. 
Fo gat lan vi gyo ra hát bor zon ga tó volt. – Ha et tõl a mos lék tól, mit 
étel nek ne vez nek, el te kin tünk, ez a leg jobb hely a vi lá gon. Két nõt 
kap tam há rom nap alatt, olya nok, akár a nyu lak. Min den re haj lan dók, 
ha meg mu tat ja ne kik az em ber, hogy ho gyan akar ja.

– Meg le het. De hús és pá lin ka nél kül sem mi re se me gyünk. Ki 
va gyok me rül ve. Ne kem csak egy szer si ke rült – mond ta rán gó arc-
cal Maetsukker. – Ezek a sár ga po fá jú gaz em be rek nem ér tik, hogy 
hús ra, sör re és ke nyér re van szük sé günk. Meg pá lin ká ra vagy borra.

– Ez a leg rosszabb az egész ben! – Úr is ten, mit nem ad nék egy 
kis gro gért! – Baccus van Nekk na gyon el volt ke se red ve. Oda-
ment Blackthorne-hoz, s föl pis lo gott rá. Rö vid lá tó volt, és az utol só 
szem üveg ét is el vesz tet te a vi har ban. Ám bár ha szem üve get vi selt, 
ak kor is min dig szo ro san oda állt az em ber elé. Õ volt a ke res ke-
dõk ve zetõje, egy ben kincs tár nok, a Hol land Ke let-in di ai Tár sa ság 
kép vi se lõ je, amely a pénzt ad ta a vál lal ko zás hoz. – Föl det ér tünk, 
biz ton ság ban va gyunk, de in ni ed dig még sem mit se kap tam. Egy 
ár va csöp pet se! Ez ret te ne tes. Te kap tál, na vi gá tor?

– Nem. – Blackthorne ki nem áll hat ta, ha va la ki oda nyo ma ko dott 
hoz zá, de Baccus a ba rát ja volt és fé lig vak, úgy hogy nem hú zó dott 
el tõ le. – Csak zöld ség gel te li for ró vi zet.

– Fo gal muk sincs ró la, mi az a grog. Örök ké csak ez az át ko zott 
for ró víz meg zöldség… Úr is ten! Le het, hogy eb ben az or szág ban 
nincs is szesz? – Szem öl dö ke majd nem a ha já ig ug rott. – Te gyél 
ne kem egy szí ves sé get, na vi gá tor! Kérj tõ lük va la mi szeszt!

Blackthorne a fa lu ke le ti szé lén ta lál ta meg a há zu kat. A õrt ál ló 
sza mu ráj beeresz tet te, de em be re i tõl meg tud ta, hogy õk va ló ban 
nem lép het nek ki a kert ka pun. A ház sok szo bás volt, akár az övé, 
de nagyobb, és szám ta lan kü lön bö zõ ko rú szol ga, fér fi és nõ la kott 
benne.

Ti zen egyen ma rad tak éle tben az em be rei kö zül. A ha lot ta kat a 
japá nok el vit ték. A nagy, friss zöld ség ada gok sem le ge sí tet ték a skor-
butot, és ket tõ ki vé te lé vel mind gyógy ulás nak in dul tak. Ez a ket tõ 
vér has ban szen ve dett. Vinck meg csa pol ta õket, de ez sem se gí tett. 
Es té re va ló szí nû leg meg hal nak. A flot ta pa rancs nok egy má sik szo-
bá ban feküdt, vál to zat la nul na gyon be te gen.

Sonk, a zö mök kis sza kács ne vet ve meg szó lalt: – Ahogy Johann 
mond ja, jó hely ez it ten, na vi gá tor, már el te kint ve at tól, hogy nincs 
ren des éte lük meg grog juk. A benn szü löt tek kel sincs baj, ha az ember 
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nem ci põ ben jön be a ház ba. De ha nem ve ti le oda kinn, ezek a sárga 
kis kurafiak nyom ban õr jön ge ni kez de nek.

– Ide hall gas sa tok! – mond ta Blackthorne. – Van itt egy pap. Egy 
je zsu i ta.

– Úr is ten! – Tüs tént vé ge sza kadt a tré fál ko zás nak, amint a pap nak 
és a le nya ka zás nak hí rét vet ték.

– Mi ért csap ta le a fe jét, na vi gá tor?
– Nem tu dom.
– Vissza ké ne jut nunk a ha jó ra. Ha a pá pis ták itt ér nek bennün-

ket…
Sö tét fé le lem te le pe dett a szo bá ra. A né ma Sa la mon Black thorne-t 

fi gyel te: szá ja moz gott, ap ró nyál csep pek je len tek meg a szög le té ben.
– Nem, Sa la mon, nem té ve dek – fe lelt meg sze lí den Blackthorne 

a né ma kér dés re. – Õ mond ta, hogy je zsu i ta.
– Je zsu i ta, do mi ni ká nus, nem mind egy, hogy a dö gvész es sen 

belé jük!? – mond ta Vinck. – Vissza kell jut nunk a ha jó ra. Kérd meg 
azt a fõszamurájt, na vi gá tor!

– Is ten ke zé ben va gyunk – mond ta Jan Roper. Ka lan dor ke res kedõ 
volt õ is, kes keny sze mû, ma gas hom lo kú, vé kony or rú fi a tal em ber. 
– Majd Õ meg véd min ket e sá tán imá dók tól.

Vinck új ra Blackthorne-ra né zett. – Na és a por tu gá lok, na vi gá tor? 
Lát tál por tu gá lo kat?

– Nem. A fa lu ban nin cse nek.
– Majd ide jön nek, ha meg hall ják, hogy part ra ve tõd tünk – mondta 

Maetsukker, meg fo gal maz va mind nyá juk fé lel mét, és Croocq, a 
hajós inas fel nyö gött.

– Ha egy pap van itt, ak kor több nek is kell len nie. – Ginsel meg-
nyal ta ki szá radt aj kát. – Ak kor azok az át ko zott konk visz tá do rok se 
le het nek messze.

– Úgy van – he lye selt ide ge sen Vinck. – Olya nok, akár a tet vek.
– Úr is ten! Pá pis ták! – mo tyog ta va la ki. – És konk visz tá do rok!
– De ja pá ni föl dön va gyunk, na vi gá tor? – kér dez te van Nekk. – 

Ezt mond ta?
– Igen. Mi ért?
Van Nekk kö ze lebb lé pett, és le hal kí tot ta a hang ját. – Ha a pa pok 

itt van nak, ha a benn szü löt tek egy ré sze ka to li kus, ak kor a má sik fele 
is igaz le het a mesének… az arany ról, az ezüst rõl, a drá ga kö vek rõl. – 
Min den ki el csen de se dett. – Lát tál ara nyat, na vi gá tor? Lát tál ara nyat 
vagy drá ga kö vet a benn szü löt te ken?
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– Nem. Nem lát tam. – Blackthorne el gon dol ko dott. – Nem em lék-
szem, hogy lát tam vol na. Se nyak lán cot, se gyön gyöt, se kar kö tõ ket. 
De van itt még va la mi. Fel men tem az Erasmus-ra, és ki de rült, hogy 
le pe csé tel ték. – Elõ ad ta a tör tén te ket, és a szo bá ban egy re nõtt a 
nyug ta lan ság.

