UTAZÁS A FÖLD KÖRÜL
NYOLCZVAN NAP ALATT.

I.
Fogg Phileas és Passepartout mint ur és szolga
felfogadják egymást.
i

Az 1872-ik évben, a Saville-Row, BurlingtonGardens 7. számú házban, a hol 1814-ben Sheridan
halt meg, — Fogg Phileas báró, a londoni reform
klub egyik legkitűnőbb és legkiválóbb tagja lakott,
ki azonban, látszólag, semmit sem igyekezett tenni,
a mivel feltűnhetett volna.
Ez a Fogg Phileas, utóda tehát a legnagyobb
szónokok egyikének, kik Anglia díszét képezik,
talányszerű egy ember volt, a kiről semmi egyebet
nem lehetett tudni, mint azt, hogy nagyon derék
ur és az előkelő társadalom egyik legszebb gentle
man-je.
Azt mondták róla, , hogy Byronhoz hasonlít —
a feje, mert lábai kifogástalanok voltak, — de
egy bajuszos, szakállos Byron volt, Byron szenve
dély nélkül való vonásokkal, ki ezer évig élhetett,
a nélkül hogy megvénült volna.
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Bár tagadhatatlanul valódi angol, Fogg Phi
leas talán mégsem volt londoni. Sem a tőzsdén^
sem a bankban, sem a City valamelyik irodájában,
sohasem lehetett öt látni. A londoni kikötőkben
és doggokban sohasem lehetett hajót látni, melynek
tulajdonosa Fogg Phileas lett volna. A közigazgatás
egyik bizottságában sem volt e gentleman-nek
helye ; nevét sohasem lehetett hallani az ügyvédi
körökben, a Templeben, a Lincoln-Inn, vagy GrayInnben. Sohasem védett, sem a főtörvényszék, sem
a Kingsbeechnél, sem a kincstári hatóság, sem
egyházi bíróság előtt. Sem iparos, sem nagykeres
kedő, sem kereskedő, sem földművelő nem volt.
Sem a királyi, sem a londoni akadémiának, sem a
müintézétek, tudományos, vagy ipartestületnek tagja
nem volt; nem tartozott a számtalan társaságok
egyikéhez sem, melyektől London valósággal hem
zseg, a Harmónián kezdve, le az entomologiai tár
saságig, melyek kiváltkép az ártalmas, kártékony
férgek kiirtását tűzték czélul.
Fogg Phileas a reformklubb tagja volt, semmi
egyéb.
Ha csodálkozik valaki azon, hogy ez a titok
zatos gentleman e tiszteletreméltó társaság tagja
volt, ennek magyarázatául az szolgáljon, hogy fel
vétele Baring testvérek czég ajánlatára történt, a
hol ő pénzeit elhelyezte. Innen ered az a bizonyos
feltűnés, mit annak köszönhetett, hogy számla
kivonatának „Tartozik44 rovatában váltói a bemuta
táskor pontosan kiegyenlittettek.
Valjon gazdag volt ez a Fogg Phileas. Két-
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ségkivül. De hogy mikép szerezte vagyonát, azt
a legjobban beavatottak sem tudták megmondani,
már pedig Fogg ur az utolsó volt, a kihez e kér
déssel fordulni lehetett. Pazar semmikép sem volt,
de azért nem is fukarkodott; mert a hol valami
nemes, hasznos, vagy nagylelkű ügyről volt szó,
ott ő csendben, sőt névtelenül mindig hozzájárult a
czél megvalósításához.
Általában véve ez a gentleman a legkevésbé
volt közlékeny. Lehető legkevesebbet beszélt és
mert olyannyira hallgatag volt, annál titokzato
sabbnak látszott. Ámde életét mindenki figyelem
mel kisérhette, csakhogy az, a mit tett, mathe
matikailag mindig annyira egyforma volt, hogy a
ki nem elégített kepzelet tovább kutatott.
Utazott ő? Valószínűleg, mert a világ tér
képét senkisem ismerte jobban nálánál. A legtá
volabb eső helyeket is pontosan ismerni látszott.
Néha, kevés, rövid és érthető szóval, azokat a
nyilatkozatokat, melyek a klubban, elveszett vagy
eltévedt utazókról keringtek, helyre tudta igazítani
és szavai valóságos jóslatoknak látszottak, mert a
mit mondott, az rendszerint tényleg be is követ
kezett. Oly ember volt, ki — legalább szellemileg
— mindenütt ott járhatott már.
Annyi azonban bizonyos, hogy Fogg Phileas
már sok év óta nem került ki Londonból. A kinek
szerencséje volt, hogy öt közelebbről ismerhette,
bátran bizonyíthatta, hogy öt soha senki, másutt
nem látta, mint az ő házából a klubbhoz vezető,
naponta bejárt egyenes uton. Egyetlen szórakozását

6
a hirlapolvasás és a whisztjáték képezte. E hall
gatag játéknál, mely oly nagyon az ő természeté
hez mért volt, gyakran nyert, de nyereségét
sohasem tette saját erszényébe, hanem jótékonysági
számlájának elég nagy tételeit öregbítette vele.
Megjegyzendő különben, hogy Fogg ur tisztán csak
a játék, de nem a nyereség kedvéért játszott. A
játékot ő egy nehézséggel való megküzdésnek
tekintette, mely azonban sem mozgás, sem hely
változtatást, sem fáradozást nem igényelt, —jelle
mének tehát egészben véve megfelelt.
Fogg Phileasnál mitsem tudott a világ arról,
hogy felesége, gyermekei lennének — a mi pedig
a legtisztességesebb emberrel is megtörténhetik, —
rokonairól, barátairól senkinek sem volt tudomása,
a mi persze már mégis csak ritkább dolog. Fogg
Phileas egyedüli lakosa volt a Saville-Rowi háznak
és oda soha semmiféle ember nem került, egyetlen
szolgáját kivéve, ki neki teljesen megfelelt. Hogy
mi történt e házon belől, arról sohasem volt szó.
Reggelizni és ebédelni a klubban szokott, pontosan
meghatározott órában, egy és ugyanazon teremben,
mindig egy és ugyanazon asztalnál, társai közül
soha nem vendégelt meg senkit és pontban éjfél
kor aludni ment haza, sohasem véve igénybe a
kényelmes berendezésű szobákat, melyekkel a re
formklub tagjai rendelkezhettek. Huszonnégy órából
tizet otthon töltött el, részben alvással, részben
öltözködéssel. Sétálni mindig egyformán, egyenlően
kimért léptekkel járt a berakott müvü padlozatos
előcsarnokban, vagy a körfolyosón, mely felett kék
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üvegtető, piros porfírból készül húsz jóniai oszlopon
nyugodott. Az ebédhez, vagy a reggelihez, a konyha
és az éléskamra, a czukrászda, a haltartó és a
tejelde legjobb étkei kerültek; a klubszolgák,
fekete ruhás, Malton czipős, korosabb emberek, —
külön porczellánnal szolgáltak fel neki, drága szász
abroszokon; Sherryjét és Portóját, a legfinomabb
fűszerrel elegyített Claret-jét a klub legritkább
fajú kristálypoharaiból itta; és a jég, melyet a
klub nagy költségek árán Amerika tavaiból hozatott,
mindig üdítő frisseségben őrizte meg italát.
Ha az ily viszonyok közt folytatott életet
excentrikusnak nevezzük, be kell ismernünk, hogy
van ebben valami jó is!
A Sawille-rowi, nem ép nagyszerű házat rend
kívüli kényelme tette ajánlatossá. Egyébként, a
bérlő változhatatlan szokásai folytán, szolgálata
nem volt igen nehéz. Egyetlen szolgájától azonban
Fogg Phileas ur rendkívüli pontosságot és szabá
lyosságot követelt. Ép e napon, október 2-án,
bocsájtotta el Fogg Phileas eddigi inasát, mert
a beretváláshoz oly vizet hozott ez neki, mely
nyolczvanhat fok helyett csak nyolczvannégy fokos
volt és most annak utódát várja, kinek tizenegy
és féltizenkét óra közt kell jelentkeznie.
Fogg Phileas kényelmesen elnyujtózott kar
székébén, lábait egymás mellé szorította, mint a
diszőrségen álló katona, kezeit térdein pihentette,
teste egyenes, feje fentartott és az ingaórát nézi,
mely az órákat, perczeket, másodperczeket, a napot
és keletet jelzi. Szokásához híven, Fogg urnak
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pontban féltizenkettőkor kell hazulról a reform
klubba indulnia.
E pillanatban a kis terem ajtaján kopogtat
nak, hol ép Fogg Phileas bent volt.
Az elküldött inas belép.
— Az uj szolga, jelenti.
Egy körülbelül harmincz éves legény lép be
és köszön.
— Ön franczia és John-nak hívják? kérdi
Fogg Phileas.
— Jean-nak, ha úgy tetszik, uram, felel az
uj inas; Jean Passepartout a nevem és oly jelző
ez, mely természetes ügyességemet mutatja, hogy
minden helyzetben feltalálom magamat. Azt hiszem,
hogy derék fiú vagyok, uram, de őszintén meg
vallva, én már sok mindenfélével foglalkoztam.
Voltam én már utczai énekes, czirkuszlovas, kötéltánczos és egyensulymüvész ; aztán testgyakorló
tanító lettem, hogy tehetségemet hasznosabban
érvényesíthessem, végül pedig a párisi tűzoltókhoz
álltam be. Nagyszerű tüzesetek vannak nálam
feljegyezve. De most már öt éve, hogy Franczia
országot elhagytam és hogy a családi életet élvez
hessem, komornyik vagyok Angliában. Miután most
állásom nincs és hallottam, hogy Fogg Phileas ur
a legpontosabb és legtisztességesebb ur az egye
sült királyságban, bemutattam magamat az urnái,
abban a reményben, hogy itt nyugodtan fogok
élhetni és még a Passepartout nevet is elfeled
hettem ....
— Passepartout ép tetszik nekem, felelt a
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gentleman. Önt ajánlották hozzám. Jó értesüléseket
szereztem személye felöl. Ismeri feltételeimet?
— Igen, uram.
— Jól van. Hány óra van önnél?
— Tizenegy óra, huszonnégy percz, felelt
Passepartout, egy nagy ezüst órát véve ki nad
rágja zsebéből.
— Ön hátravan az időben, szólt Fogg ur.
— Bocsánat, uram, de ez lehetetlen.
— Órája négy perczczel késik. Mindegy.
Csak jegyezzük meg magunknak az eltérést. Nos
tehát, e pillanattól, 1872-ik évi október 2-ika,
szerda délelőtti tizenegy óra huszonkilencz percztől
fogva, ön az én szolgálatomban áll.
Fogg Phileas erre felállt, kalapját balkezébe
fogva, gépies mozdulattal fejére teszi és szótlanul
eltűnik.
Passepartout hallotta, a mint a ház ajtajában
a kulcs egyszer megfordult : uj ura kiment ; aztán
másodszor is záródni hallotta az ajtót: előde, James
Forster, szintén elment.
Passepartout egyedül maradt a Sawille-rowi
házában.

