
 

 

 

ELSŐ FEJEZET 

Carlsson beáll az új helyére, és széllelbéleltnek mondatik 

Úgy jött, mint a fergeteg, egy áprilisi alkonyaton, höganäsi 

bütykös lógott a nyakában, szíjra fűzve. Clara és Lotta várta a 

dalarői révben a halászcsónakkal, de egész örökkévalóságba telt, 

amíg beszállhattak. Előbb a boltoshoz kellett beugraniuk egy 

hordó kátrányért, aztán a patikába, rühkenőcsért a disznónak, a 

postáról is kellett egy bélyeg, Fia Lövströmhöz is lementek a 

Zugba, hogy elvigyék neki a magkakast, kölcsönbe, és egyúttal 

elhozzák a kölcsöndíjat, a félfont szöszt, ami meg nekik kellett, a 

hálók javításához. No és végül a vendéglőben is elidőztek, mivel 

Carlsson meginvitálta őket egy csésze kávéra meg kalácsra. 

Végre-valahára csónakban ültek hát. De ekkor meg Carlsson akart 

kormányozni, és nem értett hozzá, ilyen vitorlásokat soha 

életében nem látott, kiabált a jámbor, hogy húzzák fel a 

csúcsvitorlát is, pedig olyan nem is volt, csak a négyszögletes 

rúdvitorla. 

A vámnál a hídon álldogáltak a révészek meg a fináncok, és jót 

röhögtek a ladikon, mikor látták, hogy a szél derékba kapja, és 

tereli szépen lefelé, Salstsäck-nek. 

– Hé, te – kurjantott utánuk egy révészinas –, állj meg, hé! 

Lyukas a sajkád! – De mialatt Carlsson a léket keresgélte, Clara 

félretaszította, és kivette kezéből a kormányt. Lotta is 

megmarkolta az evezőt, és így végre sikerült szélbe fordulniuk, és 

elkanyarodniuk, jó tempóban, az Aspösund felé. 

Carlsson zömök, vaskos värmlandi legény volt, a szeme kék, az 

orra meg horgas, mint egy kampósszeg. Mókás kedvű volt, és 

kíváncsi, eleven, de a vízi életben nem járatos. No meg őt 

különben is azért hívták Hemsőre, hogy a földet meg a jószágot 

gondjába vegye, mivelhogy nincs, aki a gazdasággal törődjön, 

mióta az öreg Flod elköltözött ebből a földi világból, és az 

özvegyre maradt a tanya. 

De mikor az itteni helyzetet, állapotot próbálta firtatni, a 

lányok igazi vízi emberek módjára felelgettek: 

– Látja, ezt nem tudjuk. Látja, ezt mink nem tudjuk. Látja, erről 

éppen semmit se tudunk. 

Így aztán semmivel se lett okosabb. 



A csónak sziklás és lankás szigetek között csobogott, jeges réce 

kerregett a parti kövek mögött, fajdkakas dürgött fentebb, a 

fenyvesben. Ők meg csak eveztek öblön fel, öblön le, mígnem 

rájuk sötétedett, és az égen kigyúltak a csillagok. Aztán kiértek a 

sík vízre, ahol a nagyszigeti világítótorony hunyorgott a 

messzeségben. Olykor egy-egy cölömp vagy péce mellett siklottak 

el, kis híján súrolva őket. A fehér vízjelzők olyanok voltak az 

esthomályban, mint a kísértetek. A parton még itt-ott hófoltok 

fénylettek, mint a fehérítésre kiterített vásznak. Hálóőrök álltak 

ki a fekete vízből, odasúrlódtak a ladik aljához, ahogy elhaladtak 

felettük. Egy könnyű álmú csüllő felriadt a neszre, és felkajdászta 

a cséreket, sirályokat, pokoli rikoltozás támadt, és messze, messze 

kinn, ahol a csillagok a tengerben fürdenek, egy nagy óceánjáró 

piros meg zöld szeme csillámlott, ahogy a szalonablakok 

kivilágított köreinek hosszú sorát vontatta. 

Carlssonnak ez mind újság volt, mindent tudni akart, de éppen 

csak annyi választ kapott a kérdéseire, hogy idegennek érezze 

magát ezen a tájon. 

„Belsővidéki”-nek számított ugyanis, ami pontosan annyit 

jelentett, mint ha a városi ember azt mondja valakire, hogy 

„faluról jött”. 

