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Négy harangütés jelezte a reggeli őrség idejét. Éppen befejeztük a reggelit, amikor parancsszó harsant: minden őrszem a fedélzetre és a csónakokhoz! Készen kellett állnunk, hogy adott esetben szélbe fordítsuk és megállítsuk a hajót.
– Kormányt balra! Teljesen balra! – ordította parancsnokunk. – Kurtítsátok a derékvitorlát! Le a repülővitorlát! Fordítsátok szélbe az orrvitorlát, és húzzátok le a csúcsvitorlát! – És sónerünk, a Sophie Sutherland hamarosan csökkentett vitorlákkal hánykolódott egy helyben a japán partoknál, a Jerimo-fok közelében, 1893. április 10-én.
Pár percig a nyüzsgés és a zavarodottság pillanatai következtek. Tizennyolc emberünk volt a hat csónakra. Néhányan nekiveselkedtek a felhúzóköteleknek, mások a mentőladikokat rögzítő pányvákat szerelték le; a csónakmesterek hordozható tájolókat hoztak, az evezősök elemózsiás dobozokat. A vadászok sörétesek, vadászpuskák és nehéz lőszeresládák súlya alatt görnyedeztek, majd pillanatok alatt olajos ponyvákba és kesztyűkbe csavarva eltüntették őket a csónakok padjai alatt.
A kapitány kiadta az utolsó parancsokat, és már távolodtunk is a hajótól; három pár evező csapott a hullámok közé. A mi csónakunk a hajó szél felőli oldalán ereszkedett vízre, ezért nekünk többet kellett eveznünk. Az első, második és harmadik, szélárnyékban hánykolódó csónakban hamarosan felhúzták az összes vitorlát, és erős hátszéllel délnyugat felé tartottak, míg a sóner szél alatt távolodott tőlük; ha valami baleset történne, a csónakoknak akkor is jó szelük lesz.
Gyönyörű reggel volt, a csónakunk kormányosa mégis komoran ingatta a fejét, amikor az emelkedő napkorongra pillantott, és mintegy próféciaként mormogta: „Vörös a nap tányérja reggel, légy résen, tengerész!” A Nap haragosnak tűnt, és mintha a körülötte sodródó áttetsző, gyapjas felhőcsomók is zavartan, riadtan menekültek volna a közeléből. Hamarosan el is tűntek mind.
Északi irányban a Jerimo-fok fekete tömbje emelkedett vészjóslóan a hullámok fölé, mintha egy gigászi szörnyeteg feje bukott volna fel a mélyből. A napfény még nem falta fel teljesen a télvíz havas foltjait a tetejéről, és a csillogó, fehér hópamacsok felett gyenge szél csapott le a tengerre. Hatalmas sirályok emelkedtek az ég felé lassú szárnyalással, meg-meglibbentették a szárnyaikat, megmerítkeztek a gyenge szellőben, aztán hártyás lábuk lecsapott a hullámok közé, és csak jó fél mérföld után tudtak felrebbenni ismét. Alig simult el a fodrozódó víz, tengeri fürjek csapata emelkedett a levegőbe, és sivító szárnycsapkodással repültek a széllel szembe, ahol bálnafalka hancúrozott a vízben. Fúj tatásuk gőzt kieresztő gépezetek hangjára emlékeztetett. Az alkák fülsértő, hamis rikoltozása szinte sértette az ember fülét, és felriasztották az előttünk úszkáló, jó féltucatnyi példányt számláló fókacsapatot. Az állatok szökellve elhúzódtak előlünk, némelyik teljes testtel kiugrott a vízből. A fejünk felett sirály körözött lassan, kényelmesen és fenségesen, az előfedélzet korlátján aprócska angol fecske tollászkodott hetykén, mintha csak messzi otthonunkra akarna emlékeztetni minket, majd fejét félrebiccentve vidáman csipogott. A csónakok hamarosan a fókák között jártak, és bumm! bumm! – a szellő puskák dörrenését hozta. Kezdett feltámadni a szél, és három óra körül, amikor tucatnyi fókával a csónakunkban azon töprengtünk, visszaforduljunk-e vagy folytassuk a vadászatot, a sóner tatárbocán felszaladt a visszahívást jelző zászló – biztos jeleként annak, hogy a feltámadó széllel együtt esni kezdett a barométer, és a parancsnok aggódik a csónakok miatt.
