
NEW YORK, 1936. Megnyit Emilio Arenas kis étkezdéje, 

A Kapitány, a spanyol kolónia egyik központjában,  

a Tizennegyedik utcában. A világcsavargó Emilio hirtelen 

halála miatt féktelen lányai nyakába szakad az üzlet min-

den gondja, miközben elhúzódik a bírósági per az édes-

apjuk elhalálozása miatt járó kártérítés ügyében. Túl kell 

élniük egy idegen városban, ezernyi bajtól sújtva. A heves 

Victoria, Mona és Luz pedig utat tör magának a felhőkar-

colók, honfitársaik, sorscsapások és szerelmek között, 

készen rá, hogy valóra váltsák az álmukat.

A Kapitány lányai sodró, magával ragadó és megindító 

történet három fiatal spanyol lányról, akiknek át kellett 

kelniük az óceánon, hogy egy káprázatos nagyvárosban 

telepedjenek le, ahol vakmerően harcolnak, hogy rálelje-

nek saját útjukra. 

A regény tiszteletadás a nők előtt, akik az árral szemben  

is kitartanak, és azon bátrak előtt, akik megélték – és élik 

ma is – a kivándorlás gyakran hősies, és szinte mindig 

bizonytalan kalandját.

„New York persze elkápráztatta őket, bár  

minden lehetségeset elkövettek ennek palásto-

lására; miközben a gőzös a rakparthoz közele-

dett, a korlátot szorító három lány, akiknek kipi-

rosította orcáját a metsző szél, úgy tett, mintha 

egyáltalán nem döbbentené meg őket a látvány 

zavarba ejtő pezsgése. Mintha nem nyűgözte 

volna le őket, ahogy egyre közeledtek a hajó-

társaságok zászlókkal és fénylő plakátokkal 

díszített végállomásaihoz, sem a nagy raktárak, 

melyek a földgolyó minden pontjáról fogadták 

az árucikkeket, sem az épületek,  

melyek közeledtükre egyre csak nőttek.

Anyám, suttogta Luz, mikor egy pillanatra 

nem figyelt eléggé tartására. Victoria ekkor két 

testvére karjába fűzte sajátját, mintha összeka-

paszkodva átadhatnák egymásnak a kellő bá-

torságot és elszántságot ahhoz, hogy ne enged-

jenek az őket körbevevő nyomasztó színtérnek. 

Erősen kapaszkodtak egymásba, a többiekben 

keresve menedéket. Szent Szűz, mormolta 

Mona. De gyorsan összeszedték magukat,  

elrejtették félelmüket és bizonytalanságukat,  

és a hajó kikötésétől fogva sem a szirénaszó, 

sem a sokadalom kiabálása, sem a motorok 

fülsüketítő zaja nem tudta leomlasztani többé  

a dac falát. Még a havazás láttán is tartották 

magukat, ami többször rákezdett azon a fagyos, 

január eleji napon, pedig a napos Dél-Spanyol-

országban bizony sosem láttak havat. Erőnek 

erejével hoztak minket ide, mégis mit érdekel 

minket ez az átkozott város, mondogatták  

konokul. És ahogy lehet, a legkisebb lehetőség 

láttán, ha kell, az Ördög oldalán, de  

visszatérünk.”
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TOVÁBBRA IS TETŐTŐL TALPIG feketét viseltek – fekete cipő, fekete 
harisnya, fekete fátyol, fekete kabát. Maroknyi szomszéd lépett 
nyomukban a lakásba, talán úgy vélték, nem illendő még ma-
gukra hagyni őket. Egyikőjük kávét tett fel, egy másik egy doboz 
kekszet helyezett az asztalra; suttogások és alig hallható szavak 
közepette torlódtak össze a konyhában. A vállánál fogva ültették 
le az anyát, ő pedig hagyta magát. Victoria néhány felemás csé-
szét vett elő az egyik szekrényből, Mona a kölcsönkapott kalapot 
vette le, hajába mélyesztett ujjakkal dörzsölte át fejbőrét, Luz 
a mosogató szélének támaszkodott, és egyetlen pillanatra sem 
hagyta abba a sírást.

Most búcsúztatták el édesapjukat a queensi Kálvária temető-
ben, ahol sár és hó keveréke fedi maradványait. Emilio Arenas ott 
fog nyugodni az örökkévalóságig, olyan emberek csontjai között, 
akiknek nyelvét sosem beszélte, és úgy, hogy sosem fogja megtudni, 
hogy a lehető legalkalmatlanabb pillanatban hagyta el ezt a vilá-
got. Valójában szinte minden pillanat meglehetősen alkalmatlan 
a halálra, viszont ötvenkét évesen, mikor egy óceán választja el 
szülőföldjétől, és egy gyökértelen családot hagy maga után, egy 
frissen megnyitott, középszerű, adósságokkal terhelt üzlettel, nos, 
a helyzet akkor még borúsabbnak tetszik.
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12 m a r í a  d u e ñ a s

A felesége és három lánya is képtelen lett volna rá, hogy ab-
ban a sorrendben idézzék fel az eseményeket, ahogy azok azóta 
történtek, hogy a lépcsőfokokat kettesével szedve fel nem szaladt 
az utcáról a negyedikre az egyik fiú, és ököllel verni nem kezdte 
ajtajukat. Tűzként terjedt a hír: baleset történt, hangzott minden-
honnan. Sajnálatos esemény. Épp a Marqués de Comillast rakodták 
ki az East River mólóin, mikor egy rosszul rögzített kampó miatt 
lezuhant az egyik, csomagokkal teli háló. Micsoda balszerencse, 
mondták. Szörnyű balszerencse.

Fatal head trauma, állt az orvosi leletben, ami még mindig félig 
összegyűrve hever az olajkályha mellett. Egyikőjük sem olvasta. 
De ha megpróbálták volna, akkor sem értettek volna belőle sem-
mit; megfejthetetlen angolsággal fogalmazták, hivatalos és orvosi 
formulákkal teletűzdelve. Jobb frontális lebeny, törés, koponyaűri 
massza szivárgása, hemorraghiás beszűrődés. Ha saját anyanyelvü-
kön írták volna, akkor is csak egyetlen dolgot tudtak volna kivenni 
belőle, hogy feltétlenül halálos. Az anya azonban még ennyit sem, 
hiszen nem tudott olvasni. 

