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A rátermett tengerész

Ha azokon az öreg, hazai hajókon lettél vóna egy kis zöldfülű, akkor csak egy inas lehettél vóna, s várhattál vóna, míg rátermett tengerész leszel. Ha a viharedzett hajós azt rikkantja: „Fiú, azt a kancsót!” – neked gyorsan ugranod kell, mint a bolha, és hoznod a vizeskancsót. És ha azt kiáltja: „Fiú, a csizmámat!” – neked vinned kell a csizmát. Udvariasnak kell lenned, és azt mondanod: „Igen, uram!” és „Nem, uram!” De egy amerikai hajón úgy gondolhatod, ugyanannyit érsz, mint egy kipróbált hajós. „Chris, édes fiam, huszonkét éve tengerész vagyok, és azt hiszed, ugyanolyan jó vagy, mint én? Én már azelőtt tengerész vótam, mielőtt te megszülette', s csomóztam, és reffeltem, és tőröztem (kötelet bújtattam), amikor te labdáztál és sárkányt eregettél”.
– De igazságtalan vagy, Emil! – kiáltotta Chris Farrington, és megbántódva elpirult. Vékonydongájú, ám izmos, fiatal, tizenhét éves fickó volt, jenki születési okmányokkal.
– No, ne mondd mán! – dörrent rá a svéd tengerész. – A nevem Johansen úr, és egy taknyos úgy szólít: Emil! Ez sértő, és mindez csak azé', mer' ez egy amerikai hajó!
– De te úgy hívsz, Chris! – mondta a fiú szemrehányóan.
– De te egy kölyök vagy!
– Ki csinál férfimunkát? – vágott vissza Chris. – És amiért én férfimunkát végzek, ugyanúgy hívhatlak, a keresztneveden, mint te engem. Mindannyian egyenlőek vagyunk, és te ezt pontosan tudod! Amikor jegyeztettük magunkat a San Franciscó-i útra, úgy írtunk alá, mint tengerészek a Sophie Sutherlanden, és nem volt különbség köztünk… Hát nem csinálom meg mindig minden munkám? Kibújtam valaha a munka alól? Tettél valaha te vagy bárki más helyettem bármit? Kellett vigyázni rám? Vagy nem mentem az árbocra?
– Chrisnek igaza van! – szólt közbe egy fiatal angol tengerész. – Mindig hiba nélkül megcsinálta a munkáját! Épp olyan jónak vették fel, mint bármelyikünket, és épp olyan jónak is bizonyult!
– Jobbnak! – tette hozzá egy új-skóciai férfi. – Néhányunknál jobbnak! Amikor elértünk a fókavadász vizekre, kiderült róla, hogy a fedélzeten ő a legjobb kormányos, csak a francia Louis tudta lepipálni, aki évekig csinálta. Én csak egy evezős vagyok, és te is evezős vagy, Emil Johansen. Huszonkét éve, mióta tengeren vagy. Miért nem lettél kormányos?
– Túl ügyetlen – nevetett az angol – és túl lassú!
– Az kevéssé számít, sem ez, sem az! – csatlakozott a beszélgetéshez Dane Jurgensen, skandináv testvére pártjára állva. – Emil egy felnőtt férfi és rátermett tengerész, a kölyök egyik sem!
És a vita tombolt oda-vissza, a svédek, norvégok és dánok Johansen pártján álltak, míg az angol, a kanadaiak és az amerikaiak Chris oldalán. Az igazság – elfogulatlan nézőpontból – Chris oldalán volt. Az igazságot mondta: férfimunkát végzett, ugyanúgy, mint a többiek. De kellően elfogultak voltak, aminek folytán a vita veszekedéssé fajult, és megosztotta a legénységet.
A Sophie Sutherland fókavadász hajó volt, amit San Franciscón kívül regisztráltak, és a japán partok mentén a Bering-tengertől északra kötelezettséget vállalt e prémes tengeri állatok halászatára. A hajórajban ez volt a legnagyobb hajó, háromárbocos, míg a többi csak kétárbocos. Valójában teljes felszereltségű, újonnan épült szkúner volt.