II.
Passepartout megtalálta eszményképét.

„Becsületemre, mond magában Passepartout,
ki eleinte meghökkent egy kicsit, azt hiszem, hogy
Tussaud asszony Mikulásaiban van annyi élet, mint
az én uj uramban!44
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Tussaud asszony Mikulásai és Paprika Jancsi-i
ugyanis viaszkalakok, melyeket a londoniak szívesen
néznek meg és melyeknek igazán csak az volt az
egyetlen hibájuk, hogy beszélni nem tudtak.
Azalatt a pár perez alatt, a mig Fogg
Phileassal együtt volt, Passepartout gyorsan, de
azért pontosan szemügyre vette jövendőbeli urát.
A nemes, szép alakú, magas termetit úriember,
kinek a kis gömbölydedség nem vált hátrányára,
negyven éves lehetett. Haja és szakálla szőke,
homloka sima és a redöknek még nyomuk sincs
rajta; arcza inkább halvány mint piros, fogai való
ban pompásak. Azt a tulajdonságot, mit a physiognomisták „a működésben való nyugalom"-nak
neveznek, nagy mértékben látszott bírni és az a
tulajdonság közös mindazoknál, kik munkájukat
kevés zajjal végzik. Lelki nyugalommal, közöny
nyel megáldva, tiszta tekintetével és mozdulatlan
szempilláival, tökéletes ősmintája volt a hidegvérű
angoloknak, milyeneket az egyesült királyságban
gyakran lehet találni és kiknek kissé akadémikus
tartását Kaufmann Angelika ecsetje bámulatraméltó
módon ábrázolta. Ha e gentlemant különféle cselek
ményei közt lehetett látni, oly teremtményt tün
tetett fel, kinek összes alkatrészei egyensúlyban,
kellő arányban voltak, ép oly pontossággal, mint
Leroy vagy Carnshaw egy chronométerje. És tény
leg, Fogg Phileas a megtestesült pontosság volt,
a mit „kezei és lábai kifejezésé"^ tisztán lehetett
észlelni ; mert az embereknél ép úgy, mint az álla-
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toknál, a végtagok maguk, a szenvedélyek kifeje
zésteljes szervei.
Fogg Phileas a mennyiségtanilag pontos em
berekhez tartozott, kik sohasem sietnek és mindig
készen vannak, lépteikkel és mozdulataikkal egy
aránt takarékoskodnak. Lábát szükségtelenül soha
sem emelte és mindig a legrövidebb utakon járt.
Sohasem nézett hiába semerre, nem volt annak
egyetlen felesleges kézmozdulata sem. Nyugtalan
vagy izgatott sohasem volt. Nálánál még soha
semmiféle ember sem sietett kevésbé és mégis
mindenüvé kellő időben érkezett. De azért termé
szetesnek fogja találni mindenki, hogy ez az
ember magányosan élt és úgy szólván, minden
társadalmi érintkezésen kívül. Azt tudta, hogy az
életben elkerülhetetlen súrlódások vannak, miután
pedig a súrlódások akadályok, nem dörzsölődött
senkihez.
A mi most már Jeant, az úgynevezett Passe
partout illeti, ő Párisból származott igazi párisi
volt és az öt év alatt, a mióta Angliában lakik
és Londonban komornyik szolgálatokat teljesített,
hasztalan keresett oly urat, a kihez szorosan csat
lakozhatnék.
Passepartout nem tartozott azokhoz, kik kidüllesztik mellüket, magasba emelik orrukat és me
rész tekintetük, elbizakodottságuk daczára mégis
csak szemtelen bárgyúk. Nem. Passepartout barát
ságos arczú, derék fiú volt, ajkai előreálltak egy
keveset, jelleme szelíd és símulékony volt, feje
pedig az a jóakaró, gömbölyű fej volt, milyent a
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barát vállai közt szeretünk látni. Szemei kékek,
színe élénk, arcza elég tele, hogy ajkai domborodása is feltűnjék; széles mell, erős derék, herkulesi erejű izomrendszer, melyet ifjúkora gyakor
latai által bámulatos módon kifejlesztett. Barna
haja kissé vörösesbe játszik. Ha az ókor szobrá
szai tizennyolcz különféle módon tudták Minerva
haját elrendezni, Passepartout a magáét csak egy
féle módon tudta : hármat húzott benne a ritka
fésűvel és a fejdisz készen volt.
Hogy a fiú közlékeny jelleme illik-e majd
Fogg Phileashoz, azt semmikép sem lehetett előre
megmondani. Passepartout lenne az a végtelenül
pon os inas, a kire urának szüksége van? Ezt
csak a tapasztalás utján lehet majd megállapítani.
Miután, mint tudjuk, meglehetősen sokat csavargott ifjúságában, most már nyugalmas életre vá
gyott. Miután sokat hallotta dicsérni a gentle
manok szabályos pontosságát és példabeszéddé
vált hidegvérüségét, Angliában próbált szerencsét.
De a véletlen eddigelé nem kedvezett neki, seholsem állapodhatott meg és már tiz urat is cserélt.
Mindenütt ábrándosak, következetlenek, kaland
vágyók voltak, országról országra vándorlók, — a
mi már nem volt Passepartout ínyére. Utolsó ura,
az ifjú lord Longsferry, parlamenti tag, gyakran
mikor az éjjelt Haymarket „osztrigatermeiben44
töltötte el, a rendőrök vállain került haza. Passe
partout, ki mindenek felett ura becsületét akarta
megőrizni, néhány tiszteletteljes megjegyzést mert
tenni, mit azonban nem igen szívesen fogattak és
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ö elhagyta szolgálatát. Akkor hallotta, hogy Phileas
báró inast keres és ezért hát tudakozódni kezdett
felőle. Egy oly szabályos életű ember, a ki soha
sem aludt a házon kívül, ki nem utazott, ki soha
egy napig sem volt távol, csak kellemes lehetett
reá nézve. Jelentkezett nála és mint tudjuk, meg
fogadtatott.
Passepartout tehát, miután fél tizenkettő el
múlt, egyedül volt a Sawille-rowi házban. Nyom
ban hozzálátott, hogy a tetőtől a pinczéig átku
tassa. Ez a tiszta, rendezett szigorú, puritán, a
szolgálatra alkalmas ház tetszett neki. Egy szép
csigakagyló benyomását tette rá, melyet gázzal
fűtenek és világítanak, mert ez az anyag elegendő
mennyiségben volt ott fűtésre is, világításra is.
Passepartout könnyű szerrel megtalálta a második
emeleten az ő részére fentartott szobát és az is
tetszett neki. Villanyos csengettyűk és hallócsövek
által a fél- és az első emelet szobáival összekötte
tésben állt. A kandallón is villanyos óra volt, mely
a Fogg Phileas szobájában lévő órával összehangzott és mindkettő ugyanabban a pillanatban mu
tatta ugyanazt a másodperczet.
— Ez helyes, ez tetszik nekem ! mondá
Passepartout.
Szobájában, az álló óra felett egy papírlapot
is talált, mely a mindennapi szolgálat előírását
tartalmazta. Délelőtti nyolcz órától kezdve, a mi
kor Fogg Phileas rendesen felkelt, fél tizenkettőig,
a mikor reggelihez ment a reformklubba — minden
teendő fel volt sorolva : téa és pirított kenyérsze-
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letek nyolcz óra, huszonhárom perczkor ; viz a be
retváláshoz kilencz óra harminczhétkor ; fésülködés
kilencz óra negyvenkor, stb.
Azontúl, délelőtti féltizenkettőtől éjfélig, a
mikor a rendszerető gentleman lefeküdt, minden
felvolt jegyezve, megállapítva és szabályozva.
Passepartout örömmel tanulmányozta e műsort és
egyes részeit emlékébe igyekezett vésni.
Ura ruhatára pompásan felszerelt és válto
zatos volt. Minden egyes nadrág, kabát és mellény
sorszámmal volt ellátva, ezek ismét jegyzőkönyvbe
igtatva, hol fel volt jegyezve a kelet, mikor,
melyik évszakban kerülnek az egyes darabok sorra.
Ugyanily szabályos rend uralkodott a czipők dol
gában is.
Általában véve ez a Sawille-rowi ház —
mely a hires, de szórakozott Sheridán idejében
a rendetlenség temploma lehetett, kényelmesen volt
bútorozva és csinos otthoniasságnak felelt meg.
Nem volt itt egyetlen könyv sem, mely ha
szontalan dolog lett volna is Fogg urra nézve,
mert a reformklubb két könyvtárt bocsájtott ren
delkezésére. Az egyikben a szépirodalom, a másik
ban a jogi- és politikai tudományok művei voltak
teljes számmal képviselve. A hálószobában köze
pes nagyságú, tűz- és betörés ellen biztosított
pénztár állt. Az egész házban egyetlen fegyver,
vagy vadászeszköz nem volt. Minden egyes tár
gyon a 1 egbékésebb szokás látszott meg.
Miután Passepartout részletesen szemügyre
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vette a berendezést, kezeit dörzsölte, széles arcza
felvidult és örvendve ismételgette:
„Ez nekem való! Ez az én helyem! Fogg
ur és én, mi teljesen megértjük egymást. Ez aztán
a rendes ember, a szobahős ! Igazi gép ! Nos én
teljesen megvagyok vele elégedve, hogy egy gépet
szolgálhatok.