Ettől a pillanattól fogva csak különálló képvillanások sora ma-
radt meg bennük. Ahogy futnak a fiú után, le a lépcsőn, aztán 
pedig kipirultan rohannak a La Nacionalba, ahol a hírt kapták. 
Az ablakokból és a járdáról őket bámuló emberek, a kikötői ha-
tóságok autója, ami hangos kerékcsikorgással áll meg mellettük, 
az egyenruhás férfi, aki egy spanyol munkás társaságában száll ki 
belőle, és sürgeti őket a beszállásra. Az utcák a kocsi ablakából, 
ahogy a Lower East Side felé zötyögnek, tűzlépcsők cikcakkos vo-
nalával mintázott homlokzatok, a sietősen nyüzsgő, és az úttestet 
minden látható rendszer nélkül átszelő gyalogosokkal. A megérke-
zés a Transzatlanti Hajótársaság nyolcas mólójához, a kopasz orvos, 
aki a betegszobának használt helyiségben fogadja őket, szájának 
mozgása hamuszín, nikotintól sárgás bajsza alatt, és a rajta kiejtett 
szavak, melyeket nem értenek. A hátuk mögött megjelenő, össze-
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vont szemöldökű férfiak, a hordágyon fekvő, lepedővel letakart test, 
a sűrű és sötét vértől pirosló, gézzel teli fémvödör. A lesújtott anya, 
a feldúlt arcú lányok. Hogy nélküle térnek haza. 

Ettől fogva összetorlódnak a képek, bár már lassabban követik 
egymást – a koporsó, amiben néhány órával később a lakásba szál-
lították a holttestet, és ami alig fért el a keskeny lépcsőfordulókban, 
a gyertyák és virágcsokrok, a nagy, fénylő és egymástól elütő áll-
ványokon, melyek kérés nélkül érkeztek a temetkezési vállalattól. 
A nyitott ajtó, a rajta belépő emberek sora, és a galíciai, asztúriai, 
karibi, baszk, olasz, görög, ír, andalúz kiejtéssel elsuttogott rész-
vétnyilvánítások. Sapkájuk, kalapjuk és  svájci sapkájuk levétele 
közben fejüket tisztelettel lehajtó férfiak; nők, akik arcon csókol-
nak, és a kezedet szorongatják. Még több könny, még több kendő, 
köhécselés és a folyosó mélyéről hallatszó imádságok foszlányai, 
ott állították bakokra a megviselt testet rejtő koporsót. Így ment 
ez hajnalhasadásig.

Gyorsan röpültek az új nap órái, átszállítás egy Manhattantől 
távoli temetőbe, a koporsó leeresztése a sírgödörbe, a rálapátolt föld 
kopogása a koporsó fedelén, a hatalmas szegfűkoszorú a keresztbe 
futó szalaggal, amit kérdés nélkül rendelt meg valaki: feleséged 
és lányaid sosem felejtenek. A halotti ima, Luz heves zokogása 
a többiek csendje közepette, a búcsú. Ismét korán esteledett, fé-
nyek, érzések és hangok forgataga járt őrületes táncot a fejükben, 
már hazafelé tartottak, és csak azt kívánták, bárcsak mindenki haza-
menne, és békén hagyná őket. Ahogy közeledett a vacsoraidő, egyre 
lanyhult a nyüzsgés, a konyhában várt rájuk mindaz, amit a szűkös 
körülmények között élő gyászolók a legnagyobb jóindulattal fel 
tudtak ajánlani számukra – egy lábas húsgombóc, egy adag rakott 
padlizsán, fasírozott, egy húslevessel teli ón tejeskanna. 

Végül csak négyen maradtak, hogy megbarátkozhassanak a való-
sággal. Még vonakodtak megosztani egymással gondolataikat, így 
aztán a  lányok inkább szótlanul pakolászni kezdtek, csapokat 
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és fiókokat nyitottak ki, a hétköznapi étkészlettel terítettek meg. 
Az anya, ki tudja, hányadszor harákolt, közben kivörösödött szemét 
törölgette galacsinná gyűrt zsebkendőjével.

Csöndben rágtak, tekintetüket a tányérra szegezték, nem hallat-
szott más zaj, csak a kanalak koccanása. Mikor aztán a tányérokon 
nem maradt más, csak almacsutka és kenyérvég, Mona, a leggya-
korlatiasabb, felemelte tekintetét, és hangosan kimondta azt, amit 
az egész környék kérdezett azóta, hogy megtudták, egy ismeretlen 
utas csomagja betörte Emilio Arenas, a Kapitány fejét.

– És velünk most mi lesz?
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AZ ANYA TEHETETLENÜL CSAPOTT öklével az asztalra. Aztán rákö-
nyökölt, csontos ujjai közé rejtette arcát, és ismét sírva fakadt.

Sosem éltek igazából együtt, azóta, hogy egy huszonöt évvel 
ezelőtti májuson megismerte az ő Emilióját, a Szentkereszt meg-
találásának ünnepén. Rövid időszakokra igen, mikor a férfi másfél 
vagy kétévente kikötött Malagában, mindenfajta előzetes értesítés 
nélkül, maradt néhány hónapig, természetesen teherben hagyta, 
majd ahogy elkezdtek arról ábrándozni, hogy talán ők is normá-
lis családdá válhatnának, mint a környező házak famíliái, a férfi 
hirtelen mindent fojtogatónak kezdett érezni, és ismét erőt vett 
rajta a féktelen vágyakozás, hogy a semmiből indulva keresse meg 
a kenyerét, mintha a tegnap nem is létezett volna. Összekészítette 
hát a cókmókját, és egy hajnalon, miután végigcsókolta alvó gyer-
mekei homlokát, és homályos ígéreteket tett feleségének, távozott 
a kikötő irányába, az egyszeri hajó irányába, ami bizonytalan jövője 
következő szakaszába viszi majd őt. 