– Úr is ten, a ha jó ra nem me he tünk, a par ton pa pok és pá pis ták 
vannak… El kell tûn nünk in nen! – Maetsukker hang ja meg re me-
gett. – Na vi gá tor, mit te gyünk? Meg éget nek ben nün ket! A konk visz-
tádorok… azok a nyo mo rul tak úgy dö fik le az embert…

– Is ten ke zé ben va gyunk – je len tet te ki ma ga biz to san Jan Roper. 
– Õ meg véd min ket az An ti krisz tus tól. Ígé re tet tett rá. Nem kell 
fél nünk.

– Aho gyan az az Omi-szan le hur rog ta a papot… biz tos va gyok 
ben ne, hogy gyû lö li – mond ta Blackthorne. – Ez jó, nem? Kí ván-
csi len nék, mi ért nem a szo ká sos re ve ren dá ban jár az a pap. Mi ért 
narancs sár gá ban? Ilyet még so se lát tam raj tuk.

– Tény leg, ez fur csa – mond ta van Nekk.
Blackthorne rá né zett. – Le het, hogy nincs is va la mi nagy ha tal muk 

itt. Ez jól jön ne ne künk.
– Mit te gyünk, na vi gá tor? – kér dez te Ginsel.
– Vár juk ki tü rel me sen, amíg meg ér ke zik a fõ nö kük, ez a daimjó. 

Õ majd sza ba don en ged ben nün ket. Hisz nem ár tot tunk ne kik. Árut 
hoz tunk, ke res ke dõk va gyunk, nem ka ló zok. Nincs mi tõl fél nünk.

– Úgy van, és ne fe led jé tek, hogy a na vi gá tor sze rint nem min-
den benn szü lött pá pis ta – mond ta van Nekk, in kább a ma ga, mint 
a töb bi ek meg nyug ta tá sá ra. – Igen, az jó jel, hogy a sza mu ráj gyû-
lö li a pa pot. És csak a sza mu rá jok nak van fegy ve rük. Ez jó, nem? 
Tart suk szem mel õket, sze rez zük vissza a fegyvereinket… és már is 
mienk a ha jó.

– Mi lesz, ha ki de rül, hogy ez a daimjó is pá pis ta? – kér dez te 
Jan Roper.

Sen ki sem fe lelt. – Na vi gá tor – mond ta Ginsel. – Az a kar dos 
fickó fel ap rí tot ta, mi u tán le fe jez te?

– Igen.
– Úristen! Ezek barbárok! Eszelõsök! – Ginsel magas, görbe 

lábú, rövid karú, jóképû fiatalember volt. A skorbuttól minden foga 
kihullott. – Levágta a fejét, és csak úgy odébbállt? Egy szó nélkül?

– Igen.
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– Úr is ten, meggyil kol ni egy fegy ver te len em bert, se szó, se 
beszéd! Mi ért tet te? Mi ért öl te meg?

– Nem tu dom, Ginsel. De ilyen gyor sa sá got még so ha sem lát tam. 
Az egyik pil la nat ban még hü vely ben volt a kard, a má sik ban már 
gu rult a fej.

– Ir gal mas is ten!
– Krisz tus ra! – mo rog ta van Nekk. – Ha nem me he tünk vissza a 

hajóra… Az is ten ver je meg azt a vi hart! Tel je sen te he tet len va gyok 
szem üveg nél kül.

– Hány sza mu rájt lát tál a fe dél ze ten, na vi gá tor? – kér dez te Ginsel.
– Hu szon ket tõt. De a par ton is vol tak.
– Is ten ha rag ja le sújt a po gá nyok ra és a bû nö sök re, lel kük a pokol 

tü zén fog ég ni!
– Bár csak biz tos le het nék eb ben, Jan Roper! – för medt rá 

Blackthorne, mert érez te, hogy az Is ten nel va ló fe nye ge tõ zés fé le-
lem mel töl ti meg a szo bát. Fá radt volt, alud ni akart.

– Biz tos is le hetsz, na vi gá tor. Én biz tos va gyok ben ne. Imád ko-
zom, hogy Is ten nyis sa fel a sze me det. Ak kor majd rá jössz, hogy 
miat tad ke rül tünk ide…, akik élet ben ma rad tunk.

– Mi? – kér dez te fe nye ge tõ en Blackthorne.
– Mi ért be szél ted rá a flot ta pa rancs no kot, hogy in dul junk el a 

japá ni föld fe lé? Nem volt rá uta sí tá sunk. Az volt a fel ada tunk, hogy 
fosszuk ki az Új vi lá got, ott ho ná ban csap junk le az el len ség re, az tán 
tér jünk ha za.

– Észak ra és dél re spa nyol ha jók les ke lõd tek, nem volt ho vá 
mene kül nünk. Az em lé ke ze ted is cser ben ha gyott, nem csak az eszed? 
Nyu gat nak kel lett ha józ nunk, ez volt az egyet len le he tõ ség.

– Én nem lát tam el len sé ges ha jó kat, na vi gá tor. Egyi künk se látott.
– Ugyan már, Jan – mond ta fá rad tan van Nekk. – A na vi gá tor azt 

tet te, amit a leg jobb nak vélt. Per sze hogy ott vol tak a spa nyo lok.
– Ez az igaz ság, és mi ezer league-re vol tunk az ott hon tól, el len sé-

ges vi ze ken! – Vinck mér ge sen ki kö pött. – Ez az igaz ság. Sza va zás ra 
bo csá tot tuk a kér dést. Min den ki be le egye zett.

– Én nem.
– En gem sen ki se kér de zett – szólt köz be Sonk.
– Atya is ten!
– Nyu ga lom, Johann – pró bál ta el osz lat ni a fe szült sé get van Nekk. 