Elindultunk visszafelé, a szél egyenletesen dagasztotta a vitorlát. A kormányos összeszorított fogakkal, erős kézzel markolta a kormánylapátot, nyugtalanul cikázó szeme állandóan a riadót jelző zászlót kereste. Amikor egy hullámhegy tetejére értünk, pillantása először a sónerre vándorolt, onnan a fővitorlára, aztán a hajófar felé, ahol a szél sötét árkot mélyített a vízbe. Ez közelgő szélrohamot, roppant, tarajos hullámokat sejtetett, melyek akár borulással is fenyegethették a csónakot. A tajtékos víz vad mulatságot tartott, a hullámok szertelenül bohóckodtak, és szilaj örömmel hajszolták egymást, fel meg le, jobbra meg balra és mindenfelé, míg az óceán ziháló keblétől egyszer csak el nem szakadt egy tejfehér tarajú, áttetszően zöld hullám, és szét nem zavarta a többieket. De ez csak egy pillanatig tartott, mert azok újabb és újabb alakokat öltve azonnal megjelentek. A szikrázó napfényben úszva minden hullám, kicsi és nagy, a felcsapó permet és az apró fodrok úgy festettek, mintha olvadt ezüstből lennének. A víz elveszítette sötétzöld színét, és csillogó ezüst-áradattá változott, de a következő pillanatban ez is eltűnt, és hirtelen vadul örvénylő víztömeggé kavarodott. Minden tajték baljós komorsággal emelkedett és zuhant alá ismét. A megtörő habnak, a sziporkázásnak és az ezüstös fénynek hamarosan búcsút mondhattunk, amikor a napot eltakarták a nyugat-északnyugat felől előrontó fekete felhők, a közeledő vihar fürge előhírnökei.
Hamarosan elértük a sónert, mi voltunk az utolsók, akik a fedélzetre léptek. Néhány perc alatt megnyúztuk a fókákat, felmostuk a fedélzetet, kitakarítottuk a csónakokat, és hamarosan lemosdva, tiszta ruhában ültünk a fedélköz lobogó tüzénél, forró, kiadós vacsoránk előtt. A sóner vitorláit felhúzták, s most hetvenöt mérföldes sebességgel száguldottunk dél felé, hogy reggelre ismét a fókaraj közepén lehessünk, amitől a vadászgatással töltött utóbbi két nap alatt sikerült elsodródnunk.
Az első őrség nyolctól éjfélig tartott. A szél hamarosan félig viharossá erősödött, és a taton fel-alá járkáló parancsnok úgy számított, hogy aznap éjjel keveset fogunk aludni. Hamarosan kurtították és rögzítették a csúcsvitorlákat, aztán lehúzták és felcsavarták a repülővitorlát. Addigra meglehetősen szilajul hullámzott a tenger, a felcsapó hullámok néha-néha elárasztották a fedélzetet, és félő volt, hogy elsodorják a csónakokat. A hatodik harangütés után parancsot kaptunk, hogy fordítsuk fel mindet, és viharbíró pányvákkal szíjazzuk le őket. Ez egészen a nyolcadik harangütésig lefoglalt minket, amikor végre felváltott a következő őrség. Én mentem le utoljára a fedélközbe, és még láttam, ahogyan feltekerik a farvitorlát. Odalent mindenki mélyen aludt, kivéve zöldfülű matrózunkat, a „kőművest”, aki tüdővészben haldoklott. A vadul táncoló lámpás fénye sápadt, pislákoló derengésbe borította a helyiséget, és aranyszín mézgyöngyökké változtatta a sárga, olajos tengerészköpönyegeken csillogó vízcseppeket. A sarkokban mintha sötét árnyékok mocorogtak volna, míg odafent, a tat irányában – ahol sötét volt, mint az Erebusz legmélyén – a szellőzőtömlők úgy mozogtak a feketeségben, mint sárkányok a barlang szájában. Amikor a sóner a szokásosnál is jobban megdőlt, a fény megpróbált áthatolni a sötétség függönyén, de állandóan meghátrált, és utána nem maradt más, csak a még áthatolhatatlanabb feketeség. A kötélzet között süvöltő szél zaja tompán szűrődött le idáig, és úgy hangzott, mint amikor a távolban vonat robog át a vasúti hídon. A hajó orrának vágódó hullámok visszhangzó robaja állandóan azt az érzetet keltette, mintha bármelyik pillanatban átszakadhatna a palánk, vagy elroppanhatnának a támgerendák. A hajóra nehezedő nyomás alatt szüntelenül nyöszörögtek és recsegtek a szálfák, dúcok, rekeszfalak, de legalább elnyomták az ágyán hánykolódó, haldokló férfi nyöszörgését. Amikor az orrárboc nekifeszült a fedélzet keresztgerendáinak, fűrészpor-szerű törmelék szitált odafentről, és újabb hang társult a tomboló vihar süvítéséhez. Fentről miniatűr vízesésekben ömlött a víz, belefolyt a vízhatlan köpenyekről lecsorgó patakokba, majd a padlón végigfutva eltűnt hátul a raktérben.