Volt dokkmunkás Marseille-ben és  Barcelonában, pincér 
a montevideói Szabadság téren, utcai árus Manilában, kukta egy 
holland teherhajón. Értett a fafaragáshoz, és ügyesen játszott gitá-
ron, jól utánzott hangokat, előre megjósolta a viharokat, és olyan 
fideobecsináltat tudott főzni, mint senki más. Bőre a száraz sárhoz 
hasonlóan repedezett be, homloka széles volt, csontjai kiállóak, 
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fekete hajának vonala kezdett egyre feljebb kúszni. A fél világon 
voltak ismerősei, alig akadt olyan sarka a földnek, ahol ne várt 
volna rá valaki néhány szívélyes vállveregetéssel vagy arra készen, 
hogy meghívja egy pohárka rumra, úzóra, perui piscóra, borra. 
A nap végén mégis inkább félrevonult a zajtól, és magában rótta 
az utcákat, csöndben eregetve a füstöt a csillagok alatt.

Mindig erélytelen felesége jámboran és sóhajtozva tűrte a tá-
volléteket; három lánya – a három, aki túlélt a hét terhességből 
és a négy szülésből – imádta visszatéréseit, mikor teljesen haszon-
talan ajándékokkal megrakodva tért haza: egy afrikai tőr, egy la-
tin-amerikai rumbatök, valamilyen állat bőre; sosem ismerték be 
neki, mennyivel hasznosabb lett volna egy pokróc vagy egy pár 
cipő. Anyósa, Pepa mama – aki tíz gyereket szült iszákos és ke-
gyetlen férjének, és aki még a férje által sorsára hagyott, gyámolta-
lan ebkölkét is befogadta magukhoz – egész álló nap azt szajkózta 
mindenkinek, aki csak hajlandó volt meghallgatni, hogy a lánya, 
Remedios férje olyan nyughatatlan, mint az ördögszekér. 

Emilio Arenast nem érdekelte, mit beszél a vénasszony, ahogy 
felesége könyörgése sem, hogy térjen vissza, vagy legalább tele-
pedjen le egy helyen, így miután meglépett egy vontatóhajóról 
a Panama-csatornánál, 1929 elején New Yorkban bukkant fel, 
csupán néhány hónappal a tőzsdekrach és a nagy gazdasági világ-
válság előtt. És bár az ezt követő évek az egész ország számára ke-
serűek és kemények voltak, így vagy úgy, de ő mégis elboldogult, 
és mindig talált munkát valahol, mindegy, hogy kereskedelmi 
hajókat rakodott ki, laposhalat darabolt a Fulton piacon, vagy 
pedig a Downtown – a város alsó része – macskakövein tolta 
a kézbesítő kocsit, ahol egy honfitársát helyettesítette a Victori- 
ház raktárában, a Pearl Streeten.
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Így ment ez, míg csak az évek és nyughatatlan életének kö-
vetkezményei el nem nyűtték, mint kés a vágódeszkát, mindent 
elsöprő lendület nélkül, de mindenfajta könyörületet mellőzve, 
és visszafordíthatatlanul. Fájt a háta, rekedten köhögött, nem látott 
jól közelre, észrevette, hogy a munka jellegétől függően kifulladt 
néha. És hányatott életében először váltotta ki belőle a fásultság 
szokatlan érzését a gondolat, hogy ismét szedje a sátorfáját, és útra 
keljen. 

A fizikai elhasználódással párhuzamosan valami új érzés töltötte 
el. Ő, aki mindig is rímtelen verssor volt, az isteneknek, himnu-
szoknak és zászlóknak közömbös, levegőbe leadott lövés, öntu-
datlanul, de egyre inkább a közelebbi tájakon kezdett önmagára 
találni; elkezdett visszavonulni azok közé, akik ugyanazon szavakat 
használták, mint ő, és akik a térkép azonos szegletéből származtak, 
egyre jobban hozzácsontosodott azon emberek kolóniájához, akik-
kel közös volt benne az, amit a mélabúsak csak hazának neveznek.

Bizonyára a Cherry Street környékén kibérelt szoba volt a hibás 
ebben, hiszen az volt a spanyol kolónia eredeti központja a város-
ban. Ott, a Manhattan-sziget déli csücskének szélén, a folyóparttal 
szemben, a rakpart mellett, a Brooklyn híd fülsiketítő zajában tö-
mörült össze a múlt század vége óta az a több ezer, a földkerekség 
azonos csücskéből származó lélek. Kezdetben főleg tengeri medvék 
voltak: fűtők és olajozók, szakácsok, rakodómunkások, puszta sze-
rencsevadászok, és egy rakás egyszerű tengerész, akik úgy hajóztak 
be és szálltak partra ritmikusan, ahogy a hullámok mossák a par-
tot. Folyamatosan nőtt a számuk, foglalkozásuk tekintetében pedig 
egyre színesedett a paletta, megérkeztek a hozzátartozók, a földik, 
egyre több nő, akár egész családok is, akik olcsó lakásokba zsúfolód-
tak össze a környező utcákban; Water, Monroe, Roosevelt, Oliver,  
James, csak néhány az utcanevek közül…

A tarját, a zúzát és a hurkát a La Idealban vásárolták; a polipot 
Chacónnál szerezték be; a szappanért, dohányért és a készruhákért 
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az Yvary Y Casasín-házba mentek; orvosságért a Spanyol gyógy-
szertárba. Az alkoholt és a kávét a Castilla kávézóban, a Galiciában 
vagy az El Chorritóban itták, ahol a katalán tulajdonos, Sebas-
tián Estrada több mint száz kilója ragadós energiájával szolgálta 
ki őket, és emlékeztette néhanapján, hogy a nagy Raquel Meller 
is rendszeres vendége, ahányszor csak a városban jár. A Valenciai 
Klub, a Baszk-Amerikai Központ és néhány helyi galíciai társaság 
központja is itt volt; ahogy megtalálhatóak voltak a szabóságok, 
a borbélyműhelyek, fogadók és az élelmiszerboltok is, mint a Llana 
vagy a La Competidora Española, ahol be lehetett szerezni a csicse-
riborsót, a babot és a pirospaprikát. A különböző vidékek sajátságait 
összefésülve, végül megjelent valamilyen puha közösségi érzés.