Noha Chris Farrington tudta, hogy az igazság mellette áll, hiszen mindig odaadóan és jól végezte az összes munkáját, titkos gondolataiban sokszor áhítozott valami kiadós veszélyhelyzetre, amelyben bizonyíthatja a skandináv tengerészeknek, hogy ugyanolyan rátermett hajós, mint ők.
Egy viharos éjszakán azonban egy baleset során – melyben neki semmilyen felelőssége nem volt – a tartalék horgonylánc nagyon csúnyán összezúzta bal kezén az ujjait. És a reményei is összetörtek, mert lehetetlen volt folytatnia a vadászatot a hajókkal, tétlenségre volt kárhoztatva, míg meg nem gyógyulnak az ujjai. S mégis, noha már álmodni is alig mert róla, éppen ez a baleset teremtette meg számára a rég várt lehetőséget.
Egy délután, május második felében, a Sophie Sutherland szélcsendes nyugalomban siklott a vizeken. A tenger bővelkedett fókában, jó vadászat volt, a hajók mind kinn jártak, látótávolságon kívül. S velük a legénységük is. Christ leszámítva csak a kapitány, a parancsnok és a kínai szakács maradt. A kapitány csak udvariasságból volt kapitány. Öregember volt, nyolcvan elmúlt, s boldog tudatlanságban élt a tenger s annak útjai-módjai felől, de ő volt a szkúner tulajdonosa, s ily módon kapta a dicséretes rangot. Természetesen a parancsnok, az igazi kapitány, lelkiismeretes tengerész volt. Az elsőtiszt, akinek posztja a fedélzeten volt, kinn járt a halászhajókkal; időlegesen Chris vette át a helyét a kormánykeréknél.
Amikor a jó idő és a jó fogás együtt járt, a hajók hozzászoktak, hogy messze kalandozzanak a vizeken, és gyakran nem tértek vissza, csak jóval sötétedés után. Ám annak ellenére, hogy tökéletes vadásznap volt, Chris növekvő aggodalmat vett észre a parancsnokon. Nyugtalanul járkált a fedélzeten, és állandóan a látóhatárt kémlelte a távcsövével. Látótávolságon belül nem volt hajó. Mikor a nap lenyugodott, még Christ is felküldte a tatvitorla árbocfőjére, de nem nagyobb szerencsével. A hajók valószínűleg nem tudtak visszatérni éjfél előtt. Dél óta a légnyomásmérő riasztó sebességgel zuhant, s minden jel arra mutatott, hogy nagy vihar lesz – milyen nagy; a parancsnok nem is sejthette, mekkora. Chrisszel együtt nekiállt, hogy felkészüljenek rá. Rárakták a vitorlafeszítő köteleket a bevont vitorlákra, leeresztették és elrakták a tatvitorlát és a farvitorlát, s bevonták a két belső orrvitorlát. Az egyetlen fennmaradó orrvitorlát reffelték, a fővitorlát úgyszintén.
Befejezték, mielőtt leszállt az est, és a sötétséggel jött a vihar. Halk nyögést hallatott a tenger, és a szél nagy erővel lesújtott a Sophie Sutherlandre. De a hajó gyorsan helyrebillent, s a parancsnokkal a kormánykeréknél, orrát a szélirányba emelte. Amilyen jól csak használni tudta bekötött karját, valamint a kínai szakács gyenge segítségével, Chris előrement, és a széloldalba fordította a vitorlát. Ez a maradék fővitorlával lavírozta a szkúnert.
– Isten óvja a hajókat! Ez nem vihar! Ez tájfun! – üvöltötte Chrisnek a parancsnok tizenegy órakor. – Túl sok a vitorla! Még kétszer reffeld a fővitorlát, most, ebben a pillanatban! – Chris az öreg kapitányra pillantott, aki reszketett viharkabátjában, s úgy szorongatta a távcsövet, mintha azon múlna az élete. – Chris, csak te vagy és én – meg a szakács; de ő közel áll ahhoz, hogy hasznavehetetlen legyen!