III.
Beszélgetés, melynek Fogg Phileas nagy árát
adta meg.
Fogg Phileas féltizenkettökor távozott SawilleRowból és miután ötszázhetvenötször tette jobb lá
bát a bal elé, ötszázhetvenötször pedig a bal lábát
a jobb elé, a Reformklubba érkezett meg, mely
óriási nagy épület volt Pali-Maliban, melynek épí
tése nem kevesebb, mint három millióba került.
Fogg Phileas egyenesen az étkező terembe
ment fel, melynek kilencz ablaka egy óriási kertre
és már az őszi aranydíszben pompázó fákra enge
dett kilátást. Ott leült rendes asztalához, a hol
már várta a teríték. Reggelijét előétek, pompás
„reading sauce-ban úszó hal — „musheron“-nal
fűszerezett skárlátpiros rostbeaf, szamóczás süte
mény és egy darabka Chester-sajt képezte, —
mindegyik fogáshoz egy-egy csésze a legkitűnőbb
theából, mely különösen a reformklub konyhája
számára termeltetett.
Tizenkét óra negyvenhét perczkor e gentle-
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man felállt és a nagy terembe ment, mely drága
keretes, pompás festményekkel volt díszítve. Itt
egy inas a még fel nem vágott „Times“-t nyúj
totta át neki, melyet Fogg Phileas oly ügyes fo
gással bontott fel, a mi e nehéz dologban nagy
ügyesség mellett bizonyított. E hírlap olvasásával
Fogg Phileas három óra ötvenhét perczig volt el
foglalva; aztán a „Standard“-ot olvasta ebédig.
Ez az étkezés is ép oly módon folyt, mint a reg
geli, csakhogy még a „royal britisch sauce“ is asz
talra került.
Öt óra negyven perczkor a gentleman ismét
a nagyteremben jelent meg,, hol a „Morning Chro
nicle “ olvasásába mélyedt.
Fél órával később a reformklub több tagja
jött be és a kandallóhoz léptek, melyben széntűz
égett. Rendes játszótársai voltak Fogg Phileas ur
nak, ép oly szenvedélyes whisztezők, mint ő:
Stuart Andrew mérnök, Sullivan John és Fallentin
Sámuel bankárok, Flanagan Thomas sörfőző, Ralph
Walter az angol bank adminisztrátorainak egyike,
— csupa gazdag és tekintélyes ember még e klub
ban is, melynek tagjait pedig az ipar- és pénzvilág
legkiválóbb képviselői képezik.
— Nos, Ralph, kérdi Flanagan Tamás, mi
van a lopással?
4— Nos, felel Stuart Andrew, a bank elveszti
pénzét.
— Én ép az ellenkezőjét hiszem, mond Ralph
Walter, én remélem, hogy kézrekeritjük a tolvajt.
Nagyon ügyes rendőröket küldtünk Amerika és
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Európa összes főkikötőhelyeibe, a kik elől az az
ur nem fog eltűnhetni.
— A tolvaj személyleirása megvan? kérdi
Stuart Andrew.
— Mindenekelőtt az nem tolvaj, felelt Ralph
Walter komolyan.
— Hogyan, az az ember, ki huszonötezer
font bankjegyet lopott el, nem nevezhető tol
vajnak !
— Nem, válaszolt Ralph Walter.
— Iparlovag tehát, mond Sulliwan John.
— A „Morning Chronicle4 4 határozottan állítja,
hogy gentleman.
Az, a ki ezt mondta, maga Fogg Phileas
volt, kinek feje ép most tűnt fel a körülte felhalmazott hírlapok tömegéből. Egyúttal üdvözölte
társait, kik köszöntését viszonozták.
A kérdéses eset, melyről az egyesült királyság
különböző hírlapjai buzgón Írtak, három nappal
előbb, szeptember 29-én történt. Egy bankjegy
csomag, mely százötvenezer fontot tartalmazott,
az angol bank főpénztárosának fiókjából eltűnt.
Ha valaki elcsodálkozott, hogy ilyen lopás
oly könnyen megtörténhetett, Ralph Walter alkor
mányzó azzal felelt, hogy a pénztáros ép egy há
rom shilling és hat pencéből álló bevételt köny
velt el és végre is az ő szeme nem lehet minde
nütt egyszerre.
De megjegyzendő itt — a mi a tényt még
érthetőbbé teszi — hogy az angol bank e bámu
latra méltó intézete rendkívül sokat ad a közönsé g
Utazás a föld körül.