– Mi ér tünk elõ ször ja pá ni föld re. Em lé kez tek a le gen dák ra? Ha van 
eszünk, meg fo gunk gaz da go dni. Árut hoz tunk, itt pe dig van arany… 
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len nie kell. Hol ad hat nánk el más hol az árun kat? Az Új vi lág ban, ahol 
va dász nak ránk? A spa nyo lok tud ták, hogy ott va gyunk a Santa Maria-
szigetnél. El kel lett hagy nunk Chi lét, és a szo ro son nem me het tünk 
vissza… per sze hogy les ben áll tak, per sze hogy vár tak ben nün ket! 
Nem, nem, ez volt az egyet len esé lyünk. És jó öt let volt! Fû szer re, 
arany ra, ezüst re vált hat juk a ra ko mányt. Ezer sze res nye re ség re teszünk 
szert! Ezek itt a fû szer szi ge tei. Ele get hal lot tunk a ja pá ni föld és 
Katháj gaz dag sá gá ról, nem? Kü lön ben mi ért irat koz tunk vol na föl? 
Gaz da gok le szünk, meg lás sá tok!

– Meg fo gunk hal ni, akár a töb bi ek. A Sá tán föld jén já runk. 
– Fogd be a po fá dat, Roper! – or dí tott rá Vinck. – A na vi gá tor-

nak iga za van. Nem az õ hi bá ja, hogy a töb bi ek meg hal tak. Az ilyen 
uta kon min dig sok a ha lott.

Jan Roper pu pil lá ja össze szû kült. – Igen, Is ten nyug tas sa õket. A 
test vérem is köz tük van.

Blackthorne gyû löl köd ve me redt a fa na ti kus szem pár ba. Va jon 
tény leg azért in dul tam nyu gat nak, hogy ki ke rül jük az el len sé ges 
hajó kat? Nem azért-e, mert én va gyok az el sõ an gol na vi gá tor, aki 
át ju tott a Ma gel lán-szo ro son, s így le he tõ sé gem nyílt rá, hogy nyu-
gat lak in dul jak, és kö rül ha józ zam a föl det?

– Nem a te becs vá gyad nak es tek-e ál do za tul, na vi gá tor? – szi-
szeg te Jan Roper. – Is ten meg fog bün tet ni.

– Ele get be szél tél – mond ta Blackthorne hal kan, de ha tá ro zot tan.
Jan Roper fe szült kar valy arc cal né zett szem be ve le, szól ni azon-

ban nem szólt töb bet.
– He lyes. – Blackthorne fá rad tan le ült a padló ra, és ne ki tá masz-

ko dott az egyik ál ló mat róz lá bá nak.
– Mit te gyünk, na vi gá tor?
– Vár junk és nyer jük vissza az erõn ket. Nem so ká ra meg ér ke zik 

a fõ nö kük, ak kor majd min den ki de rül.
Vinck ki né zett a kert be, a sza mu ráj ra, aki moz du lat la nul ült a 

sar kán a ka pu mel lett. – Néz zé tek azt a nya va lyást. Órák óta így 
ül, meg se moz dul, nem szól sem mit, és még az or rát se pisz kál ja.

– De sem mi ba junk nem volt ve le, Johann. Sem mi az ég vi lá gon 
– mond ta van Nekk.

– Mi pe dig mást se csi nál tunk, csak alud tunk, pa ráz nál kod tunk, 
és za bál tuk azt a mos lé kot.

– Na vi gá tor, ez csak egy em ber. Mi tí zen va gyunk. – mond ta 
csen de sen Ginsel.
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– Gon dol tam már rá. Egy elõ re gyen gék va gyunk. Egy hét be telik, 
hogy a skor but el múl jon – felelte Blackthorne. – A ha jón vi szont 
sokan van nak. Lán dzsa vagy pus ka nél kül egyi kük kel se sze ret nék 
szem be száll ni. Éj jel is õriz nek ben ne te ket?

– Igen. Há rom szor vagy négy szer vált ják az õrt. El aludt ed dig 
bár me lyik is? – kér dez te van Nekk.

A töb bi ek a fe jü ket ráz ták.
– Ma éj jel meg kel le ne száll nunk a ha jót – mond ta Jan Roper. – 

Is ten se ge del mé vel le gyûr jük a po gá nyo kat.
– Pisz káld ki a zsírt a mocs kos fü led bõl! Nem hal lot tad, mit 

mondott a na vi gá tor? Mi ért nem fi gyelsz oda? – Vinck un do rod va 
ki kö pött.

– Úgy van – mond ta Pieterzoon ágyú mes ter. – Mit ide ge sí ted 
foly ton az öreg Vincket?

Jan Roper sze me még job ban össze szû kült. – Vi gyázz a lel ked re, 
Johann Vinck! És te is, Hans Pieterzoon. Kö ze leg az íté let nap ja.

Ki ment és le ült a ve ran dán.
– Min den rend ben lesz, meg lát já tok – tör te meg a csen det van 

Nekk.
– Ropernek iga za van. A kap zsi ság haj tott ben nün ket – mond ta 

re me gõ han gon Croocq, a ha jós inas. – Is ten büntetése…
– Csönd le gyen!
A fiú meg rán dult. – Igen is, na vi gá tor úr. Ne ha ra gudj, de… – 

Maximilian Croocq volt köz tük a leg fi a ta labb, mind össze ti zen hat 
éves, s csak azért sze gõ dött el az út ra, mert az ap ja volt az egyik 
hajó ka pi tá nya, és meg akar tak gaz da god ni. De ap ja a sze me lát tá-
ra halt ször nyû ha lált, ami kor a Santa Magdellana ne vû ar gen tí nai 
spa nyol vá rost fosz to gat ták. Nagy sze rû zsák mány ra tet tek szert. 
Croocq ta nú ja volt, ho gyan kö vet nek el erõ sza kot a nõ kön a töb bi-
ek, és no ha un do ro dott ma gá tól, õ is meg pró bál ta, mert fel tü zel te a 
vér szag és az öl dök lés. Ké sõbb a ba rá tai is sor ra meg hal tak, az öt 
ha jó ból egy ma radt, és most úgy érez te, õ a leg öre gebb mind nyá juk 
kö zött. – Bocsá na tot ké rek, uram.

– Mi ó ta va gyunk a par ton, Baccus? – kér dez te Blackthorne.
– Har ma dik nap ja. – Van Nekk új ra kö ze lebb nyo mult, és le gug-

golt. – Az ér ke zé sünk re nem em lék szem tisz tán, de ami kor ma gam hoz 
tér tem, va dak nyü zsög tek a ha jón. Na gyon ked ve sen és ud va ri a san 
vi sel ked tek, iga zán. Élel met és for ró vi zet ad tak. A hal ot ta kat el vit-
ték, és ki ve tet ték a hor gonyt. Nem na gyon em lék szem, de rém- 
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 lik, hogy úgy von tat tak ben nün ket rév be. Te fél re be szél tél, mi köz ben 
ki ci pel tek a part ra. Sze ret tük vol na, ha hoz zánk ke rülsz, de nem en ge-
dé lyez ték. Va la me lyik ük tu dott né hány szót por tu gá lul. Õsz haja volt, 
elöl já ró nak lát szott. Azt, hogy fõ na vi gá tor, nem ér tet te, de a kapi tány 
szót igen. Meg ma gya ráz ta, hogy a „ka pi tá nyun kat” más hol akar ja 
el szál lá sol ni, de ne fél jünk, nem fog szük sé get lát ni sem mi ben, mint 
ahogy mi sem. Az tán ide ve zet tek, il let ve in kább hoz tak ben nün ket, 
és ránk pa ran csolt, hogy ma rad junk a ház ban, amíg meg nem ér ke zik 
az õ ka pi tá nya. Nem akar tuk, hogy té ged más ho vá vi gye nek, de nem 
te het tünk sem mit. Ugye, meg ké red az elöl já rót, hogy adas son ne künk 
bort vagy pá lin kát, na vi gá tor? – Van Nekk szom ja san meg nya lo gat ta 
az aj kát, és foly tat ta: – Most jut eszem be, tény leg em le ge tett va la mi 
daimjót. Mi lesz, ha a daimjó meg ér ke zik?