A reffeléshez le kellett engedni és el kellett távolítani a fővitorlát, hogy a szkúner készen álljon, mielőtt a szél és a tenger nyomása belekapna az orrvitorlába.
– Vedd át a kormányt! – vezényelt a parancsnok. – És amikor mondom, erősen tartsd! És tartsd ott! Megint lavírozni fogunk, amint sikerült reffelnem.
A rugdalózó kormányt szorítva Chris a parancsnokot figyelte, és a vonakodó szakácsot, amint belemegy az üvöltő sötétségbe. A Sophie Sutherland a hullámokba taszítódott, és rettenetesen hánykolódott; a kormány megfeszült, és a feszes vitorlázat zúgott, mint a grönlandi kötél a szélben. Tompa kiáltás ütötte meg a fülét, és úgy érezte, a szkúner orrtőkéje magától feladta. A fővitorla lent volt! Teljes erővel átfordította a kormányt, és továbbra is nyugtalanság látszott az arcán a szélirány változása és a hajót érő lökések miatt. Ez volt a döntő pillanat. A helyzetváltoztatáshoz végre kellett hajtania mielőbb, hogy a hajó ne oldalról kapja a hullámokat.
A szél közvetlenül jobb oldalról érte az arcát, mikor úgy érezte, a Sophie Sutherland megdől, és az ég felé kezd emelkedni – fel… fel… határtalan távolságba! Meg akarja tisztítani a hatalmas hullámok taraját?
Megint csak érzésre, mert látni nem látott semmit; tudta, hogy vízfal emelkedik és ível át fölötte fenn a magasban, végig a teljes széloldalon. Pillanatnyi nyugalom állt be, ahogy a folyékony fal feltornyosult, és kizárta a szelet. A szkúner visszanyerte egyensúlyát, és abban a pillanatban úgy látszott, teljes nyugalomba került. Aztán átgördült, és száguldva lezúdult a mélybe.
Chris odakiáltotta a kapitánynak, hogy tartson ki, ő pedig felkészült az ütközésre. De az ember, aki ezzel szembe tudott volna nézni, már nem élt. Óceánnyi víz csapott Chris hátára, s kormánykereket szorító kezében annyi erő sem maradt, mint egy csecsemőében. Kábultan, tehetetlenül, mint szalmaszál az áradatban, elsöprődött; nem tudta, merre. Nem tudott megkapaszkodni a kabin sarkában, végigsodródott a pallón a hajófar felé száz lábnyit vagy még többet, és kegyetlenül nekivágódott az előárboc lábának. A második hullám betört a hajótestbe, visszalökte Christ oda, ahonnan érkezett, és otthagyta félig megfulladva, ahol a hajófar lépcsőinek kellett volna lenniük.
Agyonzúzottan és véresen, félig eszméletlenül tapogatózott a kormány után, nagy keservesen a lábára tornázta magát. Tudta, ha nem csinál valamit, eljött az utolsó pillanata. Ahogy szemben állt a hajófarral, a szél fullasztó erővel zúdult a szájába. Ez újult erővel hozta vissza az érzékeit. A szél a hajófar felől fujt. A szkúner kikerült a szélcsatornából, de az elébe került, hogy összeroppantsa a hajót. Felkapaszkodva a pallón, épp időben érte el a kormányt, hogy ezt megakadályozza. Az irányfény világított. Megmenekültek.
Azaz, hogy ő és a szkúner megmenekült. Három társa hogylétéről fogalma sem volt. S nem merte elhagyni a kormányt, hogy utánajárjon, mert minden másodpercben arra összpontosított, hogy irányban tartsa a hajót. A legkisebb figyelmetlenség, és a tenger a mélybe taszíthatja. Szóval, egy kölyök a maga százötven font súlyával belekapaszkodott a kétszáz tonnás hajó irányításának herkulesi feladatába, az óriási vihar káoszának közepette.