2
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méltóságára. Nincsenek itt sem örök, sem hadastyánok, sem veteránok ! Az arany, ezüst és papír
pénz szabadon hever, nyilván a legelébb érkező
nek tetszésére bízva. Az elhaladók becsületében
senkisem mer kételkedni. Az angol szokások egy
pontos megfigyelője még a következőket is beszéli:
A bank termének egyikében, hol egy alkalommal
megfordult, egy hét-nyolcz font súlyú aranyrudat
volt kiváncsi közelebbről megnézni; kezébe vette,
megnézte, átadta szomszédjának, ez ismét a kö
vetkezőnek és a rúd úgy vándorolt kézről kézre
egy sötét folyosóig, honnan csak egy fél óra múlva
került vissza helyére, a nélkül, hogy a pénztáros
csak egyszer is utána nézett volna.
De szeptember 29-én nem ép úgy történt. A
bankjegycsomag nem került vissza és a mikor az
üzleti helyiségek felett függő pompás óra, öt óra
kor, az irodai idő végét jelezte, az angol bank nem
tehetett egyebet, minthogy a százötven fontot
veszteségszámlájára irta.
Mialatt a lopás megállapittatott, válogatott
ügynökök „detektívek44 küldettek Liverpool, Glas
gow, Hawre, Suez, Brindisi, Newyork stb. kikö
tőibe és kétezer fontból, valamint a megkerülő
összegnek öt százalékából álló jutalomdij tűzetett
ki. Mig az értesítéseket várták, melyeket a nyom
ban megindított vizsgálat nyújtani Ígért, az ügy
nököknek az volt a feladatuk, hogy minden érkező
és induló utast pontosan megfigyeltek.
Megvolt az ok annak feltevésére, hogy a
„Morning Chronicle44 szerint is, a tettes nem tartozik
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Angolország szervezett tolvaj társaságaihoz. Szep
tember 29-én, egy finom modorú, előkelő arczu,
gondosan öltözött gentlemant láttak időnkint fel
tűnni abban a teremben, a hol a lopás történt. A
vizsgálatnak e gentleman meglehetősen pontos sze
mélyleirását sikerűit megállapítania, a mit aztán
nyomban elküldték az egyesült királyság és a szá
razföld minden detektivjének. Sokan tehát, és ezek
közt Ralph Walter is, nem ok nélkül remélték,
hogy a tolvaj meg fog kerülni.
Elképzelhető, hogy ez eset Londonban és
^gész Angliában beszédtárgyat képezett. A fővá
rosi rendőrség sikere mellett és ellen a legszen
vedélyesebben folyt a vita. Nem csoda tehát, hogy
a reformklub tagjai ugyané tárgyról beszéltek,
annál is inkább, mert a bank egyik alkormányzója
is köztük volt.
A tisztes Ralph Walter a kutatások sikeré
ben nem akart kételkedni, úgy vélekedvén, hogy
a kitűzött jutalomdij az ügynökök buzgalmát és
nyomozó erejét fokozni fogja. Társa, Stuart Andrew
azonban, távolról sem osztotta e nézetet. A vitat
kozás tovább folyt a gentlemanek közt, kik egy
játékasztal körül foglaltak helyet, Stuart Flanagannal, Fallentin Fogg Phileassal szemben. Já
ték közben nem beszéltek, de a játszmák közt
annál élénkebben folytatták a megszakított tár
salgást.
— Én azt állítom, mond Stuart Andrew, hogy
a tolvaj okvetlenül igen ügyes ember, kinek a leg
szebb kilátásai vannak, hogy elmenekülhet.
2*
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— Dehogy is! felelt Ralph, hisz egyetlen
ország sincs, a hová bejuthatna.
— Ugyan!
— Mit gondol, hová mehetne?
— Azt nem tudom, felelt Stuart Andrew,
de azért mégis csak sok hely van még a földön.
— Volt azelőtt .... mond Fogg Phileas
halkan. Emeljen, uram, mond aztán és Flanagan
Thomasnak nyújtja a kártyákat.
A vita szünetelt a játék alatt. De mihamar
újra kigyult, mikor Stuart Andrew mondá :
— Hogyan? ezelőtt! hát talán kisebb lett
a föld?
— Mindenesetre, felelt Ralph Walter. En
Fogg ur nézetén vagyok. A föld vesztett kerüle
téből, mert most tizszerte gyorsabban lehet körül
utazni, mint száz évvel ezelőtt. És ép ezért, a jelen
esetben is gyorsabban lehet a kutatásokat esz
közölni.
— És a tolvaj is könnyeben menekülhet!
— Önön a sor, Stuart ur ! mondá Fogg
Phileas.
De a hitetlen Stuart nem volt meggyőzve
és a mikor a játszmával elkészültek, igy szólt:
— Be kell vallanom, Ralph ur, önnek ere
deti mondása volt az, a mikor azt állította, hogy
a föld kisebb lett! Azért tehát, mert most három
hónap alatt lehet körülutazni...
— Csak nyolczvan nap kell hozzá, mondá
Fogg Phileas.
— Úgy van, uraim, jegyezte meg Stuart
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Andrew, nyolczvan nap, a mióta a nagyindiai
vasúton Rothel és Allabahad közt is megnyílt a
közlekedés, mint a hogy a „Morning Chronicle"
az utat kiszámítja, ugyanis :
Londonból Suezbe, a Mont Cenisen és Brindisin át, vasút és gőzhajó...........................7 nap.
Suezból Bombayba, gőzhajó........................ 13 ,,
Bombayból Calcuttába, vasút.......................... 3 „
Calcuttából Hongkongba, gőzhajó . . . 13 ,,
Hongkongból Yokohamába, Japánba, gőzhajó 6 „
Yokohamából San-Franciscóba, gőzhajó . 22 „
San-Franciscóból New-Yorkba, vasút . . 7 „
New-Yorkból Londonba, gőzhajó és vasút 9 „
összesen 80 nap.
— Igen ! nyolczvan nap, kiáltott Stuart Andrew,
ki vigyázatlanságból rossz kártyát emelt le, de a
rossz időjárásra, ellenkező szelekre, hajótörésre, ki
siklásokra stb. nem számítva.
— Mindent beleértve, felelt Fogg Phileas és
tovább játszott; mert most már játék közben is
folyt a társalgás.
— Még ha a hinduk, vagy az indiánusok a
vágányokat is feltépik ! szólt Stuart Andrew, ha
megállítják is a vonatokat, hogy a málhakocsikat
kirabolják és az utazókat megskalpolják!
— Mindent beleértve, felelt Fogg Phileas,
ki e szavakkal dobta le kártyáit : „Két fő tromf."
Stuart Andrew, kire az osztás sora került,
ismét összeszedte a kártyákat és igy szólt :
— Elméletileg igaza van, Fogg ur, de a
gyakorlatban ...
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— Ott is, Stuart ur.
— Szeretném látni, hogy megvalósítsa.
— Ez csak öntől függ. Utazzunk együtt.
— Mentsen engem attól az ég ! szólt Stuart,
de négyezer fontba fogadok, hogy ez az ut ily
feltételek mellett lehetetlen.
— Nagyon is lehetséges, igenis az, felelt
Fogg ur.
— ügy, no hát akkor tegye meg az utat.
— A föld körül, nyolczvan nap alatt?
— Igen.
— Megteszem.
— Mikor ?
— Azonnal. Csak megjegyzem, hogy az önök
költségein teszem.
— Bolondság! mond Stuart Andrew, kit
untatni kezdett játszótársa. Játszunk inkább tovább.

— Akkor oszsza hát tovább, feiel Fogg Phi
leas, mert az első kártyák kézben vannak.
Stuart Ardrew újra reszkető kezébe fogja a
kártyákat; majd hirtelen leteszi az asztalra és
igy szól:
— Nos igen! Fogg ur, igen, én fogadok
négyezer fontba !...
— Kedves Stuart, mond Fallentin, nyugod
jék meg. Nem komolyan gondolták.
— Ha én azt mondom : fogadok, mond Stuart
Andrew, úgy én azt mindig komolyan gondolom.
— Tartom! szólt Fogg ur. Majd társaihoz
fordulva, folytatja-
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— Húszezer fontom van Baring testvéreknél.
Ezeket szívesen koczkáztatom...
— Húszezer font ! kiált Sulliwan John. Húsz
ezer font, melyet őn egy előre nem látott kése
delem folytán elveszíthet!
— Előre nem látott dolgok nem léteznek,
felelt Fogg Phileas egyszerűen.
— De Fogg ur, ez a nyolczvan napos határ
idő csak mint legkisebb mérték véttetett fel!
— Ha a legkisebb időt is czélszerüen osztja
be az ember, elegendő.
— De hogy az ember túl ne terjeszkedjék
rajta, mathematikai pontossággal kell a vasútról a
gőzhajóra és a gőzhajóról a vasútra felszállni!
— Én ily pontossággal fogok ki- és beszállni.
— Csak tréfa volt.
— Egy jó angol hazafi sohasem tréfál, ha
komoly ügyről van szó, mint a milyen a fogadás,
felelt Fogg Phileas.
És mindenkivel, a kinek kedve van hozzá, húsz
ezer fontba fogadok, hogy az utazást a föld körül
legfelebb nyolczvan nap alatt megteszem, az az
ezerkilenczszázhusz óra, vagy száztizenötezerhétszáz
percz alatt. Nos?
— A fogadást tartjuk, felet Stuart, Fallentin,
Sullivan, Flanagan és Ralph, miután egymás közt
megállapodtak.
Jól van, mond Fogg ur. A doweri vonat
nyolcz óra negyvenöt perczkor indul. Azzal utazom.
— Ma este? kérdi Stuart.
— Ma este, felelt Fogg Phileas. Nos tehát,
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szólt aztán tovább, zsebéből egy naptárt véve ki
és beletekintve, mivel ma szerda, október 2-ika
van, — szombaton, deczember 21-én, esti nyolcz
óra negyvenöt perczkor ismét Londonban kell
lennem, a reformklub e termében, mert különben
joggal önöket illeti a húszezer font, mely javamra
Baring testvéreknél van elhelyezve. — Itt van az
összegre szóló utalvány.
Jegyzőkönyvet vettek fel a fogadásról és azt
a hat érdekelt fél nyomban aláírta. Fogg Phileas
hidegvérű maradt. Ő bizonyára nem azért fogadott,
hogy nyerjen és a húszezer fontot — vagyona
felét — csak azért koczkáztatta, mert előrelátta,
hogy a másik felét felhasználhatja, hogy a nehéz,
de nem kivihetetlen tervet jól valósítsa meg. Ellen
felei azonban szerfelett izgatottak voltak, nem a
betét miatt, hanem csak azért, mert nem tudták
lelkiismereteikkel teljesen összeegyeztetni, hogy ily
feltételek közt fogadlak.
Épen hetet ütött. Fogg urat felkérték, hogy
utazási előkészületeit teendő, hagyja el a játékot.
— Én mindig útra kész vagyok! felelt e
minden szenvedélytől ment gentleman, kiosztotta a
kártyákat, majd igy szólt:
— Én tartom a felsőt, ön játszik ki, Stuart ur.
IV.