Ebben a környezetben találta meg sokadik munkáját Emilio 
Arenas 1935 tavaszán, a La Valencianában, egy a Cherry és Cathe-
rina utca sarkán található üzletben, ami ugyan hotelnek hirdette 
magát, valójában azonban ennél végtelenül képlékenyebb és haté-
konyabb ügymenetről volt szó. Spanyol kivándorlók sokasága szállt 
partra New Yorkban, egyetlen információt raktározva emlékezeté-
ben vagy firkantva girbegurba betűkel egy cetlire: La Valenciana, 
Cherry Street 45. A legfelső emeleten voltak a vendégszállások, 
az elsőn az étkező, a földszinten pedig a bolt, minden olyannal 
felszerelve, amire csak szüksége lehet a kikötői munkásoknak a min-
dennapos munkájuk során, kezdve a bőrbakancsoktól egészen a vas-
tag alsóruházatig, kesztyűkig és bekecsekig. Az érdekeltek kérésére 
a tulajdonos bármikor felcsapott tolmácsnak, segédkezett a hajó-
jegyek megvásárlásánál, vagy pénzt küldött az óceán túlpartjára. 
A közösség boldogulása érdekében pedig mindennap rajzszögekkel 
függesztették ki a falra a környék munkaajánlatait, a félszigetről 
érkező leveleket havannai szivarok kiürült dobozaiban őrizték, egy-
szerű és spontán kialakult postahivatal módjára, hogy a vándoréle-
tet élő férfiak, akik egyetlen állandó lakcímmel sem rendelkeztek, 
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felvehessék, mikor arra járnak, és ilyen módon megtudhassák, hogy 
vannak a tenger túloldalán maradt övéik. 

Emilio Arenas állása igazán változatos volt, ugyanúgy árult 
a pultban, ahogy kivette részét a konyhai munkából, kisegítette 
a pincéreket, üzenetekkel lótott-futott, vagy különböző ügyekben 
járt el. Munkaórái alatt hallotta meg a beszédfoszlányokat, melyek 
megváltoztatták jövője irányát.

A két férfi egymással szemben állt a délelőtt közepén még üres 
étkező egyik sarkába húzódva. Balra Paco Sendra, az üzlet tulajdo-
nosa Orbából, Alicante tartományából származott, egy a sok közül, 
akik még a század első évtizedeiben érkeztek Amerikába Marina 
Alta járásából. Tőle jobbra pedig egy koros, hamuszürke hajú, lógó 
vállú férfi, akit Emilio nem ismert. Ő vitte a beszélgetést, északi 
akcentussal; beszédében elegyedett a számokról és számlákról tu-
dósító hidegsége a távolságtól, az időtől és a magánytól elnyűtt 
bevándorló őszinteségével. Évek sora, harcok sora, hallotta Emilio, 
miközben egy-egy pohárka bort és kolbászszeleteket vitt nekik. 
A család, a megtakarítások, a távollét, hallotta, miközben töltött 
nekik. Már távolodott az asztaltól, mikor még megcsapta a fülét 
néhány különálló szó. Bezárni az üzletet. Hazatérni.

Húsz perccel később, miközben gyufásdobozokkal töltötte fel 
a polcot, még a szeme sarkából látta, ahogy a kijárat felé tartanak. 
Kezet fogtak, Sendra néhányszor megütögette a távozó ismeretlen 
karját.

– Legyen szerencséje, Venancio. Menjen Isten hírével!
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EMILIO ARENAS KIHASZNÁLTA, HOGY még nem kezdődött meg a déli 
lótás-futás, és feltűnés nélkül kisurrant. A még mindig a derekára 
kötött köténnyel, karját rövid kabátjának ujjaiba bújtatva követte 
a férfi fáradtságot sugárzó hátát a New Chambers Street keresz-
teződéséig, Montserrat borbélyműhelyéig.

– Barátom, figyeljen!
Az ismeretlen hátrafordult.
– Mire nincs megoldás?
Valójában szinte semmit sem tudott, röptében mégis elkapott 

valamit, és engedte, hogy a legelemibb megérzés magával sodorja. 
Ez a fickó épp le akarta zárni élete egy szakaszát, ő viszont életé-
ben először érezte azt, hogy jó lenne, ha nem kellene többé irányt 
változtatnia, és letelepedhetne végre valahol. A két véglet között vi-
szont – aközött, aki az után sóvárgott, hogy távozhasson, és aközött, 
aki szerette volna végre egy biztos ponthoz horgonyozni létét – volt 
valami, amit még nem ismert, az, amit a férfi Sendrának ajánlott, 
és az, amit Sendra nem fogadott el, ami számára viszont esetleg 
hasznos lehetne.

Ezért kérdezett rá mellébeszélés nélkül. A másik pedig az övéhez 
hasonlatos őszinteséggel felelt.

– Vevőt keresek egy étkezde bútorzatára. Asztalok, székek, 
bárszékek. Meg aztán a berendezésre, tányérokra, evőeszközökre, 
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abroszokra, fazekakra, lábosokra. Minden panzióst végigkérdezek 
a kolóniában, akik csak ezzel foglalkoznak, jó áron adom, magát 
talán érdekelné?

Kimért léptekkel baktattak északkelet felé, nagy vonásokkal vá-
zolva fel életüket, miközben végigmentek a Bowery és Canal Stree-
ten, át a kínaiak és olaszok zsúfolt környékén, át a lelkek sokaságán, 
akik azért torlódtak itt össze, hogy szűkös tenementekben, szerény 
bérlakástömbökben tengessék életüket. 