A csónak egy öbölbe kanyarodott; itt már szélárnyékban jártak, 

be kellett hát vonni a vitorlát, és nekifeküdni az evezőnek. De 

kevés idő múltával, alighogy a másik öbölbe értek, egy tanya 

ablaka világított elébük a fenyők és égerfák közül. 

– No, akkor hát meg is érkeztünk volna – mondta Clara, és a 

nádasba vágott keskeny vízi útra kormányzott; a nádszálak 

hozzásúrlódtak a csónak két oldalához. A zaj felzavart egy ívó 

csukát, amely valami horgot kerülgetett éppen; nyilván 

tanakodott, hogy vajon mi lehet az? 

Fönn, a dombon, ugatni kezdett a kuvasz, és mintha lámpás 

imbolygott volna a ház előtt. 

A lányok közben kikötötték a csónakot a palló végéhez, és 

kezdődött a kirakodás. A vitorlát a rúdra göngyölték, az árbocot 

lefektették, a köteleket feltekerték, és peckekkel leszorították. 

Partra hengerítették a kátrányos hordót, és most már egykettőre 

a palló deszkáin állt minden: puttonyok, korsók, kaskák, bugyrok. 

Carlsson körülnézett a félhomályban, és csupa szokatlan, 

ismeretlen dolgot látott. A palló előtt, a vízben állt a csigás 

haltartó-bárka, a korláton gyékényből kötött hálóőrök lógtak, 

meg vasmacskák, peckek, fenékhorgok, háló-inak, nehezékek, 

húzókötelek. A hídon heringeshordók sorakoztak, meg teknők, 

dézsák, csöbrök, tálak, kötéltartó ládák. Feljebb a parton volt a 



csónakszín, amelynek ereszéről csalimadarak lógtak, kitömött 

dunna-ludak, fűrészorrú récék, vízicsirkék, jegesrécék – a vízi 

vadászat fontos eszközei. Lenn meg, az eresz alatt, állványokra 

fektetve vitorlák, árbocok, evezők, csáklyák, evezővillák, meg 

vízhányó szapoly, jegelő szakóca. Feljebb, a teríts-fákon hálók – a 

heringháló akkora volt, mint a legnagyobb templomablak, a 

laposhalnak való meg olyan öregszemű, hogy karját 

keresztüldughatja rajta az ember. A sügérhálók vadonatújak és 

fehérek, mint a hó. A palló folytatásában a terítőkarók két sora, 

akárcsak egy fasor az urasági kastély előtt; a nagy eresztőhálónak 

ott a helye. Eközben az út felső végén, a dombtetőn lámpás 

közeledett, és rávilágított a kagylóhéjtól és száraz halpénztől 

csillogó homokos ösvényre. A háló is olyan volt a beleszáradt 

halpikkelytől, mint a pókháló, mikor dér lepi. De a lámpás 

világánál előtűnt még valami: egy öregasszony aszott, 

szélcserzette arca, meg a tűzhely fényétől összehúzódott, 

barátságos két szeme. Előtte ugrált a házőrző kuvasz, egy 

gubancos falusi dög, abból a fajtából való, amely egyformán 

otthon van vízben és szárazon. 

– No, megjöttetek, lelkecskéim? – köszöntötte a lányokat. – Itt a 

legény is? 

– Megjöttünk, szüle – felelte Clara. – Carlssont is elhoztuk, ehol 

van, ni. 

Szüle megtörölgette jobb kezét a kötényében, s csak aztán 

nyújtotta oda az újonnan érkezettnek. 

– Isten hozta minálunk, Carlsson, érezze otthon magát. 

Meghoztátok a kávét, cukrot, lányaim? A vitorlát bevittétek a 

színbe? No, akkor hát gyerünk fel, harapjatok valamit. 

Elindultak együtt a domboldalon, Carlsson szótlanul baktatott 

mellettük, egyre az a kérdés motoszkált benne, vajon mi vár rá, 

milyen sora lesz Hemsőn? 

A szobában égett a tűz, a tiszta abrosszal leterített asztalon 

pálinkásüveg állt, olyan formájú, mint a homokóra, középen 

elvékonyodó. Az asztalon kirakva, ami csak kell: a rózsás-

nefelejcses gustavsbergi porcelán csészék, meg a friss kenyér, 

ropogós kétszersült, vajas szilke, tejszínes ibrik. Carlsson álmában 

se hitte volna, hogy itt, az isten háta mögötti szigetecskén, ilyen 

gazdagon terített asztallal várják. „Meg a szoba se rossz” – 

gondolta, mikor vizsgálódva körülpillantott a fel-fellobbanó tűz 

fényénél, amely most összekeveredett a faggyúgyertyáéval, és 

megvillant a kopottas mahagóni komód politúrjában, a falióra 

lakkozott szekrénykéjén és sárgaréz ingáján, meg a sörétpuskák 

hosszú csövének ezüstveretén, és kirajzolta az aranyozott betűket 

a posztillák, zsoltároskönyvek, álmoskönyvek, kalendáriumok 

gerincén. 