Fogg Phileas elrémiti inasát, Passepartout-ot.
Hét óra huszonöt perczkor Fogg Phileas,
miután a whistnél húsz guineát nyert, elbúcsúzott

—
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érdemes társaitól és eltávozott a reformklubból.
Hét óra ötven perczkor benyitott háza ajtaján és
belépett.
Passepartout, ki lelkiismeretesen betanulta
műsorát, szerfelett elbámult, a mikor Fogg urat
oly nem pontosnak látta, hogy ily szokatlan órában
jött haza. Szabályszerűen, Sawille-Row lakosának
még csak éjfélkor kellett hazajönnie.
Fogg Phileas elébb felment szobájába, aztán
igy kiáltott:
„Passepartout !“
Passepartout nem felelt. Ez a hívás őt nem
illetheti. Nem a megszabott időben történt.
„Passepartout !“ kiáltott Fogg újra, de nem
hangosabban.
Passepartout előállt.
— Kétszer kellett önt szólítanom, monda
Fogg ur.
— De még nincs éjfél, felelt Passepartout,
az órát kezében tartva.
— Tudom, mond Fogg Phileas és nem is
korholom önt. Tiz percz múlva Doverbe és Calaisba
utazunk.
A franczia gömbölyű arcza elnyúlt. Talán
nem értette urát.
— Az ur utazni akar? kérdé.
— Igen, felelt Fogg Phileas. Utazást teszünk
a föld körűi.
Passepartout most roppant nagyot bámult.
Nagyra meresztette szemeit — a rendkívüli meg
rökönyödés jelei voltak ezek.
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— Utazás a föld körül ! dörmög aztán.
— Nyolczvan nap alatt, egészíti ki Fogg ur.
E szerint tehát egyetlen elvesztegetni való per
ezünk sincs.
— És a málhát?... mond Passepartout, fejét
csóválva.
— Semmi málha. Csak egy bőrönd kell, két
gyapotinggel és három pár harisnyával. Ugyanannyit
vigyen a maga részére is. Egyebet útközben fogunk
venni. Hozza fel Makintoshomat és utazó taka
rómat és gondoskodjék jó czipőkről. Egyébként
csak keveset, vagy egyáltalán nem fogunk gyalo
golni. Most pedig, gyorsan!
Passepartout felelni szeretett volna, de nem
tudott. Fogg szobájából ki, a magáéba bement,
ott egy székre vetette magát és hazájában szokásos
kifejezéssel sóhajtott:
— Ej ! Ez már sok ! Es én nyugodtan akar
tam élni !...
Gépiesen végezte az utazási előkészületeket.
Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt! Bolond
dal van dolga ? Nem... Tréfa volt talán ? Doverba
mennek, jól van. Calaisba, azt sem bánja. A derék
legény ezt különben nem igen bánta, mert már öt
év óta nem lépte át hazája határát. Talán Párisig
is elmennek és bizon, szívesen látná megint az
óriási fővárost. Egy gentleman, ki hiába egy lépést
sem tesz, bizonyára nem fogja elkerülni... Igen,
ez bizonyos, de az is igaz, hogy a gentleman, ki
eddig házőrző volt, utazni megy!1
Nyolcz órára Passepartout elkészítette a
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bőröndöt ura és saját ruháival; aztán, valósággal
megzavarodva, kiment szobájából, gondosan becsukta
az ajtót és ismét Fogg úrhoz ment.
Fogg készen állt. Hóna alatt „Bradshaw
szárazföldi-, vasúti- és gőzhajózási útmutatóját44
szorongatta, melyből az útjára vonatkozó összes
adatokat kijegyezhette. A bőröndöt kivette Passe
partout kezéből, felnyitotta azt és egy jó csomót
dobott bele azokból a szép bankjegyekből, melyek
nek az egész világon megvan az értékük
— Nem felejtett el semmit? kérdé.
— Semmit, uram.
— Makintoshom és takaróm?
— Itt van.
— Jól van, fogja à bőröndöt.
Fogg ismét Passepartoutnak adta át a bő
röndöt.
— És jól vigyázzon rá, mondá neki. Húsz
ezer font van benne.
A bőrönd majd kiesett Passepartout kezéből,
akárcsak aranyban lett volna benne az a húszezer
font.
Az ur és az inas mihamar lement aztán és
a kapuban kétszer fordították meg a kulcsot.
A Sawille-Row-utcza végén bérkocsi állóhely
volt. Fogg Phileas és inasa egy cabba szállt, mely
gyorsan robogott a Charing-croszi pályaházba, a
honnan a délkeleti vasút egyik ága indul.
Nyolcz óra húsz perczkor a cab a pályaház
rácskapuja flott állt meg. Passepartout kiugrott,
ura követte és kifizette a kocsist.
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Ugyané pillanatban egy szegény koldus
asszony, kezénél gyermekét vezetve, mezítelen
lábbal a sár daczára, rongyos kalapban lebegő
toliakkal, odaállt Fogg ur elé és alamizsnát kért.
Fogg ur a busz guineát, melyet a whistnél
nyert, kivette zsebéből és e szavakkal adta át a
koldusnőnek :
— Fogja, jó asszony, szeretem, hogy talál
koztunk !
És azzal elhaladt.
Passepartout könyeket. érzett szemeibe gyűlni.
Ura egyszerre megnyerte szivét.
Fogg ur nyomban belépett vele a nagy elő
csarnokba és utasította, hogy két, Párisba szóló első
osztályú jegyet váltson. A mint most megfordult,
a reformklubbeli öt társát látta maga körül össze
gyűlve.
— Uraim, mondá, most elutazom és útlevelem
láttamozásai fogják önöknek útirányomat igazolni,
a mint visszatérek.
— Ó, Fogg ur, szólt Ralph Walter udvariasan,
ez szükségtelen. Mi megbízunk az ön gentleman
szavában.
— Annál jobb, szólt Fogg ur.
— Nem feledi el, hogy ismét itt kell lennie ?...
jegyzé meg Stuart Andrew...
— Nyolczvan nap múlva, felelt Fogg ur,
szombaton, 1872. deczember 21-én, esti 7 óra
45 perczkor. Viszontlátásra, uraim.
Nyolcz óra negyven perczkor Fogg Phileas
inasával együtt ugyanazon kocsiosztályba ült be.
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Nyolcz óra negyvenöt perczkor füttyentés hangzott
és a vonat elrobogott.
Sötét éj volt, sürü eső permetezett. Fogg
Phileas szótlanul húzódott meg egy sarokba. Passe
partout, ki még mindig zavarban volt, a bank
jegyeket tartalmazó bőröndöt gépiesen szorította
magához.
De a vasút még Sydehamon sem volt túl,
midőn Passepartout kétségbeesetten felkiáltott !
— Mi baja? kérdé Fogg ur.
— Sietségemben . . . zavaromban . . . elfelej
tettem ....
— Mit?
— Szobámban a légszeszt eloltani!
— Nos akkor, kedvesem, felelt Fogg hideg
vérrel, a gáz az ön költségén fog égni!

V.

Egy uj értékpapír jelenik meg a londoni piaczon.
Fogg Phileas távolról sem sejtette Londonból
elutazása alkalmával, hogy terve mily roppant fel
tűnést fog kelteni. A fogadás hire legelébb a
reformklubban terjedt el és e tisztes társaság
tagjai közt roppant izgatottságot szült, mely a
tudósítók által a hírlapokhoz jutott el, ezek utján
London és az egyesült királyság összes olvasóihoz.
A föld körül való utazás kérdését ép oly
hévvel és szenvedéllyel tárgyalták, taglalták,
mintha egy ujabb Alabama kérdés merült volna
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fel. Az egyik fél Fogg Phileást pártolta, a másik
— és ez óriási többséget képezett — ellene nyilat
kozott. A földet körülutazni, e csekély idő alatt,
a most használatban levő közlekedési eszközökkel,
még pedig valósággal körülutazni, nem papiroson
és elméletileg, nemcsak lehetetlen volt, de esztelenség is.
A „Times", „Standard", „Evening-Star
„Mornig-Chronicle" és még más busz elsőrangú lap
Fogg ellen nyilatkozott. Csak a „Daily Telegraph"
támogatta némileg. Általában véve őrültnek, bolond
nak tartották Fogg Phileást és reformklubbeli
társait megrótták, hogy oly fogadást tettek, mely
indítványozójának gyönge elméjüsége mellett tanús
kodott.
A kérdés felett rendkívül szenvedélyes, de
logikailag éles czikkek jelentek meg. Angliában
tudvalevőleg nagyon érdeklődnek minden iránt, a
mi a földrajz körébe vág. Ezért nem is létezett
egyetlen olvasó sem, bármily osztályhoz tartozott
is, a ki a Fogg Phileásnak szentelt hasábokat
mohón ne nyelte volna.
Az első napokban a bátrabb szellemek —
kiváltképen nők — az ő pártján voltak, kivált a
mikor az „Illustrated London News" a reformklub
irattárából lemásolt arczképét is hozta. Akárhány
gentleman nyíltan mondta: „Ej, ej! Miért is ne?
Láttunk már rendkivülibb dolgokat is!" Kiváltkép
a „Daily Telegraph" olvasói nyilatkoztak igy. De
mihamar észlelni lehetett, hogy ennek a lapnak is
megcsökkent a bizalma.