– Van valamelyikteknek ké se vagy pisz to lya?
– Nincs – fe lel te van Nekk, szó ra ko zot tan va kar gat va tet ves haját. 

– Min den ru hán kat el vit ték ki tisz tí ta ni, és el vet ték a fegy ve re in ket 
is. Eszem be se ju tott, hogy til ta koz zam. De nem csak a pisz to lyo mat 
vet ték el, a kul csa i mat is. Egy ka ri ká ra vol tak fel fûz ve: a pán cél szo-
báé, a pénzesládáé meg a fegy ver tá ré.

– A ha jón min den le van zár va. Ezért nem kell ag gód nod.
– Ak kor se sze re tem, hogy nin cse nek meg a kul csa im. Ide ge sít. A 

fe ne egye meg, de jó les ne egy kis pá lin ka! Még egy kan csó sör is.
– Jé zus Krisz tus! Azt mon dod, az a sza mu ráj fel da ra bol ta? – 

mo tyog ta Sonk.
– Fogd már be a szá dat, az Isten is meg áld! Sza mu ráj, nem sza-

mu ráj! Meg bo lon dul tõ led az em ber – do ho gott Ginsel.
– Re mé lem, az a nyo mo rult pap nem jön ide – mond ta Vinck.
– A jó Is ten vi gyáz ni fog ránk – igye ke zett bi za ko dó han got meg-

üt ni van Nekk. – A daimjó majd el ereszt ben nün ket. Vissza kap juk 
a ha jón kat meg az ágyú kat, meg lás sá tok. A por té ká in kat el ad juk, és 
ép ség ben, gaz da gon té rünk meg Hol lan di á ba, mint az el sõ hol lan-
dok, akik kö rül ha józ ták a föl det. A ka to li ku sok meg el me het nek a 
po kol ba.

– Na na – mond ta Vinck. – Nem te he tek ró la, de a pá pis ták tól a 
hi deg fut kos a há ta mon. Meg a konk visz tá do rok tól is. Gon do lod, 
hogy so kan van nak er re fe lé, na vi gá tor?

– Nem tu dom. Azt hi szem, so kan. Bár csak itt len ne az egész 
csa pa tunk.

– Sze gé nyek – mond ta Vinck. – Mi leg alább élet ben ma rad tunk.
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– Le het, hogy már ott hon van nak – szólt köz be Maetsukker. – 
Lehet, hogy vissza for dul tak a Ma gel lán-szo ros nál, ami kor a vi har 
szét szórt ben nün ket.

– Re mé lem, hogy iga zad van – fe lel te Blackthorne. – De sze rin-
tem el pusz tul tak.

– Mi leg alább meg ma rad tunk – je len tet te ki bor zong va Ginsel.
– Igen ám, de nya kun kon a pá pis ták meg ezek a fék te len po gá-

nyok. Egy fü let len gom bot se ad nék az éle tün kért.
– Az is ten ver je meg a na pot, ami kor el hagy tam Hol lan di át! – 

dü hön gött Pieterzoon. – Az is ten ver je meg a gro got! Ha nem iszom, 
mint a ke fe kö tõ, most is Amsz ter dam ban le het nék az asszony mellett!

– Szidj, amit csak akarsz, Pieterzoon, de a szeszt, azt ne szidd! 
Az az élet vi ze.

– Nya kig ülünk a klo á ká ban, és kö ze leg a da gály, ez az én vé le-
mé nyem – mond ta ke rek re tá gult szem mel Vinck.

– Nem hit tem vol na, hogy va la ha is szá raz föl det érünk – je len-
tet te ki Maetsukker. Úgy fes tett, akár egy me nyét, csak ép pen fo gai 
nem vol tak. – Még hoz zá ép pen a ja pá ni ak nál. Az is ten ver je meg 
eze ket a bü dös pá pis tá kat! In nen él ve ki nem ke rü lünk. Leg alább 
az ágyú ink meg vol ná nak! Mi cso da ro hadt hely re ke ve red tünk! Már 
meg ne sér tõdj, na vi gá tor – tet te hoz zá gyor san, ami kor Blackthorne 
rá né zett. – Bal sze ren cse, sem mi más.

Ké sõbb a szol gák új ra hoz tak ételt. Min dig ugyan azt: zöld sé get 
– fõz ve és nyer sen – ecet tel, hal le vest és bú za- vagy ár pa ká sát. A 
kis hal da ra bo kat azon nal be fal ták, és húst meg szeszt kér tek. De a 
ja pá nok nem ér tet ték meg õket, és al ko nyat tájt Blackthorne el ment. 
Elege volt a fé lel me ik bõl, a gyû löl kö dé sük bõl, a ká rom ko dá sa ik ból. 
Meg ígér te, hogy más nap reg gel vissza jön.

A szûk ut cák ban te le vol tak a bol tok. Meg ta lál ta a ma ga ut cá ját, 
és a kert ka put is. A vér fol to kat be sö pör ték, a hul lát el szál lí tot ták. 
Mint ha csak ál mod tam vol na az egé szet, gon dol ta. Mi e lõtt még 
hoz zá ér he tett vol na, a kert ka pu ki nyílt.

Az öreg ker tész még min dig csak ágyék kö tõt vi selt, no ha a le ve gõ 
elég gé le hûlt. Su gár zó arc cal meg ha jolt. – Konbanva.

– Adj' is ten – vág ta rá Blackthorne. Fel ment a lép csõn, de hir te-
len meg állt: eszé be ju tott a csiz má ja. Le rúg ta, és me zít láb lé pett fel 
a ve ran dá ra, majd be a szo bá ba. A szo bá ból egy fo lyo só ra ju tott, de 
a sa ját szo bá ját nem ta lál ta.