– Mozduljék befele, Carlsson – tessékelte szüle, és ő, mivel az új 

idők gyermeke volt, valóban nem ugrott, csak „beljebb mozdult”, 

és leült az ajtó mellett a padágyra. Ezalatt a lányok a ládáját 

állították be a helyére, a konyhába, amely a tornác másik végén 

volt. 

Az öregasszony leakasztotta a kávéfőzőt, beletette a kávéderítő 

halbőrt, visszaakasztotta az edényt a kampóra, a tűz fölé, és várt, 

amíg egyet-kettőt forr. Akkor elismételte a kínálást, de most még 

megtoldotta azzal, hogy Carlsson szíveskedjen asztalhoz ülni. 

Carlsson csak gyűrte-gyömöszölte kezében a sapkáját, és 

figyelte, merről fúj a szél, hogy aszerint igazíthassa vitorláit. 

Eltökélte magában, és ezt arcáról is le lehetett olvasni, hogy 

megkedvelteti magát az illetékesekkel, de még nem tudta, 

szeretik-e itt a beszédes embert, és jóformán ki se merte nyitni a 

bagólesőjét, amíg jobban nem tájékozódik a gazdaasszony 

természetét illetőleg. 

– Csuda jóképű ez a fiókos szekrény – kezdte el végre a szót, és 

megtapogatta a rézveretet. 

– Hát… megjárja – hümmögött szüle. – Csak hát kevés van 

benne. 

– Azt mán kötve hiszem – tréfált hízelkedve Carlsson, és kisujját 

a kulcslyukba dugta. – Akad itt még egy kis pénzmag a ládafiában, 

fogadok. 

– Nem mondom, akkoriban, amikor az árverésről hazahoztuk, 

még csak találkozott benne pár shilling. De hát az apjukom a föld 

alá került, Gusten meg, a fiam, katonának ment, a gazdasággal 

nem volt, ki törődjön. Oszt a nagyház is sok pénzt megevett, nem 

is tudom, mivégre kellett azt megépíteni, így aztán minden csak 

pusztul. Cukrot is tegyen bele, Carlsson, igya mán ki azt a kis 

kávét. 

– Én kezdjem tán? – finomkodott a legény. 

– Hát ha mán úgy adódik, hogy más nincs idehaza. A gyerek, 

hogy az isten áldja meg, most is a tengeren lebzsel, a puskájával, 

Norman is oda van, vele. Ezért marad el itthon minden munka. 

Csak egy madarat leszedhessenek, a többit nem bánják, a jószág 

felfordulhat tőlük, halat akár sose is lássanak. Látja, Carlsson, 

ezen kéne segíteni, ezért híttam magát ide. Úgy szeretném, látja, 

ha kicsivel többre tartaná magát itt a tanyán, és ügyelne a két 

gyerekre. No, harapjon hozzá ebből a friss kenyérből… 

– Jó, hiszen én ezt mind megértem, szüle. De ha azt akarja, 

hogy rend legyen itt, és engem többre tartsanak, megfogadják a 

szavamat, hát erről is gondoskodni kell, hogy legyen, akire 



támaszkodok. Tudom én, milyenek ezek a legénykék, majd még 

szememre hányják, hogy komázok velük. – Carlsson most már 

megvetette a lábát, érezte, hogy helyben van. – Ami a tengert, 

halászatot illeti, abba nem ártom magam, mivel nem értek hozzá. 

De a szárazon otthon vagyok, és én akarok dirigálni. 

– Úgy is van. Ezt mind elrendezzük majd. Holnap úgyis 

vasárnap, jobban megbeszélhetjük nappal. Most pedig igyon egy 

kortyot, Carlsson, oszt feküdjön le. 

Újra töltött neki a kávéból, a legény meg fogta a „homokórát”, 

és jó negyedrész pálinkát öntött a kávéhoz. Nagyot kortyintott, 

és attól megjött a mersze, most már folytatni kívánta ezt a 

nagyon is kellemes beszélgetést. De szüle közben felállt, a 

tűzhelynél matatott, a lányok is ki-be jártak. Ráadásul a kuvasz is 

ugatni kezdett odakinn, úgyhogy a figyelem másra terelődött. 