– És maga, Venancio, mióta van itt?
– Akkor jöttem, mikor elvesztettük Kubát, akkor visszatértem 

egy nyárra a falumba, elvettem a menyasszonyomat, kihoztam ide, 
együtt nyitottuk meg az üzletet. Szusszanás nélkül dolgoztunk, de 
túléltük. Kilenc éve azonban megözvegyültem, a nagyobbik fiam 
elment Harlembe, mert egy dominikait vett el, a kisebbik meg 
felcsapott borotvaügynöknek, és most New Jersey-t járja a bőrönd-
jével, alig látni a városban. 

Semmi sem kötötte már távoli kantábriai falujához, csak a fia-
talkor nosztalgiája és a félvak, hajadon nővére. És mégis, majd’ 
negyven év után úgy hitte, itt az ideje, hogy lezárjon egy időszakot. 
Ekkor aztán Emilio bal vállára csapott – egy munkás ormótlan keze 
volt az, akinek a testében azonban már nem maradt erő, sem pedig 
megvalósítatlan vágyak.

– Ideje, hogy hazatérjek, még ha csak azért is, hogy még egyszer 
utoljára lássam azokat a mezőket.

Tovább sétáltak, míg csak egy másik, családias hangulatot árasz-
tó aszfalttengerhez nem értek, rajta más nevekkel és más arcokkal: 
a Tizennegyedik utcára, a Hetedik és a Nyolcadik sugárút közé, 
amitől északra Chelsea található, délre pedig West Village. Honfi-
társaik egy másik magja telepedett meg ott; talán nem alkottak any-
nyira összefüggő enklávét, mint a Cherry Street és annak környéke, 
jelenlétük azonban feltűnt néhány üzlet feliratában, körülöttük álló 
embercsoportok hangosabb szófoszlányaiból, az egymással váltott 
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köszönésekből, az ablakokból gyermekeiket hívó anyák kiáltásaiból, 
valamint a kapualjak lépcsőin ülve csöndben dohányzó öregembe-
rek összetéveszthetetlen külsejéből.

A környék nem volt ismeretlen Emilio Arenas számára; jó pár 
alkalommal járt erre, mióta ő  is beiratkozott a La Nacionalba, 
megrendeléseket kézbesített, vagy valamilyen eseményen vett részt. 
Azonban sosem lépett be a szemközti helyiségbe, amivel szemben 
most megálltak.

– Ez lenne – jelentette be a férfi – az ajánlatom.
Egy kis, félszuterén étkezde volt az, már a Nyolcadik sugárúthoz 

közelebb eső szakaszon, egy közönséges, háromemeletes, szépség 
és vonzerő nélküli épület alsó szintjén. Kívülről sem tűnt ígére-
tesnek.

Akárhogy is nézzük, vakmerőség volt ilyen döntést hozni azon 
a kedden, ahogy zsebükbe süllyesztett kézzel álltak a homlokzattal 
szemben, választási lehetősége azonban mégis összhangban volt 
Emilio eddigi életpályájával és megszokott viselkedésmódjával. Be-
hajózni, Isten kegyeire bízni magát, ott lépni a szárazföldre, ahol 
legkevésbé sem várják, szakmát váltani, felszedni a horgonyt, ismét 
letelepedni. Ilyen volt a hajlama, hogy hagyja az élet által kínált 
lehetőségektől sodortatni magát, szándék és elvárások nélkül, míg 
csak más irányba nem sodorja végül a szél. Azon a november eleji 
napon pedig, 1935-ben, egy váratlan széllökés, a hirtelen megérzés 
a Tizennegyedik utcába sodorta, New York végtelenségének két 
sugárút közé zárt piciny szegletébe.

Alig gondolta át, szinte a megközelítően elégséges időt sem en-
gedélyezte magának arra, hogy mérlegelje az üzlet életképességét, 
még a nyugodt mérlegelés árnyát is nélkülözte Emilio Arenas dön-
tése, hogy nemcsak hogy megtartja honfitársa búto rait és berende-
zési tárgyait, de tovább üzemelteti az üzletet. Még aznap délután 
beszélt az ingatlan tulajdonosával, egy holland özvegyasszonnyal 
otthonában, a közeli Horatio Streeten. Félig-meddig értették csak 
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egymást, de megállapodtak a bérleti díj megtartásában. Megtaka-
rított valamicskét az idő alatt, mióta nem tért haza Malagába, ezzel 
meg tudta vásárolni Venancio Alonsótól a hátrahagyott berendezé-
seket, és ki tudta fizetni az első hónap bérleti díját.

Beköltözöm majd a  hátsó raktárhelyiségbe, gondolta, így 
a Cherry Streeten található Garay panzió díját is megspórolom; 
befér oda egy priccs, másra pedig nincs is szüksége. Megduplázza 
munkaórái számát a La Valencianában, közben pedig saját kezű-
leg fogja kivakarni a helyet jelenlegi, siralmas állapotából. Le kell 
kaparnia a plafont és a falakat, be kell vakolnia a homlokzatot, kell 
egy kis kőművesmunka, meg kell szerelni a csapokat, ki kell feste-
ni. Amikor pedig elkészül mindezzel, majd ő maga jár el a piacra 
minden hajnalban, hogy megvegye a friss halat a Fulton piacon, 
ahol dolgozott is egy darabig, és ahol még mindig megvoltak a kap-
csolatai, melyek által olcsón tud vásárolni. Aztán otthona ízlése 
szerint fogja megfőzni az alapanyagot, amibe más ízeket és elké-
szítési módokat fog vegyíteni, melyeket üggyel-bajjal szedett fel 
a világ különböző tájain. Olcsó ebédet és vacsorát kínál majd a kör-
nyékbelieknek, oldalra pedig felállít egy bárpultot… Látta mindezt 
a szeme előtt elhúzó zavaros képek folyamában, míg csak félbe nem 
szakította fantáziálását az öreg rekedtes hangja.

– Bár azt mondom, a nevét ugyan meg kellene változtatnia.
Emilio Arenas most pillantott fel a cégérre, vagyis arra, ami még 

megmaradt belőle. a ka… A többi betű azonban már levált, teljes 
összhangban az üzlethez szükséges lelkesedés elapadásával.