– Onna! – ki ál tot ta.
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Meg je lent egy öreg asszony. – Hai?
– Hol van Onna?
Az öreg asszony ér tet len ked ve ma gá ra mu ta tott. – Onna!
– A fe ne egyen meg ben ne te ket! – zsör tö lõ dött Blackthorne. – Hol 

a szo bám? Hol van Onna? – Fél re hú zott egy bor dá zott aj tó be té tet. 
Négy ja pán ült a pad lón egy ala csony asz tal ka kö rül, et tek. – Ó, 
bocsá nat – mond ta, és vissza rán tot ta az aj tót.

– Onna! – ki ál tot ta.
Az öreg asszony gon dol ko dott egy da ra big, majd in tett ne ki. 

Át men tek egy má sik fo lyo só ra, és az öreg asszony ki nyi tott egy aj tót. 
Azon nal meg is mer te a szo bá ját a fe szü let rõl. A ta ka rók már gon do-
san el vol tak ren dez ve.

– Kö szö nöm – mond ta meg könnyeb bül ve Blackthorne. – És most 
küldd ide Onnát!

Az öreg asszony ki hát rált. Blackthorne le ült. Fájt a fe je, az egész 
tes te, sze re tett vol na vég re szé ken ül ni, de fo gal ma sem volt ró la, hol 
tart ják õket. Ho gyan is le het ne vissza fog lal ni a ha jót és az ágyú kat? 
Cso szo gás hal lat szott, és há rom nõ je lent meg: az öreg asszony, egy 
ke rek ar cú fi a tal lány és a kö zép ko rú hölgy.

Az öreg asszony az ijedt nek lát szó lány ra mu ta tott. – Onna.
– Nem. – Blackthorne mér ge sen fel állt, és a kö zép ko rú nõ re 

bökött. – Ez Onna, az is ten áld jon meg! A ne ve te ket se tud já tok 
meg je gyez ni? Onna, éhes va gyok! Kap hat nék va la mit en ni? – Éh sé-
get mí mel ve meg si mo gat ta a gyom rát. A nõk egy más ra néz tek. A 
kö zép ko rú vál lat vont, mon dott va la mit, ami tõl a töb bi ek ne ve tés re 
fa kad tak, majd oda ment az ágy hoz, és vet kõz ni kez dett. A má sik 
ket tõ ki tá gult szem mel, vá ra ko zás tel je sen le gug golt.

– Mit mû velsz? – kér dez te döb ben ten Blackthorne.
– Isimasó! – mond ta a nõ, fél re tet te szé les övét, és szét húz ta a 

kimo nó ját. A mel le la pos volt és szá raz, a ha sa óri á si.
Nyil ván va ló volt, hogy be akar búj ni az ágy ba. Blackthorne meg-

ráz ta a fe jét, ka ron ra gad ta, és rá szólt, hogy öl töz zön fel, mi re mind-
hár man csi cse reg ni és ha do nász ni kezd tek, és a kö zép ko rú nõ igen 
dü hös lett. Ki lé pett hosszú al só szok nyá já ból, és im már mez te le nül, 
új ra meg pró bált be búj ni az ágy ba.

A csi cser gés hir te len ab ba ma radt, a nõk meg ha jol tak: az elöl já ró 
je lent meg a fo lyo són. – Nanda? Nanda? – kér dez te.

Az öreg asszony el ma gya ráz ta, mi a hely zet. 
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– Ezt a nõt aka rod? – kér dez te hi tet len ked ve, alig ért he tõ por tu-
gál ság gal az elöl já ró, és a mez te len asszony ra mu ta tott.

– Nem. De hogy. Csak ar ra akar tam meg kér ni Onnát, hogy hoz zon 
va la mit en ni. – Tü rel met le nül az asszony ra mu ta tott. – Õt, Onnát!

– Az onna azt je len ti, hogy nõ. – A ja pán sor ra rá juk mu ta tott. – 
Onna… onna… onna. Onná-t akarsz?

Blackthorne csüg ged ten ráz ta a fe jét. – Nem. Kö szö nöm, nem. 
Fél re ér tet tem a dol got. Saj ná lom. Mi a ne ve?

– Hogy?
– Mi a ne ve?
– A, a ne ve. A ne ve Haku. Haku.
– Haku?
– Hai. Haku!
– Bo csáss meg, Haku-szan. Azt hit tem, Onnának hív nak.
Az elöl já ró tol má csolt, és Haku elé ge det len nek lát szott. Az öreg 

mon dott még va la mit, mi re a nõk Blackthorne-ra néz tek, vi hog va 
szá juk hoz kap ták a ke zü ket és ki men tek. Haku mez te le nül, kar já ra 
vetett ki mo nó val, de na gyon mél tó ság tel je sen.

– Kö szö nöm – mond ta Blackthorne, át koz va ma gát os to ba sá gáért.
– Ez az én há zam. Mu ra a ne vem.
– Mura-szan. Az én ne vem Blackthorne.
– Hogy?
– A ne vem. Blackthorne.
– Á! Berr… rakk… fon. – Mu ra több ször is meg pró bál ta ki ej teni, 

vé gül fel ad ta, és in kább az elõt te ál ló óri ást ta nul má nyoz ta. Ez volt 
az el sõ bar bár, akit lá tott, Sebastio atyán és azon a má sik, ré gi-ré gi 
pa pon kí vül. De a pa pok fe ke te ha jú ak és fe ke te sze mû ek, gon dolta, 
és a ter me tük is nor má lis. Ez meg: ha tal mas, arany ha jú, arany sza-
kál lú, kék sze mû, a bõ re, ahol fe di va la mi, fa kó, ahol meg nem, ott 
vö rös. El ké pesz tõ! Azt hit tem, min den fér fi fe ke te ha jú és fe ke te 
sze mû. Mi mind azok va gyunk. És a kí na i ak is, már pe dig kí na i ak-
ból áll az egész vi lág, ki vé ve a dé li por tu gál bar bá rok föld jét, vagy 
nem? El ké pesz tõ! És mi ért gyû lö li annyi ra ezt az em bert Sebastio 
atya? Ta lán a Sá tán hí ve? Nem hi szem. Sebastio atya el tud ja ûz ni 
az ördö göt, ha akar ja. Ií, ilyen mér ges nek se lát tam még a de rék 
atyát! Elké pesz tõ!

A kék szem és az arany haj a Sá tán je le vol na?
Mu ra fel né zett Blackthorne-ra, és ma gá ban fel idéz te, ho gyan pró-

bál ta meg ki fag gat ni a ha jón; ami kor a ka pi tány el ájult, úgy dön tött, 
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hogy a sa ját há zá ba ho zat ja, mert ve zér õ, és kü lön le ges el lá tás jár 
ne ki. Le fek tet ték a ta ka ró ra, és kí ván csi an le vet kõz tet ték.