Október 7-én, a királyi földrajzi társaság köz
lönyében tényleg egy hosszú czikk jelent meg,
mely a kérdést mindenféle szempontból megvilágí
totta és a vállalatot határozottan esztelenségnek
állította. E czikk megjelenése után az utazó ellen
fordult minden és az akadályok részben személyiek,
részben természetesek voltak. Hogy a terv sike
rülhessen, az érkezési és indulási időpontoknak
bámulatos módon kell összhangzaniok ; de ez az
összhangzás nincs meg és nem is lehet. Szigorúan
véve a dolgot, Európában, hol aránylag rövid
vasúti vonalak vannak, a vonatok pontos megér
kezésére számítani lehet; de ha három napon át
Indián kell keresztülutazniok, hét napig az egye
sült államokban : lehet e az ily problema elemeit
pontosan megállapítani? És a gépeket érhető bal
esetek, a kisiklások, összeütközések, a rossz idő
járások, a hófúvások — egyszóval minden, nem
Fogg Phileas ellen száll e síkra? A gőzhajókon,
téli időben, nincs e a viharoknak és ködöknek
kitéve ? Oly ritkaság az, hogy a tengerentúli vona
lak legjobb hajói is két-három napi késést szen
vednek? Pedig hát egyetlen késés is elég lehet
arra, hogy az összeköttetések lánczolata helyrehoz
hatatlanul megszakadjon. Ha Fogg Phileas egy gőz
hajó indulásához csak egy órával is később érkezik,
a legközelebbit kell bevárnia és ez az egyetlen kö
rülmény okvetlenül veszélyezteti egész utazási tervét.
A czikk nagy feltűnést keltett. Majd vala
mennyi lap lenyomatta és Fogg Phileas részvényei
erősen hanyatlottak.
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A Gentleman elutazását követő első napok
ban vállalatára vonatkozólag jelentékeny fogadások
történtek. Angliában tudvalevőleg a fogadók nagy
szerepet játszanak : a kik fogadnak, okosabb és
tekintélyesebb emberek a játszóknál. A fogadás
már vérében van az angoloknak. így hát nemcsak
a reformklub tagjai fogadtak nagy összegekben
Fogg Phileas mellett és ellen, de a nagy tömeget
is elragadta az áramlat. Fogg Phileást, egy hires
versenylóhoz hasonlóan, studbook-félébe igtatták be.
Tőzsdei papír lett belőle és a londoni piaczon
azonnal forgalomba került. „Fogg Phileas“-t kérték,
adták, kínálták és iszonyú üzletek bonyolittattak
le. Ámde az elutazását követő ötödik napon, a
földrajzi közlöny czikkének megjelenése után, a
kínálat nagyobb mérveket kezdett ölteni. Fogg
Phileas csökkent. Csomószámra adták el. Ha ele
inte ötével,, később tizével vették, most már húszá
val, ötvenével, százával kellett.
Csak egyetlen hive maradt, az öreg, göthös
lord Albermale. Ez a tisztes gentleman, ki kar
székéhez volt fűzve, vagyonát is feláldozta volna,
hogy a földet körülutazhassa, ha mindjárt tiz év
alatt is ! És ő ötezer fontba fogadott Fogg Phileas
javára. És ha a terv ostobaságát, haszontalan vol
tát bizonyítgatták előtte, ő rendesen csak azt
felelte : „Ha kivihető a dolog, úgy nagyon jó, hogy
legelsőnek angol ember vállalkozott rá!“
Odáig fejlődtek most már a dolgok, hogy
Fogg Phileas hírei mindinkább megfogytak; min
denki, nem ép ok nélkül, az ellenpárthoz szegődött ;
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az értékpapírt már csak százötvenért, kétszázért
vették egy ellen, a mikor az útra indulást követő
hetedik napon oly váratlan esemény következett
be, hogy már egyáltalán nem vették többé.
E napon, esti kilencz órakor, a főváros rendőr
igazgatója, a következő táviratot kapta:
„ Suez-London. “
„Rowan, rendőrigazgató, központ, Schottlandtér."

Fogg Phileas banktolvajnak nyomában vagyok.
Haladéktalan elfogatási parancsot küldj ön Bombayba.
„Fix, titkos rendőr.44
A távirat rögtön hatott. A tisztes gentleman
letűnt a színtérről és helyét a banktolvaj foglalta
el. A reformklubban őrzött fényképét megvizsgálták.
Vonásról vonásra megfelelt a biróilag felvett személyleirásnak. Fogg Phileas titokzatos életmódját, félrevonulását a közügyektől, hirtelen elutazását egy
szerre terhére Írták és nyilvánvalónak látszott,
hogy ez, a föld körül való utazás ürügye alatt
és egy esztelen fogadás alapján nem is akart
egyebet elérni, minthogy az angol rendőrség körmei
alól elillanhasson.
VI.

Fix rendőr oly türelmetlenséget tanúsít, mely
nem volt alaptalan.
A Fogg Phileasra vonatkozó az a távirat a
következő körülmények közt keletkezett:
Szerdán, október 9-én, Suezben, délelőtti
Utazás a föld körül

3
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tizenegy órára a Mongolia póstahajót várták, mely
a Company peninsular and Oriental társaság tulaj
dona volt ; vas csavargözös, fedélzettel, kétezernyolczszáz tonna hordképességel és ötszáz lóerővel.
Brindisiből Bombayba rendesen a Suez csatornán
át tette meg az utat és egyike volt a társaság
legnagyobb jármüveinek, mely a tiz mértföldnyi
sebességet Brindisi és Suez közt, a kilencz egész
és ötvenhárom századrésznyi mértföld sebességet
pedig Suez és Bombay közt óránként rendesen
túlhaladta.
A Mongolia érkezését várva, rengeteg sok
benszülött és idegen tolongott a rakparton, kik e
városban gyűltek össze, mely kevéssel ezelőtt még
csak kis falu volt és Lesseps nagy műve folytán
biztos jövő eleibe néz. A sokaság közt két férfi
járkált fel és alá.

Az egyik az egyesült királyságnak Suezban
alkalmazott főkonsula volt, ki — a brit kormány
kedvezőtlen sejtelmei és Stephenson mérnök gonosz
jóslatai daczára — naponta lát angol hajókat el
menni e csatornában, mely Angliának India felé
vezető és a Jó - Reményfokát megkerülő eddigi
útját felével megrövidítette.

A másik egy zömök, serény emberke volt,
meglehetősen okos arczczal, de nagyon ideges lehe
tett, mert szemöldei feltűnő módon mozogtak
örökké. Hosszú szempillai alól nagyon élénk szemek
ragyogtak ki, melyek tüzét azonban a szükséghez
képest tudta enyhíteni. E pillanatban tisztára elá-

—
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rulta türelmetlenségét, ide-oda futkosott, nem bírt
egy perczig sem nyugodtan megállni.