– Egy szélvihar verte le a betűket, néhány téllel ezelőtt, már 
nem hoztam rendbe – magyarázta a  tulajdonos vállát megvon-
va. – Addig A kantábriai volt a neve, mert így neveznek errefelé. 
De tartok tőle, hogy magához bizony, ezzel az andalúz kiejtéssel 
nem illik ez a név.

Ez már igaz, gondolta Emilio. Ha úgy döntene, követi az el-
nevezés szokását, akkor A malagai elnevezés lenne a legjobb meg-
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oldás, azonban nem munkált benne erősen ez a szereplési vágy. 
Hívhatná talán A keszegnek, így fel tudná használni azt a kevés 
megmaradt betűt. Vagy talán A kosárnak, esetleg A kordénak. Bár, 
ha jobban belegondol, ezek az elnevezések legalább olyan távoliak 
voltak számára, mint az a távoli Kantábria, aminek földjére sosem 
lépett. A ka…, A ka…, A ka…, suttogta. És ekkor eszébe ötlött egy 
lelkesítő tervhez illő egyértelmű név, valami olyan, amivé ő sosem 
vált, mert soha a leghaloványabb becsvágy sem fűtötte egyik vállal-
kozásában sem. Most ellenben becsvágy dolgozott benne. Életében 
először tervezett valamit akaratlagosan, valami jobbért, valamilyen 
nagyobb célért. És ezért, ő, akiből mindig is hiányzott az irányítás 
vagy rangok megszerzésének vágya, úgy döntött, A Kapitány lesz 
a hely neve. A döntés pillanatában azonban nem is képzelte volna, 
hogy hamarosan ezen a néven fogják emlegetni a kerületben.

Terve így lépett működésbe, közben pedig egy addig ismeret-
len, csüggedést és fáradtságot nem ismerő Emilio jelent meg a szí-
nen, fékezhetetlen lendülettel. Így szelte át a harmincötös év őszét, 
megújuló életkedvvel, akár egy jégtörő, miközben napi tizennégy 
órát dolgozott, folyamatosan ingázva régi, Lower East Side-i és új, 
Tizennegyedik utcai élete között.

Egészen addig, míg valamikor akkoriban egy vihar kellős köze-
pén vagy egy apróbb, de aggasztó nyugvás közepette nem keresz-
tezte egymást két levél az Atlanti-óceán egy meg nem határozott 
pontján, az, amit helyesírási hibákkal teletűzdelve küldött Emilio 
Arenas a feleségének, és az, amit írástudatlan neje diktált az egyik 
szomszédnak, hogy elérjen férjéhez.

Talán, az óceán végtelenjétől elválasztva, még egyszerre is nyi-
tották fel őket…

Jó híreim vannak, Remedios, írta a férfi optimistán az üzenetben, 
ami postazsákba zárva hagyta el New Yorkot. Le fogok telepedni, 
ahogy mindig is szeretted volna… Éjjel-nappal dolgozni fogok… Spó-
rolni fogok… Visszatérek majd, mikor eljön a megfelelő pillanat…
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Rossz híreim vannak, Emilio, írta a nő, még szokásos borúlátá-
sát is megsokszorozva a papíron, ami átellenes irányban szelte át 
a hullámokat, a Spanyol Köztársaság bélyegeivel ellátva. Pepa ma-
ma meghalt, minket pedig kilakoltatnak… Nincs hova mennünk… 
Egyre nehezebben nevelem a  lányaidat… Kész nők már, irányítás 
nélkül nőttek fel, nem jó úton haladnak… Ne feledd, hogy felelősséggel 
tartozol értük.

Épp akkor lépett be a La Valencianába, mikor az utolsó monda-
tokat olvasta, sapkáját is fent felejtette. Lassan levette, megvakarta 
a fejét, erőteljesen nyomva rá piszkos körmeit. Aztán a melegében 
érkezett híreket markába gyűrve ment a pulthoz.

– Sendra asszony, négy hajójegyre lenne szükségem hitelre, kérje 
meg Valentín Aguirrétől, legyen olyan szíves. De tudja, hogy nem 
tudom, hogyan vagy mikor fogom kifizetni őket. 
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TOVÁBBRA IS A KONYHÁBAN VOLTAK, Remedios arca még mindig a te-
nyerébe rejtve. Sosem volt olyan erős akaratú, mint az édesanyja, 
és még az a kevéske erő is kihunyt benne, mikor meghalt a kis 
Jesús, negyedik élve született gyermeke, az, aki felfúvódott, haj 
helyett erektől barázdált fejjel jött a világra, és aki alig öt hónapot 
élt meg. Tizenhét év telt el azóta, hogy eltemették a lepedőbe 
bugyolált kis testet, és egyetlen nap sem akadt, hogy Remedios 
ne sóhajtozott volna miatta, még úgy is, hogy rövidke élete alatt 
is csak a bajt hozta rá. A végeérhetetlen, hasogató sírás, a szinte 
kirobbanó hányások és a görcsrohamok, hogy sosem nyitotta ki 
a szemét, hogy sosem szopott; olyan lenyomatot hagyott ez a sze-
gény nőben, hogy mikor nélküle, az egyetlen fiú nélkül kellett 
tovább élnie, aki után annyit sóvárgott minden egyes terhessége 
alatt, az emberke után, aki férfi lehetett volna ennyi nő között, 
sosem nyerte már vissza korábbi önmagát.

Lányai most csöndben figyelték, míg kaparó torkából sebtében 
törtek elő az ítéletek és morgolódások tucatjai. 