„A Pá rat lan Ré sze egész te kin té lyes, ne? – mond ta Mu ra any ja, 
Szaiko. – Mek ko ra le het, ami kor me rev?”

„Nagy” – fe lel te Mu ra, és min den ki – az any ja, a fe le sé ge, az 
orvos, ba rá ta ik és szol gá ik – el ne vet te ma gát.

„Biz to san az asszo nya ik is… ha son ló mé re tû ek” – mond ta Mu ra 
fe le sé ge, Nidzsi. „Os to ba sá got be szélsz, lá nyom – fe lel te az anyó sa. 
– Bár me lyik kur ti zán el tud ná iga zí ta ni ma gát úgy, hogy be fo gad-
has sa. – Cso dál koz va ráz ta a fe jét. – Ilyet éle tem ben nem lát tam, 
Kü lö nös, ne?”

Meg mos dat ták, de még min dig nem tért ma gá hoz. Az or vos 
nem aján lot ta, hogy il lõ kép pen meg für des sék, amíg fel nem éb red. 
– „Ne fe led jük, Mura-szan, hogy nem is mer jük be ha tó an a bar bá ro-
kat – mond ta óva tos böl cses ség gel. – Bo csá na tot ké rek, de meg is 
öl het nénk gon dat lan sá gunk kal. Úgy lát szik, el fo gyott min den ere je. 
Türe lem mel kell len nünk.”

„És mit csi nál junk a ha já ban le võ tet vek kel?” – kér dez te Mu ra.
„Egy elõ re ma rad ja nak ott. Úgy tu dom, min den bar bár nak van nak 

tet vei. Bo csá na tot ké rek, de azt ja vas lom, le gyünk tü re lem mel.”
„Nem gon do lod, hogy meg sam po noz hat nánk a fe jét? – kér dez te 

Mu ra fe le sé ge. – Óva to san csi nál nánk, és az úr nõ bi zo nyá ra fel ügyel-
ne gyá mol ta lan kí sér le tünk re. Le het, hogy ja vá ra vál na a bar bár nak, 
és a há zunk is tisz ta ma rad na.”

„Egyet ér tek. Meg sam po noz ha tod – je len tet te ki el lent mon dást 
nem tû rõ en Mu ra any ja. – De azt azért még is sze ret ném lát ni, mek-
ko ra, ami kor me rev.”

Mu ra most ön kén te le nül is le né zett Blackthorne ágyé ká ra. Az tán 
eszé be ju tott, mit mon dott a pap ezek rõl a sá tán imá dók ról és ka ló-
zok ról. Az Atya is ten óv jon meg min ket a go nosz tól, gon dol ta. Ha 
tud tam vol na, hogy ilyen ret te ne tes em ber, de hogy ho zom a há zam ba. 
Nem, nem, ja ví tot ta ki ma gát. Kö te les sé ged, hogy meg be csült ven-
dég ként ke zeld, amíg Omi-szan más ként nem ren del ke zik. Nagyon 
he lye sen tet ted, hogy rög tön üzen tél a pap nak és Omi-szannak. 
Na gyon he lye sen. Te vagy az elöl já ró, és a fa lu dat véd ted. Egye dül 
te vagy a fe le lõs.

Igen. És Omi-szan té ged fog fe le lõs ség re von ni a ma reg ge li eset, 
a ha lott em ber ar cát lan sá ga mi att. És na gyon he lye sen te szi.
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„Ne légy os to ba, Tamazaki! A fa lu jó hí rét te szed koc ká ra, ne? 
– fi gyel mez tet te ba rát ját, a ha lászt vagy tu cat szor is. – Ne légy 
tü relmet len! Omi-szan kény te len gú nyo lód ni a ke resz té nye ken. 
Daimjónk talán nem ve ti meg a ke resz tény sé get? Mi mást te het ne 
ak kor Omi-szan?”

„Iga zad van, Mura-szan, bo csáss meg! – Tamazaki min dig ud va-
ri a san fe lelt szem re há nyá sa i ra. – De a budd his ták nak is tü rel me-
sebb nek kel le ne len ni ük, ne? Õk pe dig mind ket ten Zen-budd his ták.”

A Zen-budd hiz mus egyen lõ az ön fe gye lem mel: az ön ura lom és a 
me di tá ció út ján ke re si a meg vi lá go so dást. A leg több sza mu ráj Zen-
budd his ta volt, mert ezt a szek tát mint ha csak a büsz ke, ha lált ke re sõ 
har co sok nak ta lál ták vol na ki.

„Igen, a budd hiz mus tü re lem re ta nít. De hány szor em lé kez tes se lek 
még rá, hogy õk sza mu rá jok, ez meg itt Izu és nem Kjúsú, de még 
ha Kjúsú len ne, ak kor is ne kik len ne iga zuk. Ne?”

„Igen. Kér lek, bo csáss meg! Tu dom, hogy nincs iga zam. De néha 
úgy ér zem, nem bí rom ki a szé gyent, ami kor Omi-szan az egy igaz 
hi tet gya láz za.”

És most ha lott vagy, Tamazaki, és ezt ma gad nak kö szön he ted, 
mert nem ha jol tál meg Omi-szan elõtt, aki mind össze annyit mon-
dott: „…az ide gen val lás nak ez a bü dös pap ja”. Pe dig a pap tény leg 
büdös, és az egy igaz hit tény leg ide gen. Sze gény ba rá tom. Ki áll tál 
a hi ted mel lett, de et tõl a csa lá dod még nem fog jól lak ni, és a fa lum 
ne vén is folt esett.

Ó, Ma don na, áldd meg öreg ba rá to mat, és ré sze sítsd mennyei 
bol dog ság ban!

Omi-szantól csak rossz ra szá mít ha tok, gon dol ta Mu ra. És most 
még a daimjó is ide jön.

Min dig nyug ta lan ság száll ta meg, va la hány szor hû bér urára, 
Kaszigi Jabura, Izu daimjójára, Omi nagy báty já ra gon dolt – ke gyet-
len ség ére, al jas sá gá ra és ar ra, ho gyan foszt ja meg a fal va kat jo gos 
hal- és ter més ré szük tõl. Va jon ki nek az ol da lá ra áll Jabu, ha ki tör 
a háború, töp ren gett Mu ra, Isido vagy Toranaga úré ra? Tör pék 
va gyunk, akik óri á sok közt ver gõd nek.

Észa kon Toranaga, a leg na gyobb élõ had ve zér, a Kvantó va gyis a 
Nyolc Tar to mány ura, az ország leghatalmasabb daimjója, a Keleti 
Ha dak fõ pa rancs no ka; nyu ga ton az Isido, az ószakai vár ura, Ko rea 
meg hó dí tó ja, az Örö kös ol tal ma zó ja, a Nyu ga ti Ha dak fõ pa rancs noka. 
És észa kon ott a Tókaidó, a Nagy Ten ger par ti Út, amely össze kö ti 
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Toranaga fõ vá ro sát, Jedót és Isido fõvárosát, Ószakát… há rom száz 
mér föl des út, ezen kell majd a se re gek nek me ne tel ni ük.

