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AZ OLVASÓ MEGISMER EGY 
FARKAST PIZSAMÁBAN 

A címben jelzett dúvad természetesen nem valóságos far-
kas, miután ilyenek még egy író fantáziájában sem fordul-
nak elő hálóöltözékben, hanem csak hasonlat. Megfigyel-
hettük már, hogy embertársaink, ha hasonlatról van szó, 
általában a legrosszabbakat részesítik előnyben. Ismernek 
például keblen melengetett viperát, mint az álnokság jelké-
pét, csak azért, mert ez a csúszómászó, miután jobban lett, 
természetesen megmarta azt a hülyét, aki tájékozatlanságá-
ban egy útfélen fekvő mérges kígyót – ahelyett, hogy hagyta 
volna ott, ahol van – a keblén melengetett. Megdöbbentő az 
lett volna, ha a melengetett kígyó örök hűséget fogad az ille-
tőnek. Ezek után bele kell nyugodnunk abba a szimbólumba 
is, amely viharedzett hajóskapitányokat „tengeri farkashoz” 
hasonlít. Miután farkasok a szibériai tundráktól Amerika 
sztyeppéin át az indiai dzsungelekig mindenütt találhatók, 
csak kizárólag a tengeren nem. Kedvem lenne még tovább 
szőni az érthetetlenül ostoba emberi hasonlatokat, de regé-
nyem be vezetése nem ölelhet fel húsz-harminc vaskos kö-
tetre való anyagot, tehát állapodjunk meg a „tengeri farkas-
nál”.

A vitorlától a csavargőzösig nagy változáson ment át min-
den, ami a hajózással összefügg, még a tengeri kalandok 
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hőse is. A haladás egyre mélyebb nyomokat hagy környeze-
tünkön. Barátom, egy irodalmi érzékkel megáldott vegyes-
kereskedő, ezt úgy fejezte ki találóan, hogy „az idő vasfoga 
elrepül felettünk”. Bizonyos fogalmak lényeges változáson 
mentek át. Az álkulcsos, toprongyos betörőből gépfegyveres 
gengszter lett. Hol vannak a jó öreg tengeri farkasok, ifjúsá-
gi olvasmányaink zord regényhősei? Vagy hol van a bősz 
kalózkirály? Hát van. Éppen ő e kis regényem egyik főhőse. 
A kalózkirály, a vén tengeri farkas, és bár a modern idők őrá 
is rávésték nyomukat, ma is érdekes egyéniség.

Nézzük meg, hogy Verne és Jack London regényalakjai óta 
milyen változáson ment át a halálfejes lobogó rettegett hőse.

Elsősorban is kissé megkülönbözteti őt az ismert kalóztí-
pusoktól az a külsőség, hogy csíkos selyempizsamában van. 
Megrendítően hatott volna azonban Jack London és Verne 
Gyula olvasóira az a körülmény is, hogy a kalózkirály a hotel 
titkárát követelte üvöltve, mert elfelejtettek fenyőtablettát 
készíteni a reggeli fürdőjéhez. Később felhozatta a reggeli 
lapokat, de mielőtt belekukkanthatott volna, megjelent az 
utazási iroda embere. Kopogtatás nélkül lépett be.

– Mi újság, Havlicsek? – kérdezte a tisztviselő. A kalózka-
pitányt ugyanis Havlicseknek hívták, és Prágából vándorolt 
ki ifjabb éveiben.
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– Inkább maga mondja meg, hogy mi újság?! Két hét alatt 
összesen háromszáz dollárt kerestem.

– Hány embert tud összeszedni jövő hétre?
– Sajnos, most nehéz kalózokat verbuválni, kezdődik a 

fürdőszezon, és elmennek vidékre pincérnek. De hat dollár-
jával tudok negyvenet szerezni. – az asztalon egy kis blokk 
feküdt, és a kalózkirály számolni kezdett:

– Ha hat dollárjával veszünk negyven embert, szállítással 
és ellátással… kétszáznegyven, meg hetven… ebből lejön 
a maga jutaléka…

– Nézze, Havlicsek, ne számoljon. Állítson ki nekem 
egy negyventagú marcona kalóztársaságot, bérbe vettük 
a Hawaii-csoport mellett a kicsi Carabean szigetét, és maga 
ott fogadja majd a turistákat. Kap hatszáz dollárt.

– Ab Carabean nem vállalom. Maguknak kell fedezni 
a szállítást és az én külön költségemet. Nekem előbb kell 
odamenni, hogy a kalóztanyát a vérszomjas turisták számá-
ra berendezzem. És bennszülöttekkel nem dolgozom, mert 
az én kalózaimért felelek, de ezek a félvérek és feketék lopják 
a fényképezőgépeket.

– Legalább öt bennszülött kell. Hogy képzeli az ilyen 
kalózszigetet egy igazi haditánc nélkül?

– Mi az, maga tanít engem?! Maga a kalóz, vagy én?
– Erről lehetne vitatkozni. De nem akarok vitatkozni. 

Haditánc nélkül az egész dolog semmit sem ér. Szerezzen 
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tisztességes bennszülötteket – követelte az utazási iroda 
embere.

– Megvan! A tűgyárban sztrájkolnak, könnyen kapok né-
hány néger munkást. Két hét alatt majd megtanulnak tán-
colni.

– És üvöltözni is kell, meg fogat vicsorgatni. Vigyázzon,
hogy egyiknél se látsszon ki a plomba. Azután több halálfejes 
lobogó legyen, mint a múltkor.

– Ha maguknak több kell, vegyenek, vagy kölcsönözzenek.
– Rendben van. De levelezőlapokat ne merjen árulni!
– És miért? Egy kalóznak nem lehet mellékjövedelme?
– Nem félek a turisták éleslátásától, de olyat még senki sem

hallott, hogy kalózok képes levelezőlapokat árusítsanak.
– Jó. Majd vérfürdőt rendezünk – kiáltotta gúnyosan

Havlicsek,
– Van középút is. Vagy levelezőlap, vagy vérfürdő, ez túl-

zás. A legények legyenek marconák, de udvariasak, és ne 
ijesztgessék túlságosan a turistákat. Állítsa nekem össze 
a kellékek pontos listáját. Viszontlátásra.

Az utazási iroda embere elment. A kalózkirály cigarettára 
gyújtott, és kinyitotta az egyik reggeli lapot.

Íme, a modern tengeri rabló.