– Átkozott legyen a pillanat, mikor Pepa mama úgy döntött, 
hogy meghal, és fedél nélkül hagy minket, ami alatt eléldegélhet-
nénk, átkozott legyen a nap, mikor apátok úgy döntött, megállapo-
dik annyi év után, mikor úgy vitte a szél, mint a homokot, átkozott 
legyek én is, amiért segítséget kértem tőle, amiért hallgattam rá…
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Az, hogy követte Emilio parancsait, és magával vonszolta a lá-
nyait is Malagából, kacskaringós, vitákkal, sértésekkel, zokogással 
és kiabálással kikövezett keresztutat jelentett Remedios számára. 
Victoria, a legnagyobb lány, egy gazfickótól feltüzelve, akivel sze-
relmi kalandja volt, megesküdött, hogy inkább térne rossz útra, 
mint hogy New Yorkba menjen. Mona, a második lány, hogy le-
gyen oka maradni, keresett egy jó házat a Limonar sétányon, ahova 
felvennék bentlakó cselédlánynak. Luz pedig, a legkisebb, heteken 
át a sarokba húzódva szipogott. Hatalmas patáliákat rendeztek, 
La Trinidad kerületének legalább a fele hallotta őket; az udvar-
szomszédoknak kellett közbelépniük, a közeli és távoli családnak, 
az anya a ’31 óta félig lerombolt templomban térdelt a Fogoly Jézus 
szobra előtt, segítségért könyörögve, végül pedig a csendőrségnek 
kellett kijönnie. Egy józan szomszéd hívta ki őket, mikor úgy látta, 
talán nem tartják be az atyai parancsot, a két egyenruhás járőr pedig 
nem tévesztette őket szem elől, míg csak fel nem szálltak a Manuel 
Arnús fedélzetére a malagai kikötőben, ahol az megállt Barcelona 
és az Új Világ között, ahol is a legénység orvosának felügyeletére 
bízták őket.

Soványan, leromlott egészséggel, a hidegtől átfagyva, összeszo-
rult gyomorral, száraz szájjal, mintha kóccal tömték volna ki; így 
hajóztak be New Yorkba az Arenas nővérek egy jeges januári na-
pon. Tizenegy napig vigasztalták egymást a hányások és könnyek 
közepette, ennyi ideig tartott az útjuk; másfél hetes ördögi átke-
lés a szerény, fedélközi emeletes ágyakra szóló jegyekkel, míg csak 
partra nem szálltak az East River nyolcas mólóján. Néhány éve 
már a legolcsóbb jegyekkel utazóknak sem kellett áthaladniuk Ellis  
Islanden a hatóságok jóváhagyásáért, hogy a szárazföldre léphessenek.

A megérkezés a nagyszabású kikötőbe természetesen nem hagy-
ta őket közömbösen. Nehéz nem meghatódni, mikor az ember 
elhalad a hétágú koronát viselő furcsa nő zöldes, vízen úszó szobra 
mellett, aki fáklyát tart a kezében, amiről ugyan nem tudták, hogy 
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a szabadságot jelképezte, ahogy bevilágítja a világot. Lehetetlen 
nem elámulni, ahogy az ember egyre közelebbről látja a láthatárt 
mintázó felhőkarcolókat, a  hatalmas függőhidakat, a  behajózó 
és kifelé tartó hajókat, ahogy összhangban siklanak a szürke vízen, 
a lenyűgöző olasz, francia, angol, norvég és amerikai tengerjárókat. 
Már hogyne fordulna az ember feje, füle, tapadna a szeme a szenes 
uszályokra és a hajóvontatókra, melyek nagy robajjal sípoltak, mint-
ha örömteli kurjantások lettek volna, bár csak egyszerű biztonsági 
intézkedésről volt szó; nehéz nem viszonozni a ferryk fedélzetéről 
őket üdvözlők integetését, akik kendőikkel és kalapjaikkal inte-
gettek a frissen érkezetteknek csak úgy, csak azért, mert egyszer ők 
maguk, vagy a szüleik, vagy nagyszüleik is így érkeztek meg ebbe 
a világba. 

New York persze elkápráztatta őket, bár minden lehetségeset 
elkövettek ennek palástolására; miközben a gőzös a rakparthoz kö-
zeledett, a korlátot szorító három lány, akiknek kipirosította orcáját 
a metsző szél, úgy tett, mintha egyáltalán nem döbbentené meg 
őket a látvány zavarba ejtő pezsgése. Mintha nem nyűgözte volna le 
őket, ahogy egyre közeledtek a hajótársaságok zászlókkal és fénylő 
plakátokkal díszített végállomásaihoz, sem a nagy raktárak, melyek 
a földgolyó minden pontjáról fogadták az árucikkeket, sem az épü-
letek, melyek közeledtükre egyre csak nőttek.

Anyám, suttogta Luz, mikor egy pillanatra nem figyelt eléggé 
tartására. Victoria ekkor két testvére karjába fűzte sajátját, mintha 
összekapaszkodva átadhatnák egymásnak a kellő bátorságot és el-
szántságot ahhoz, hogy ne engedjenek az őket körbevevő nyo-
masztó színtérnek. Erősen kapaszkodtak egymásba, a többiekben 
keresve menedéket. Szent Szűz, mormolta Mona. De gyorsan 
összeszedték magukat, elrejtették félelmüket és bizonytalanságu-
kat, és a hajó kikötésétől fogva sem a szirénaszó, sem a sokadalom 
kiabálása, sem a motorok fülsüketítő zaja nem tudta leomlasztani 
többé a dac falát. Még a havazás láttán is tartották magukat, ami 
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többször rákezdett azon a fagyos, január eleji napon, pedig a napos 
Dél-Spanyolországban bizony sosem láttak havat. Erőnek erejével 
hoztak minket ide, mégis mit érdekel minket ez az átkozott város, 
mondogatták konokul. És ahogy lehet, a legkisebb lehetőség láttán, 
ha kell, az Ördög oldalán, de visszatérünk. Elragadtatásukat ilyen 
módon a sarokba szorított vadállatok dühével palástolva szálltak le 
koruknak megfelelően követve egymást a Transzatlanti Hajótársa-
ság gőzhajójáról. Még a bevándorlási hivatal ügynökeinek szigorú 
arcát látva sem hátráltak meg. 