Ki nye ri meg a há bo rút?
Sen ki.
Mert a há bo rú is mét láng ba fog ja bo rí ta ni a bi ro dal mat, a szö vet-

sé gek fel bo mla nak, és tar to mány küzd tar to mánnyal, fa lu fa lu val, 
ahogy ez len ni szo kott. Ki vé ve az el múlt tíz esz ten dõt. Az el múlt 
tíz esz ten dõ ben hi he tet len mó don nem ke rült sor há bo rú ra. Bé ké nek 
hív ták ezt az idõ sza kot; ez volt az el sõ bé ke a tör té ne lem ben.

Már kezd tem meg sze ret ni a bé két, gon dol ta Mu ra.
Csak hogy ez az em ber, aki a bé két meg te rem tet te, ha lott. A 

paraszt ból lett ka to na, ké sõbb sza mu ráj, tá bor nok, a leg na gyobb 
tá bor nok, majd vé gül taikó, Ja pán telj ha tal mú ka to nai pa rancs no ka 
egy esz ten de je meg halt, és hét éves fia ki csi még ah hoz, hogy a ha tal-
mat átvegye. Va gyis a fiú is tör pe, akár csak mi. Tör pe az óri á sok 
kö zött. A há bo rú pe dig el ke rül he tet len. Most már a taikó sem tud ja 
meg vé deni sze re tett fi át, di nasz ti á ját, bi ro dal mát.

Ta lán így is van rend jén. A taikó le igáz ta az or szá got, bé két terem-
tett, a daimjókat ar ra kényszerítette, hogy csússza nak-mássza nak 
elõt te, bir to ku kat el vet te és má sok nak ado má nyoz ta, azu tán meg-
halt. Óriás volt a tör pék közt. De ta lán rend jén va ló, hogy mû ve és 
nagy sá ga ve le együtt le tûn jék. Hisz nem tö ré keny vi rág szi rom-e az 
em ber, amit fel kap a szél? Nem csak a he gyek, a ten ger, a csil la gok 
és Is ten nek ez az or szá ga iga zi ak és örök ké va ló ak-e?

Csap dá ba es tünk mind annyi an, és ez tény; nem so ká ra ki tör a 
hábo rú, és ez is tény; egye dül Jabu fog ja el dön te ni, ki nek az ol da lá ra 
állunk, ez is tény; a fa lu azon ban min dig meg ma rad, mert a rizs földek 
dú sak és a ten ger te li van hal lal, és ez a leg vég sõ, leg fon to sabb tény.

Mu ra gon do la tai vissza tér tek az elõt te ál ló bar bár ka lóz hoz. Ördög 
vagy, és azért jöt tél, hogy meggyö törj min ket, gon dol ta; ami ó ta meg-
ér kez tél, csak bajt okoz tál. Mi ért nem tud tál más fa lut vá lasz ta ni?

– Kapitány-szan onná-t akar? – kér dez te se gí tõ ké szen. Ja vas la tá-
ra a fa lu ta nács már gon dos ko dott e té ren a töb bi bar bár ról, egy részt 
elõ zé keny ség bõl, más részt azért, hogy le gyen, ami le kö ti õket, amíg 
a ha tó ság ki száll. A be fek te tett pénz ér té ke bu sá san meg té rült, mivel 
a fa lu si ak rész le te sen ér te sül tek az így ke let ke zett kap cso la tok ról, és 
re me kül szó ra koz tak.

– Onna – is mé tel te, fel té te lez ve, hogy ha már a ka lóz láb ra állt, 
bi zo nyá ra ha son fek ve is jó érez né ma gát, és szí ve sen dug ná Meny -
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nyei Lán dzsá ját me leg hü vely be le fek vés elõtt, ar ról nem be szél ve, 
hogy már min den elõ ké szü le tet meg tet tek.

– Nem! – Blackthorne alud ni akart. De mi vel tud ta, hogy ezt az 
em bert meg kell nyer nie, kényszeredetten rá mo soly gott, és a fe szü-
let re mu ta tott. – Ke resz tény vagy?

Mu ra bó lin tott. – Ke resz tény.
– Én is ke resz tény va gyok.
– Az atya sze rint nem. Nem vagy ke resz tény.
– De ke resz tény va gyok. Nem ka to li kus, de azért ke resz tény.
Mu ra azon ban nem ér tet te, és Blackthorne hi á ba pró bál ko zott, 

nem tud ta meg ma gya ráz ni a dol got.
– Akarsz onná-t?
– A… a dimjó… mi kor jön?
– Dimjó? Nem ér tem.
– Dimjó… á, per sze, a daimjó.
– Aha, a daimjó. Hai. Daimjó! – Mu ra vál lat vont. – A daimjó 

akkor jön, ami kor akar. Aludj! De elõbb tisz tál kodj! Ké rem.
– Mi?
– Tisz tál kodj! Für dõ. Ké rem.
– Nem ér tem.
Mu ra kö ze lebb lé pett, és fin to rog ni kez dett.
– Bü dös. Rossz. Mint por tu gá lok. Für dõ. Ez tisz ta ház.
– Ak kor für dök, ami kor aka rok, és nem va gyok bü dös! – taj ték zott 

Blackthorne. – Min den ki tud ja, hogy fü röd ni ve szé lyes. Azt aka-
rod, hogy vérhast kap jak, mi? Azt hi szed, el ment az eszem? Eredj a 
po kol ba, és hagyj alud ni!

– Für dõ! – pa ran csolt rá Mu ra, akit meg döb ben tett a bar bár nyíl tan 
ki mu ta tott ha rag ja, hi szen ez a rossz mo dor te te je. Pe dig a bar bár 
nem csak hogy bü dös volt, ha nem há rom nap ja nem für dött meg fe le-
lõ en, s a kur ti zán jo go san vissza uta sít hat ja, hogy ágy ba búj jon ve le, 
akár mennyit fi zet nek is ne ki. Iszo nyú ak ezek az ide ge nek, gon dol ta. 
El ké pesz tõ! Mi cso da mocs kos szo ká sa ik van nak! De ne félj sem-
mit! Én fe le lek ér ted. Majd én meg ta nít lak a jó mo dor ra. Úgy fogsz 
für de ni, mint ha nor má lis em ber vol nál, és ak kor ta lán anya is meg 
fog ja lát ni, amit akar. – Für dõ!