Ezt az embert Fix-nek hívták és egyike volt
ama „detektiveknek“ vagy titkos ügynököknek,
kiket az angol rendőrség a banktolvaj lás után a
különböző kikötőkbe küldött szét. Feladata az volt,
hogy minden utazót, ki Suezen át érkezik, pontosan
megfigyeljen és ha valakit gyanúsnak találna, az
elfogatási parancs megérkezéséig titokban kövesse.
Ép két nappal ezelőtt kapta Fix a londoni
rendőrségtől az állítólagos tolvaj személyleirását,
vagyis annak az előkelő és uriasan öltözött egyén
nek a leírását, a kit a kifizetési teremben megfi
gyeltek.
A detektív, kit kétségkívül buzdított a sze
rencsés fogásra kitüzütt dij is, könnyen érthető
türelmetlenséggel várta a Mongolia érkezését.
— És ön azt mondta, konsul ur, kérdé most
tizedszer, hogy a hajónak nemsokára meg kell
érkeznie ?
— Igen, uram, felelt a konsul. Tegnap nyílt
tengeren jeleztetett Port-Said mellett és a csatorna
százhatvan kilométerje az ilyen hajónál nem sokat
számit. Újra mondom, hogy a Mongolia mindig
megnyerte a huszonöt font dijat, melyet a kormány
minden egyes, huszonnégy órai időnyereségre ki
tűzött.
— Az a hajó egyenesen Brindisiből jön?
kérdé Fix..
— Egyenesen Brindisiből, hol felvette az
3*
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indiai levélpostai és a honnan szombaton öt órakor
elindul-.
Legyen tehát türelemmel, mindjárt meg kell
érkeznie. De igazán nem tudom, hogy a leirás után,
melyet kapott, mint ismerheti fel emberét, ha ott
van a Mongolia fedélzetén.
— Konsul ur, felelt Fix, az ilyen embereket
inkább szimatolni, mint ismerni szoktuk. Szaglási
érzékkel kell bírni, ez egy különös érzék, melynél
a hallás és látás is együtt működik. Én már sok
ily gentlemant fogtam el életemben és hacsak ott
van a fedélzeten az én banktolvajom, jótállok, hogy
ki nem csúszik kezeimből.
— Kívánom magam is, Fix ur, mert jelen
tékeny lopásról van szó.
— Pompás lopás, szólt az ügynök lelkesen.
Huszonötezer font ! Ilyen lelet nem mindennap akad
az ember útjába! A zsiványok fukarkodni kezde
nek ! A Sheppard faj ritkul ! Manapság már egy
pár shillingért is akasztófára kerülnek!
— Fix ur, mond a konsul, ön úgy beszélt,
hogy őszintén óhajtom sikerét; de újra mondom,
az ön helyzetében, kissé bajos dolog lesz az. Tudja-e,
hogy a kapott személyleirás után az a tolvaj
nagyon hasonlít egy becsületes emberhez.
— Konsul ur, felel a rendőrügynök okoskodva,
a nagy zsiványok mindig hasonlítanak a becsületes
emberekhez. Hisz megérti ön, hogy azok, kik
gazembereknek látszanak, nem tehetnek egyebet,
minthogy becsületesek maradnak, mert különben
elfogatásukat koczkáztatják. Első sorban a becsü-
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letes arczokat kell szemügyre venni. Ez, bevallom,
nehéz dolog, mely már nem is mesterség, hanem
művészet.
Fix urban jó adag hiúság és önösség rejlett.
Ezalatt a rakpart mindinkább megélénkültKülönféle nemzetiségű tengerészek, kereskedők,
alkuszok, málhahordók, felláh-k gyűltek egybe.
A gőzhajó valószínűleg közel jár már.
Meglehetősen szép idő volt, de a keleti szél
folytán lehűlt a levegő. A város felett, a halvány
napfényben, néhány minaret nyúlt a magasba. Dél
felé egy két mértföld hosszú gát húzódott Suez
felől. A vörös tenger tükrén néhány halászbárka
és parti hajó himbálódzott, melyek közül akárhány
megőrizte még az ókori gályák elegáns mintáját.
A népcsődületben, Fix, hivatásához képest
mozgott ide-oda és gyors tekintettel végignézett a
mellette elmenőkön.
Fél tizenegy óra volt.
„A gőzhajó azonban késik!" mondá, a mint a
kikötő óráját ütni hallotta.
— Már nem lehet messze, felelt a konsul.
— Meddig fog Suezban pihenni? kérdé Fix.
— Négy óra hosszat; a mig szenet vesz
fel. Suezból Adenbe, a vöröstenger végéig ezerháromszáztiz mértföld az ut és erre el kell magát
látnia fűtő anyaggal.
— És Suezből egyenesen Bombayba megy a
hajó? kérdé Fix.
— Egyenesen, átrakodás nélkül.
— Nos tehát, mondá Fix, ha a tolvaj erre
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az utra indult és ezen a hajón van, terve az lehet,
hogy Suezben kiszáll és más utakon igyekszik az
ázsiai hollandi, vagy franczia gyarmatokba. Azt
tudnia kell, hogy Indiában nem lenne nagy bizton
ságban, miután az angol birtok.
— Hacsak nem igen erős ember, felelt a
konsul. Ön tudja, az angol gonosztevő mindig
jobban elrejtőzhetik Londonban, mint azonkívül.

E megjegyzés után, mely az ügynököt nagyon
gondolkozóvá tette, a konsul ismét visszament ide
nem messze levő irodájába. A rendőrügynök egyedül
maradt, ideges türelmetlenségével és feltűnő sejtel
mével, hogy a tolvajnak a Mongolián kell lennie,
— és valóban, ha az a gazember az uj világba
indulva, elment Angliából, előnyben kell részesítenie
ezt az Indiába vezető utat, mert ezt kevésbé őrzik,
vagy nehezebben ellenőrizhető, mint az atlanti
oczeánon átvezető ut.
Fix még ezen tűnődött sokáig, midőn egy
éles füttyentés a hajó érkezését jelezte. A málha
hordók és parasztok egész raja oly zajjal rohant
a rakpartra, mely az utazókra és ruháikra nézve
nyugtalanító volt. Tiz csolnak távozott el a parttól,
a Mongolia eleibe evezve.
Nemsokára feltűnt már az óriási hajó a csa
torna partjai közt és pontban tizenegy órakor a
gőzös horgonyt vetett a kikötőben, mig felesleges
gőzét nagy zajjal eregette ki a kéményeken.
Nagyon sok utazó volt a fedélzeten. Sokan
maradtak fent, hogy a város festői látképét nézzék ;
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de a legtöbben, a hajó eleibe ment csolnakokon a
szárazra jöttek ki.
Fix a legpontosabban megnézett mindenkit,
a ki partra szállt.
E pillanatban valaki, miután a tolakodó felláh-k
aj ánlkozásait a legerélyesebben visszautasította,
odalépett eleibe és udvariasan kérdezte, hogy messze
van-e az angol főkonsulhivatala. És egyidejűleg ez
az utazó egy útlevelet mutatott fel, melyet kétség
kívül az angol láttamozással akart elláttatni.

Fix ösztönszerűleg vette át az útlevelet és
gyorsan elolvasta a személyleirást.
Önkéntelenül is összerezzent, a papiros resz
ketni kezdett kezeiben. Az okmányon feljegyzett
személyleirás szószerint egybehangzott azzal, melyet
ö a főváros rendőrigazgatójától kapott.
— Nem az ön saját útlevele ez ? kérdé az
utazótól.
— Nem, felelt ez, az uramé.
— És az ura?
— A hajón maradt.
— Igen, de neki, személyazonosága megálla
pítása czéljából, személyesen kell az irodában jelent
keznie.
— Hogyan? Ez okvetlenül szükséges?
— Elengedhetetlenül.
- Es hol van az iroda?
— Ott a tér sarkán, felelt a rendőrügynök
és egy, körülbelöl kétszáz lépésnyi távolban álló
házra mutatott,
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— Akkor majd elhívom uramat, kire külöm
ben nem lesz kellemes ez a megzavartatás.
Ezzel az utazó ajánlotta magát és visszatért
a hajóra.

VIL
Ujabb bizonyítéka annak, hogy az útlevél, rendőri
ügyekben, mennyire hiábavaló.