Két harangütéskor – ez szárazföldi időszámítás szerint hajnali egy órát jelent – odafent felharsant a parancs:
– Mindenki a fedélzetre, vitorlákat kurtítani!
És az álmos tengerészek kikászálódtak a kojékból, belebújtak ruhájukba, csizmájukba és tengerészköpenyükbe, aztán felbotorkáltak a fedélzetre. Amikor hideg, tomboló éjszakákon csattan a parancs, a vén tengeri medvék csak annyit dörmögnek: „Ki nem adna fel mindent, hogy a tengerre jöhessen?”
Csak a fedélzeten lehetett igazán érezni a szél erejét, különösen a fedélköz fülledt levegője után. Valóságos falként feszült az embernek, és amikor szilaj lökésekkel lecsapott a matrózokra, szinte lehetetlenné tette a mozgást. A sóner derék-, orr- és fővitorlákkal hánykolódott a viharban. Nekiláttunk leengedni a fővitorlát, és igyekeztünk minél hamarabb végezni a feladattal. Munkánkat rendkívül megnehezítette, hogy koromsötét volt az éjszaka. Az eget takaró szurokfekete viharfelhőkön sem a hold, sem a csillagok fénye nem tudott áthatolni, de a természet a segítségünkre sietett. Gyenge fény áradt az óceán felszínéről. A miriádnyi foszforeszkáló, parányi lénytől világító hatalmas hullámok lángoló özönvize elnyeléssel fenyegette a hajót. A hullámok egyre magasabbak lettek, tarajuk egyre vékonyabb, míg aztán teljesen megtörtek, készen arra, hogy lezúduljanak, majd végül dübörögve átrontottak a habvéden. A lágyan izzó víztömeg faforgácsként szórta szét a tengerészeket, majd, miután levonult, minden hasadékban és zugban apró fénysziporkákat hagyott maga után, melyeket azonnal elsöpört és újakra cserélt a következő áradat. A hullámok olykor olyan gyors egymásutánban követték egymást, hogy a fedélzet egészen a habvéd pereméig megtelt vízzel, de szerencsére hamar lecsorgott a kieresztő réseken keresztül.
Ahhoz, hogy a fővitorlát reffelni tudjuk, kénytelenek voltunk egyetlen árva kurtított orrvitorlával rábízni magunkat a viharos szélre. Mire végeztünk, a tomboló orkán olyan roppant hullámhegyet korbácsolt fel előttünk, aminek képtelenség lett volna ellenállni. A vihar a szárnyára vette a hajót és átrepítette a vízpermet meg a sós lé függönyén. A gigászi hullámok hátba kapták a hajót, ami először meredeken jobbra dőlt, majd a következő pillanatban balra, és kis híja volt, hogy nem bukott az orrára. Amikor hajnalodni kezdett, behúztuk az orrvitorlát is, az utolsó fennmaradt vásznat. Attól kezdve, hogy a hajó a hátába kapta a vihart, az orr-részén már nem csaptak át a hullámok, de középtájon gyors csapásokkal, dühödten ostromolta a tajték. Ha az eső mennyiségét nézzük, száraz egy vihar volt, de a szél olyan erősen fújt, hogy finom permettel szórt tele mindent, még a sudárvitorla keresztfájának magasságában is, cs éles késként mart az arcunkba; száz méterre nem lehetett ellátni miatta. A tenger sötét ólomszínbe öltözött, és a szél hosszú, lassú, fenséges sóhajai habzó tajték-hegyekké dagasztották. A száguldó sóner vad tántorgása felkavarta a gyomrunkat. Néha majdnem megállt, mintha fel akarna mászni egy hullámhegyre, aztán hirtelen oldalra csúszott, és lebegni kezdett a habos víztömeg tetején, mintha megriadt volna az előtte tátongó mélységtől. Amikor aztán a hullám ezernyi faltörő kos sebességével lesújtott a tatra, egy lavina sebességével indult meg lefelé. A legmagasabb daru csúcsáig megmerítkezett a lent felhabzó tejfehér tajtékban, ami minden irányból, a habvéden és a láncnyílásokon keresztül zúdult a fedélzetre.
Aztán gyengülni kezdett a vihar ereje, és tíz órakor már megpróbáltunk szélbe fordulni. Elhaladtunk egy hajó, két sóner és egy négyárbocos barkentine mellett, amelyen a lehető legkevesebb vitorlát hagyták fent, s tizenegykor a farvitorlát meg az orrvitorlát felhúzva visszafordultunk nyugat felé, a fókaraj irányába, ahol az elvonult vihar mögött még vadul háborgott a víz.
A fedélzet alsó részén néhány matróz éppen vitorlába varrta a „kőműves” holttestét, hogy tisztességes tengeri temetést adhassanak neki. A vihar távozóban magával ragadta társunk lelkét is.