Fél órával később, nyögve és zokogva, a kapitány odavonszolta magát Chris lábához. Minden elveszett, nyöszörögte. Alig pislákolt benne az élet. A gálya tönkrement, a fővitorla, a futókötélzet, a szakács – oda minden!
– Hol a parancsnok? – követelte Chris, mikor levegőt kapott, a szkúner veszélyes megingását követően. Nem volt gyerekjáték lereffelt orrvitorlával irányítani tájfunban a hajót.
– Ott fenn, elöl – válaszolta az öregember. – Maga alá préselte az előfedélzet, de még lélegzik. Ő mondta, hogy mindkét karja eltört, s nem tudja, hány bordája. Csúnyán megsérült.
– Nos, ott fog megfulladni, mert a horgonylánc-vezetőcsövön keresztül jön be a víz. Menjen oda hozzá! – parancsolta Chris, átvéve az irányítást az ügyek fölött. – Mondja meg neki, hogy ne aggódjon, mert a kormánynál vagyok! Segítsen neki, ahogy csak tud, abban is, hogy elláthassa magát! – Elhallgatott, és jobbra rántotta a kormányt, mert egy rettenetes hullám került a tat alá, és balra fordította a szkúnert – És nyugtassa meg! Szabadítsa ki az előfedélzet fogságából, és vigye le a priccsére! Majd igazítsa vissza a helyére a fedélzeti nyílást!
Öregedő arcával a kapitány megfordult, és szánalmasan tántorgott. A hajóderék a mellvédig tele volt vízzel. Épp hogy az imént keresztül tudott vergődni rajta, s minden centiméteren a halál leselkedett rá.
– Menjen! – kiáltotta dühödten Chris. S amint a halálra rémült ember elindult: – S nézze meg még egyszer a szakácsot!
Két órával később, félholtan a szenvedéstől, a kapitány visszatért. Végrehajtotta a parancsokat. Az elsőtiszten már nem lehetett segíteni, noha biztonságban volt egy priccsen; a szakács eltűnt. Chris leküldte a kapitányt a kabinba, hogy öltözzön át.
Végtelen hosszú, kínkeserves küszködéssel teli órák után, hidegen és szürkén, eljött a nappal. Chris körülnézett. A Sophie Sutherland, mint egy kísértethajó, iszonyú sebességgel száguldott a tájfun előtt. Nem esett az eső, de a szél árbocmagasságig felkorbácsolta a vízpermetet, a közvetlen közelségen kívül elhomályosítva mindent.
Chris nem látott mást, csupán két hullámot – az egyiket elöl, a másikat a háta mögött. Oly kicsinek és jelentéktelennek tűnt a szkúner a végtelen Csendes-óceán hullámaiban! Nekirontva egy dühöngő hullámhegynek, apró szívkagylóként egyensúlyozott a szédítő magasságban, tehetetlenül sodródva, majd felszökve, majd belezúdulva a lent tátongó szakadékba, s belemerülve a mélység gomolygó hullámaiba. Ezt követően újabb fellendülés az újabb hegyre, újabb émelyítő felfelé száguldás, újabb egyensúlyozás és a tengervölgybe zúdulás. Maga mellett Chris – a hajó jobb oldalán, a vihar kísérteteként – meglátta a szakács testét, amint nekivágódik a szkúnernek. Nyilvánvalóan amikor egy hullám lesodorta a fedélzetről, kapaszkodott, és belegabalyodott egy felhúzókötélbe.