– Tûnj el in nen, amíg össze nem tör lek! – mor dult rá Blackthorne, 
és az aj tó fe lé mu ta tott. Meg je lent a há rom má sik ja pán is há rom nõ 
kí sé re té ben. Mu ra kur tán el ma gya ráz ta, mi a hely zet, és el lent mon-
dást nem tû rõen rá szólt Blackthorne-ra. – Für dõ. Ké rem.
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– Ki fe lé!
Mu ra, egye dül, elõbb re lé pett. Blackthorne ki nyúj tot ta a kar ját, 

nem akar ta bán ta ni az öre get, csak ép pen meg lök ni. Hir te len fel-
or dí tott. Mu ra a te nye re élé vel va la hogy a kö nyö ké re csa pott, és 
Blackthorne ka rja bé nul tan csüg gött alá. Dü höd ten ne ki ron tott, de a 
szo ba mint ha el for dult vol na kö rü löt te, és a kö vet ke zõ pil la nat ban 
már a pad lón he vert. Újabb, bé ní tó ere jû ütés ér te a há tát, és moz-
dul ni sem tu dott. – Úristen…

Meg pró bált fel áll ni, de a lá ba össze csuk lott. Mura hig gad tan 
ki nyúj tot ta rö vid, de vas ke mény uj ját, és meg nyo mott egy ideg gó cot 
Blackthorne nya ká ban. Blackthorne ége tõ fáj dal mat ér zett.

– Atyaúristen…
– Für dõ? Ké rem?
– Hogyne…, már is. – Blackthorne fáj dal ma san zi hált. Meg döb-

ben tet te, hogy ilyen ha mar ál do za tá ul esett egy ek kor ka em ber nek, 
te he tet le nül he ver, mint egy gye rek, és bár me lyik pil la nat ban el vág-
hat ják a tor kát.

Mu ra évek kel az elõtt el sa já tí tot ta a dzsú dó és a ka ra te mû vé szetét, 
mint ahogy meg ta nul ta a kard- és a lán dzsa for ga tást is. Ak ko ri ban 
még har cos volt, és Nakamura ol da lán küz dött, a pa raszt ge ne rá lis, 
a taikó ol da lán – ak kor per sze még nem volt taikó –; ab ban az idõ-
ben pa raszt ból is le he tett sza mu ráj, és sza mu ráj ból is pa raszt vagy 
kézmû ves, vagy még ala cso nyabb rangú ke res ke dõ, majd új ra har cos. 
Furcsa, gon dol ta Mu ra, szó ra ko zot tan né ze get ve a le gyõ zött óri ást, 
ami kor telj ha tal mú úr lett, a taikónak el sõ dol ga volt el ren del ni, hogy 
pa raszt ból töb bé ne le hes sen ka to na, és min den pa raszt szol gál tas sa 
be a fegy ve rét. A taikó örök re meg til tot ta ne kik a fegy ver vi se lést, és 
fel ál lí tot ta azt a meg vál toz tatha tat lan kaszt rend szert, amely az egész 
biro da lom éle tét meg szab ja: el sõk a sza mu rá jok, utá nuk kö vet keznek a 
pa rasz tok, utá nuk a kéz mû ve sek, az tán a ke res ke dõk, szí né szek, szám-
ki ve tet tek, ban di ták, vé gül, a lép csõ leg al ján az eták, a nem em be rek, a 
hul la te me tõk, bõr cser zõk, sin té rek, hó hé rok, bil lo go zók és cson kí tók. 
A bar bá rok nak ezen a lép csõn ter mé sze te sen hely sem jut.

– Bo csáss meg, kapitány-szan! – mond ta mé lyen meg ha jol va Mura, 
mert szé gyell te ma gát a bar bár meg aláz ta tá sa mi att: úgy nyö ször gött 
még min dig, akár a csecsszo pó. Na gyon saj ná lom, gon dol ta, de meg 
kel lett ten nem, Még bar bár lé ted re is min den mér té ken felül meg ha -
ra gí tot tál. Úgy üvöl tesz, mint egy esze lõs, fel zak la tod anyá mat, meg  - 
za va rod há zam nyu gal mát, meg ijesz ted a szol gá kat, s a fe le sé gemnek 
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már is ki kel lett cse rél nie egy sodzsit. Nem tûr he tem, hogy mo dor ta lan-
sá god bün tet len ma rad jon, hogy óha jom el le né re tégy a sa ját házam-
ban. A te ér de ked ben cse le ked tem. Kü lön ben se hely re hoz ha tat lan 
a do log, hi szen nek tek, bar bá rok nak, nincs mél tó sá go tok, amit meg 
le het ne aláz ni. Ki vé ve a papokat…, azok má sok. Bü dö sek ugyan, de 
még is az Atya is ten fel kent jei, ne kik te hát igen nagy a mél tó sá guk. De 
te – te ha zug is vagy, nem csak ka lóz. Mi cso da al jas ság! Még hogy 
ke resz tény nek mon dod ma gad! De saj nos, ez sem fog se gí te ni raj tad. 
Daimjónk gyû lö li az egy igaz hi tet, gyû lö li a bar bá ro kat, és csak azért 
tû ri meg õket, mert mu száj. De te nem vagy se por tu gál, se ke resz tény, 
té ged te hát nem véd a tör vény, ne? De még ha halál ra – vagy leg alább is 
meg cson kí tás ra – ítél nek, ne kem ak kor is kö te les sé gem gon dos kod ni 
ró la, hogy tisz tán menj sor sod elé. – Fürdõ na gyon jó!

A má sik há rom fér fi se gít sé gé vel ki ci pel te a még min dig ká bult 
Blackthorne-t a ház ból, ki vit ték a kert be, vé gig a fe dett úton, ami re 
na gyon büsz ke volt, és be a für dõ ház ba. A nõk kö vet ték õket.

Tud ta, hogy éle te egyik nagy él mé nyé ben lesz ré sze. Tud ta, hogy 
sok szor el fog ja me sél ni hi tet len ke dõ ba rá ta i nak, mi köz ben egyik 
kupa for ró szakét a má sik után isszák; a ta nács tag ok nak, ha lá szok-
nak, fa lu be li ek nek, gye re ke i nek, akik ele in te szin tén nem hisz nek 
majd ne ki. De azu tán õk is to vább ad ják a gye re ke ik nek, és a ha lász 
Mu ra örök ké él ni fog Andzsiro fal vá ban, Izu tar to mány ban, a fõ szi-
get, Honsú dél ke le ti part ján. Mind ez pe dig azért lesz így, mert ne ki, 
Mu rá nak, a ha lász nak ju tott az a sze ren cse, hogy elöl já ró volt a taikó 
ha lá la utá ni má so dik esz ten dõ ben, s ezért ide ig le ne sen õ fe lelt azok-
nak a fur csa bar bá rok nak a ve zé ré ért, akik a ke le ti ten ger bõl jöt tek elõ.
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