– Megjöttek a gyerekek – mondta az öregasszony. 

És csakugyan – most már a hangok is behallatszottak, meg 

ahogy a vasalt csizmasarkak kattannak a parti sziklákon. Carlsson 

kinézett az ablakon, a nebáncsvirág-cserepek között, és két 

férfialakot látott a holdfényben, puskacső meredezett a válluk 

felett, és hátukon is hoztak valamit. 

A kutya már az ajtó előtt csaholt, és mindjárt azután benyitott a 

gazdalegény, halászcsizmában volt és hosszú daróckabátban. A 

szerencsés vadász magabiztos mozdulatával a kisasztalra dobta 

tarisznyáját meg két összekötözött dunnaludat. 

– Jó estét, édesanyám, no, süthet mán pecsenyét – köszöntötte 

az anyját, de az idegent nem vette észre. 

– Jó estét neked is, fiam. Soká odamaradtatok – mondta az 

öregasszony, és akaratlanul is tetszéssel nézte a pompás madarak 

fekete-fehér tollruháját, tengerzöld tarkóját, rózsás mellét. – 

Beütött a vadászszerencse, látom. És nézd csak, megjött Carlsson 

is, akit vártunk. 

A legény vizsgálódva tekintett a jövevényre, keskeny, szúrós 

szemét félig elárnyékolták a rőtes pillák. Arcának nyílt kifejezése 

tüstént megváltozott, tartózkodó lett. 

– Jó estét, Carlsson – mondta kurtán és kicsit bizonytalanul. 

– Hasonlóképpen – felelte Carlsson könnyedén, készen arra, 

hogy fölényesre váltsa a hangot, ha úgy látja, hogy lehet. 

Gusten az asztalfőre ült, és az ablakdeszkára könyökölve 

várta, hogy anyja kitöltse neki a kávét. Mindjárt fölerősítette 



pálinkával, és kortyolás közben titkon figyelte Carlssont, aki 

ezalatt a madarakat nézegette. 

– Szép állatok, meg kell adni. – Mellüket böködte, hogy elég 

kövérek-e. – És príma a vadász is, látom. Éppen jó helyen találta 

el. 

Gusten ravaszul somolygott, mert ebből kitalálhatta, hogy az új 

legényük nem is konyít a vadászathoz, hiszen dicséri azért, 

amiért mellen lőtte a madarat, pedig csalinak ezt már nem 

használhatják. 

De Carlsson zavartalanul locsogott tovább, dicsérte a fókabőr 

tarisznyát is, meg a puskát, olyan kicsire húzódzkodott, 

amilyenre csak lehetett, olyan tudatlannak mutatta magát a vízi 

élet dolgaiban, amilyen valójában volt, sőt, még tudatlanabbnak. 

– Hát Norman? Azt meg hol hagytad? – kérdezte szüle, aki 

lassanként elálmosodott. 

– Csak behordja a holmit a bódéba – felelte a fiú –, itt lesz ő is 

rögvest. 

– Rundqvist mán lefeküdt, de hát ideje is – folytatta szüle. – 

Carlsson is fáradt lehet, gondolom, hisz egész nap utazott. Jöjjön, 

Carlsson, mingyár megmutatom az ágyát, oszt lefekhet. 

A legény szívesen maradt volna még, amíg a pálinkának 

nyakára hágnak, de nem merte megkockáztatni, a célzás nagyon 

is félreérthetetlen volt. Szüle átkísérte a konyhába, aztán 

visszament a fiához, aki most megint az előbbi hetyke legény volt. 

– No, hogy tetszik? – kérdezte az anyja. – Én úgy vélem, derék, 

használható ember. 

– Éppen nem – húzta el a szót Gusten. – Ne higgyen ennek, 

édesanyám. Sokat hapatyol. 

– Ugyan mán, te gyerek… Hogy beszédes? Attól még jóravaló 

ember lehet. 

– Mán pedig én azt mondom, hogy széllelbélelt. Isten tudja, 

meddig kínlódhatunk majd vele, amíg lerázzuk. No de most mán 

egye fene. Most mán csak dolgozzon meg azért, amit megeszik. 

Édesanyám nem hisz a szavamnak, tudom én azt, de majd 

megbánja, amikor mán késő lesz. Vagy tán nem éppen így voltunk 

az öreg Rundqvisttel? Az is örökké locsogott, a száját nem 

kímélte, ellenben a derekát annál inkább. Itt élősködött rajtunk, 

oszt most mán nyakunkon is marad hóttáig. 