Még további három órán keresztül ezzel a szörnyű teherrel, Chris a szél előtt és a vízen tartotta a Sophie Sutherlandet. Már rég megfeledkezett szétroncsolt ujjairól. A kötések leszakadtak, és a hideg, sós permet beleette magát a félig gyógyult sebekbe, míg ujjai teljesen merevvé és érzéketlenné váltak. De nem fázott. A kormányzás iszonyú munkája következtében minden pórusából folyt a verejték. Noha gyenge volt és erőtlen az éhségtől és a kimerültségtől, örömkiáltással fogadta a kapitány megérkezését a fedélzeten, aki egy egész font csokoládés kekszet hozott neki. Ez nyomban erőt öntött belé.
Megkérte a kapitányt, hogy vágja le a szakács testét a kötélről, majd menjen előre, s lazítsa meg az orrvitorla köteleit és a vitorlakivonó-kötelet. Amikor a kapitány ezt megtette, az orrvitorla csapdosott néhány pillanatig, akár egy zsebkendő, majd kiszakadt a vitorlaszegély-kötélből, és eltűnt. A Sophie Sutherland csupasz vitorlarudakkal rohant az óceánon.
Délre a vihar kiadta a mérgét, s este hat órára kellően lecsendesedett, hogy Chris elhagyhassa a kormánykereket. Szinte reménytelen volt még csak álmodni is arról, hogy a kis csónakok kibírták a tájfunt, de az élet megmentésének lehetősége mindig fennáll, s Chris pillanatok alatt eldöntötte, hogy visszafordul abba az irányba, ahonnan jöttek. Sikerült bekötnie a belső orrvitorlák egyikét, valamint reffelni két farvitorlát, ezután pedig a csigasor-kötélzet segítségével felvonnia őket a még mindig fújó hideg szélbe. És egész éjszakán keresztül előre-hátra lavírozva, vissza azon az útvonalon, melyen jöttek, kiengedte a vitorlát, amennyire csak a szél engedte.
A sérült parancsnok delíriumba került, s gondozásával, valamint hogy a hajónál segédkezzen, Chris teljességgel lefoglalta a kapitányt.
– Többet tanultam tőle a hajózásról – ahogy később mondta –, mint az egész út során. Napnyugtára azonban az öregember teljességgel elerőtlenedett, és nyugtalan álomba merült a széloldali taton.
Chris, aki most kiköthette a kormánykereket, lentről hozott takarókkal betakarta a fáradt embert, s elindult a kórházhajón valami ennivalót keresni magának. A rákövetkező napon azonban rádöbbent, hogy muszáj feladnia, mert görcsösen szorítva a kormánykereket, már pillanatonként elbóbiskolt mellette; majd rákényszerítette magát, hogy felébredjen, és körülnézzen a hajón.
A harmadik nap délutánján megpillantott egy árboc nélküli, megrongálódott szkúnert. Ahogy közelebb ért, élesen szélnek vitorlázva, látta, hogy fedélzetén szokatlanul nagy legénység zsúfolódik össze, mellé vitorlázva pedig eltűnt társai arcát vehette ki az idegeneké között; éppen időben érkezett, mert vesztes csatát vívtak a szivattyúkkal. Egy órával később a süllyedő hajó legénységével együtt a Sophie Sutherlanden voltak.
Saját hajójuktól oly messzire eltávolodva az idegen szkúneren nyertek menedéket épp a vihar kitörése előtt. Kanadai fókavadász hajó volt, első s – mint ahogy nyilvánvaló lett – egyben az utolsó útján.
A Sophie Sutherland kapitányának szintén volt egy története, s jól mondta el – olyan jól valójában, hogy amikor mindenki összegyűlt a fedélzeten a kétórás őrszolgálat idején, Emil Johansen nagy léptekkel odament Chrishez, és megszorította a kezét.
– Chris – mondta olyan hangosan, hogy mindenki hallhatta –, Chris, te nyertél. Legalább olyan jó hajós vagy, mint én. Pompás fickó vótál, és kiváló hajós, és büszke vagyok rád!
– És Chris! – fordult vissza, mintha elfelejtett volna valamit. – Ettül fogva mindig Emilnek nevezhetsz, ané’kül a miszter né'kül!