Az eltelt napok sem tudták megváltoztatni a vágyat, hogy kimu-
tassák húzódozásukat. Emilio kivett egy kétszobás lakást egy piros 
téglából rakott ház legfelső emeletén a Tizennegyedik és a Hetedik 
sugárút sarkán; szerény, átmeneti otthon volt, kevés négyzetméter 
és kevés fény, komfortban azonban mégis felülmúlta az udvari la-
kást, amiben felnőttek. Legalább volt benne négy villanyégő, fo-
lyóvíz és egy apró, de saját fürdőszoba; kissé talán szegényes, de 
végső soron a sajátjuk. Nem kellett többet az udvarra járni, ahol 
a szomszédokkal osztoztak a közös budin. De még ez sem volt  
elég, a falak között érkezésük napjától fogva nem volt béke. Minden-
nap, mintha csak egy megállíthatatlan vízkerék pörgött volna körbe, 
a megnyúlt arcok úgy adtak helyet a felemelt hangnak, a felemelt 
hang pedig a zokogásnak, a zokogás a veszekedésnek, a szemrehá-
nyásoknak és a fenyegetéseknek. És utána minden kezdődött újból. 

Váltakozva és csípős nyelvvel okolták szerencsétlenségükért hol 
az apjukat, Emiliót, hol az anyjukat, Remediost, hol az elhunyt 
Pepa mamát, hol a  szomszédot, aki kihívta a  csendőröket, hol 
a rosszindulatú hajóorvost vagy a gyűlöletes várost, ahol élniük 
kell, mindegy volt nekik, ki a bűnös éppen, csak egy célpontra volt 
szükségük, amire kilőhetik dühük nyilait. Iszom egy kis patkánymér-
get, hátha meghalok, mondta az egyik. Elmenekülök egy tengerésszel, 
csak hogy hazavigyen, vetette oda egy másik. A vonat elég ugrok, 
kontrázott a harmadik.
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Mivel képtelen volt bármifajta tekintélyre szert tenni a fékevesz-
tett húszévesekkel szemben, az apai feladatok gyakorlása olyan há-
látlan feladattá vált Emilio számára, hogy alig tíz együtt töltött nap 
alatt úgy döntött, inkább visszatér A Kapitány raktárában felállított 
rozoga ágyára. Nem véletlenül tett azonban így, feleségével egyetér-
tésben; pénz nélkül hagyta ott őket, és csak a legszükségesebbekkel, 
ami három vagy négy napig tart ki nekik. Mikor elfogyott a kávé 
vagy a szappan, mit volt mit tenni, kénytelenek voltak lesorjázni 
a régi étkezdéshez, ahol az apjuk és az anyjuk minden egyéb segítség 
nélkül, két puszta kezükkel gürcölt.

A hely szinte teljesen sötét volt, csak a nyitott ajtón keresztül 
érkezett némi napfény. Remedios a lábasokat mosogatta, Emilio 
pedig az egyik hátsó asztalt súrolta, mikor meghallották őket. A két 
szülő egyszerre állt meg, Emilio lassan egyenesedett ki, az az átko-
zott derékfájás beléfojtotta a levegőt. 

– Csak nem pénzre lenne szükségetek? – kiáltotta a bejáratban 
álló körvonalak felé.

Nem feleltek, arcuk sem rebbent, ugyanolyan savanyú képet 
vágtak. 

– Pedig a pénzt magatoknak kell megkeresnetek. Jól jönne a se-
gítség. 

Vállt vállnak vetve állt a három lány, összeszorított ajakkal, mint 
egy áthatolhatatlan fal. Remedios pedig a konyha menedékében 
hallgatott.

– Ha továbbra is csak mi ketten dolgozunk, bizony jó darabig 
nem tudunk még megnyitni – folytatta Emilio. – Ha azonban se-
gítenétek, akkor egy héten belül fogadni tudnánk az ügyfeleket. Ez 
az üzlet a tiétek is, ezt tartsátok szem előtt. Minél többet keresünk 
vele, annál hamarabb tudunk mind visszatérni. 

Visszatérni. Ahogy meghallották ezt a szót, mintha megrepedt 
volna páncéljuk. Visszatérni, ez a tizenegy betű, ami az egész ko-
lóniát mozgatta, a szén, ami megtöltötte lelkük kazánját, és ami 
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lehetővé tette, hogy szünet nélkül dolgozzanak, hogy eleget tudja-
nak spórolni ahhoz, hogy megvalósíthassák a nagy álmot. 

A középen álló Mona nővérei veséjébe bökte könyökét, és a há-
rom lány, örökös tettestársak, ebből a rövid mozdulatból is értették 
egymást. Kelletlenül bár, de tudták, hogy nincs más hátra, mint 
megadni magukat.
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HAJUKAT KENDŐ ALÁ FOGATVA és nyomorúságos ruhatáruk legel-
használtabb ruhájában már azon a délutánon elkezdték a munkát 
a családi vállalkozásban.

Négy napon keresztül, reggeltől késő éjjelig szüleikkel együtt 
irtották a szutykot és a zsírt mindenhonnét, míg csak tövig nem 
szakadt a körmük, serpenyőket súroltak, kondérokat és lábasokat, 
a bútorokat csiszolták, és különösebb siker nélkül igyekeztek kifé-
nyesíteni az üvegneműt. Élhetőbbé tudták tenni egy kissé a szebb 
napokat látott helyet, szabad szemmel azonban vajmi keveset le-
hetett észrevenni ebből, és a gépies munka sem derítette őket jobb 
kedvre. Ugyanaz a sötét félszuterén, ugyanaz az alacsony plafon, 
még a viharos tengert ábrázoló kép is ugyanaz maradt, amit Ve-
nancio Alonso hagyott a falon; a hely még mindig a roskatag kan-
tábriai lényét izzadta mindenfelől. A naiv elképzeléstől hajtva, hogy 
matrózhangulatot adjon a helynek, Emilio egy régi halászhálóval, 
egy pár evezővel, valamint egy csorba hajókormánnyal jelent meg 
másnap reggel, amit a lányai mindenfajta kedv vagy érzék nélkül 
helyeztek el. Míg csak A Kapitány meg nem kezdte hajóútját.

Azonban minden fáradozás ellenére sem indult jól a kihajózás. 
Remedios volt a kapitány a konyhában, Emilio pedig a lelkét is 
kitette a vendégek fogadásában és a lehető legszívélyesebben vette 
fel rendeléseiket, azonban még így is alig sikerült a kifőzde negyedét 
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