A rendörügynök újra lement a rakpartra és
onnan haladéktalanul a konsul irodájába. Sürgős
kérelmére azonnal bebocsájtották.
— Konsul ur, mondá minden bevezetés nélkül,
alapos okom van hinni, hogy a mi emberünk a
Mongolián utazik.
Es Fix elbeszélte most, a mi az inassal tör
tént az útlevél ügyében.
— Jól van, Fix ur, felelt a konzul, szeretnék
annak a gazembernek a szemei közé nézni. De
talán el sem jön, ha ő az, kit benne gyanít. A
tolvajok nem szeretik nyomukat hátrahagyni és
egyébként senki sincs többé az útlevél alakiságai
hoz kötve.
— Konsul ur, felelt az ügynök, ha erős
ember, a mint az felteendő, el fog jönni !
—^Hogy útlevelét láttamoztassa?
— Igen. Az útlevelek ma már csak a becsü
letes embereket feszélyezik, a gazembereket pedig
elősegítik.
Biztosítom, hogy az övé rendben lesz, de
reméltem, ön nem fogja azt láttamozni....
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— És miért nem? Ha az útlevél rendben
van, nincs jogom a láttamozást megtagadnom.
— De mégis, konsul ur, nekem ez embert
itt vissza kell tartanom, a mig Londonból meg
kapom az elfogatási parancsot.
— Ej, ej ! Fix ur, ez az ön dolga, felelt a
konsul, de én nem....
A konsul még be sem fejezte mondatát, a
mikor kopogtatás hallatszott az ajtó felől és az
irodaszolga két idegent vezetett be, kik közül az
egyik az az inas volt, a ki az elébb a detektivvel
beszélgetett.
Csakugyan az ur volt és inasa. Az előbbi
átnyújtotta útlevelét és röviden annak láttamozá
sára kérte fel a konsult.
Ez átvette az útlevelet, figyelmesen elolvasta,
mig Fix egy sarokból nézte az idegent, azaz való
sággal elnyelte szemeivel.
A mint a konsul az útlevelet elolvasta, azt
kérdezte :
— Ön Fogg Phileas báró?
— Igen, uram, felelt a gentleman.
— És ez az ember az ön inasa?
— Igen, franczia, Passepartoutnak hivják.
— Londonból jönnek?
— Igen.
— És hová mennek?
— Bombayba.
— Jól van, uram. Ön tudja, hogy az útlevél
láttamozása most már haszontalan dolog és annak
bemutatását nem is kívánjuk?
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— Tudom, uram, felelt Fogg Phileas, de én
az ön láttamozásával igazolni óhajtom, hogy Suez
ben voltam.
— Nem bánom, uram.
Es a konsul aláírta az útlevelet, keltezte
és lebélyegezte. Fogg ur kifizette a dijakat, hidegen
köszönt és inasával eltávozott.
— Nos? kérdé a rendőrügynök.
.— Nos, felelt a konsul, úgy néz ki, mint
egy feltétlenül becsületes ember!
• - Meglehet, mond Fix, de nem erről van
szó. Nem találja, konsul ur, hogy az a közönyös
gentleman izről-izre hasonlít e tolvajhoz, kinek
személyleirását megkaptam ?
— Megengedem, de ön tudja, az összes
személyleirások...
— Én majd végére járok a dolognak, felelt
Fix. Az inas nem látszik oly elzárkozottnak, mint
az ura. Aztán meg franczia is, a ki meg nem
állhatja a sok beszédet. Mielőbbi viszontlátásra,
konsul ur.
Ezzel az ügynök elment és felkereste Passepartout-ot.
Fogg ur ezalatt a konsulsági épületből a
rakpartra ment. Itt néhány megbízást adott ina
sának, majd egy csolnakon ismét a Mongoliához
evezett, hol szobájába tért. Ott elővette jegyző
könyvét és a következőket igtatta be:
„Elutazás Londonból, szerdán, október 2-án,
esti 8 ó. 45 p.-kor.
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„Megérkezés Párisba, csütörtökön, október
3-án, délelőtti 7 ó. 20 p.
„Elutazás Párásból, csötörtökön, délelőtti 8 ó.
40 p.
„Megérkezés a Mont Cenisen át Turinba,
pénteken, október 4-én, délelőtti 6 ó. 35 p.
„Elutazás Turinból, pénteken, délelőtti 7 ó.
20 p.
„Megérkezés Brindisibe, szombaton, október
5-én, délután 4 ó.
„Hajóra szállva a Mongolián, szombaton,
délután 5 ó.
„Megérkezés Suezbe, szerdán, október 9-én,
délelőtti 11 órakor.
„Az órák összege: 158 1/2 vagyis 6½ nap."
Fogg ur ez adatokat hasábokba osztott utazási
jegyzőkönyvecskébe irta be, melyben október 2-ától
deczember 21-éig feljegyezte a hónapokat, napokat
és a keletet, a megszabott érkezési időt és a
tényleges megérkezés idejét a főhelyek mindegyi
kében, milyenek : Páris, Brindisi, Suez, Bombay,
Kalkutta, Franciskó, New-York, Liwerpol, London,
— úgy hogy minden egyes helyen, a hová jött, a
nyert előnyt, vagy a késedelmet fel lehetett
jegyezni.
Ez a rendszeres könyvecske tehát pontos
elszámolást képezett és Fogg ur mindig tudta,
előbbre jutott, vagy elmaradt-e.

E napon tehát, szerdán, október 9-én, Suezbe
való megérkezését jegyezte be, mely a megszabott
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megérkezési idővel összehasonlittatván, sem vesz
teséget, sem nyereséget nem tüntetett fel.
Erre aztán hajószobájába hozatta a reggelit.
A város megtekintésére nem is gondolt, mert ő
azokhoz az angolokhoz tartozott, kik az országokat,
melyeken átutaznak, inasaikkal nézetik meg.
VIII.

Passepartout a kelleténél talán valamivel többet
beszél.
Fix pár pillanat alatt utolérte Passepartout
urat, ki lassú léptekkel ballagott és körülnézett,
mert nem hitte, hogy ő köteles lenne arra, hogy
valamit ne lásson.
— Nos, barátom, szólitá meg Fix, láttamoz
ták útlevelét?
— Ah! Ön az, uram, felelt a franczia. Köszö
nöm kérdését. Teljesen rendben vagyunk.
— Es most a tájat nézi meg?
— Igen, de oly gyorsan utazunk, hogy azt
hiszem, csak álmodom. Pl. Mi itt Suezben vagyunk?
— Suezben.
— Egyptomban?
— Egyptomban, helyes.
— És Afrikában?
— Afrikában.
— Afrikában! ismétlé Passepartout. Nem is
hihetem. Képzelje csak, uram, én azt hittem, hogy
Párison túl nem is megyünk, pedig hát azt a hires
fővárost én csak hét óra húsz percztől, nyolcz
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óra negyven perczig láttam, az északi és a lyoni
pályaház közt, egy bérkocsi ablakain keresztül,
szakadó esőben! Ezt nagyon sajnáltam. Igen
szívesen ellátogattam volna a Pére la Chaise-be
és a Champs-Elysées-n lévő czirkuszba!
— E szerint hát ön nagyon siet? kérdé a
rendőrügynök.
— Én nem, de az uram. Apropos, hisz nekem
ingeket és harisnyákat kell vennem ! Málha nélkül
utaztunk el, csak egy kis bőrönddel.
— Majd elvezetem egy bazárba, ahol mindent
kaphat, a mire szüksége van.
— Uram, felelt Passepartout, ön igazán nagyon
szives....
És együtt távoztak. Passepartout folyton
fecsegett.
„Mindenekelőtt, mondá, vigyáznom kell, hogy
a hajóról le ne késsem !
— Ráér még, felelt Fix, még csak tizenkét
óra van!
Passepartout kivette nagy zsebóráját.
„Tizenkettő, mondá. Dehogy! Kilencz óra,
ötvenkét perez !
— Az ön órája késik, szólt Fix.
— Az én órám! Ősapám családi öröksége!
Öt perczet sem tér el egy év alatt. Valódi chrono
meter !
— Tudom már, hol a hiba. Az ön órája még
a londoni időt mutatja, mely a suezitől mintegy
két órával eltér. Arra ügyelnie kell, hogy óráját
mindig az illető ország déli ideje szerint igazítsa.
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— Én... az órámhoz nyúljak! kiáltott Passe
partout, soha!
— Akkor aztán nem egyezik többé a nappal.
— Annál rosszabb a napra nézve, uram ! A
nap téved.
És a derék fiú büszkén tette zsebre óráját.
Kis idő múlva Fix igy szólt :
„Önök tehát Londont sietve hagyták el?
— Elhiszem azt ! Múlt szerdán, esti nyolcz óra
kor, ’Fogg ur, szokása ellenére korán jött haza és
háromnegyedórával később már uton voltunk.
— De hát hová utazik az ön ura?
— Mindig egyenesen előre, a föld körül!
— A föld körül? kérdé Fix.
— Igen, nyolczvan nap alatt! Fogadásból,
mondta ő, de köztünk maradjon, én nem hiszem.
Ez igazán őrültség lenne. Más valami lehet a
dologban.

— Dehogy! Fogg ur eredeti ember.
— Elhiszem azt.
— Gazdag?
— Persze. Szép kis összeg van nála, egé
szen uj bankjegyekben ! És útközben nem taka
rékoskodik. Képzelje csak, a Mongolia gépészének
jelentékeny jutalmat Ígért, ha Bombayba jóval
korábban érkezik.
— És ön már régóta ismeri urát?
— Én ! felelt Passepartout, csak elutazásunk
napján léptem szolgálatába!
Könnyen elképzelhető, hogy e feleleteknek
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mily hatásuk lehetett a rendőrügynöknek különben
is már túlfeszített agyára.
A Londonból való gyors elutazás, röviddel
azután, hogy a tolvajlás történt, a nagy pénz
összeg, melyet magával hordoz, a gyors sietség,
hogy idegen országokba érhessen, az esztelen fo
gadás ürügye, mindez csak Fix gyanúját nevelte
és nem ép alaptalanul. A francziával tovább be
szélgetett és meggyőződött róla, hogy ez a ficzkó
urát éppenséggel nem ismerte, hogy az egyedül él
Londonban, hogy gazdagnak tartják, bár vagyona
eredetét nem ismerik, — hogy elzárkózott termé
szetű, stb. De egyúttal meggyőződhetett Fix arról
is, hogy Fogg Phileas Szuezben nem száll ki a
hajóról és hogy tényleg Bombayba megy.
— Messze van Bombay ? kérdi Passepartout.
— Nagyon messze, felelt az ügynök. Még
további tiz napot kell a tengeren utazniok.
— És hol van az a Bombay?
— Indiában.
— Ázsiában?
— Természetesen.
— Az ördögbe is ! már akartam mondani.. .
nyugtalanít egy keveset... a csavarom !
— Miféle csavar?
— Gázcsavarom, melyet elfelejtettem befor
dítani és mely most az én költségeimen ég. Ki
számítottam, hogy huszonnégy órára két shillinget
kell érte fizetnem, ép hat pencével többet, mint
a mennyit keresek és igy megértheti, hogy ha ez
az ut elhúzódik ...
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Fix valószínűleg nem értette a dolgot. Már
nem is hallgatott rá, de tervezett. A franczia el
ment vele a bazárba. Fix ott rábízta a vásárlást,
figyelmébe ajánlotta, hogy a Mangolia indulását el
ne mulaszsza és sietve ment ismét vissza a kon
zulsági ügynök irodájába.
A dolog valóságában nem kételkedhetvén to
vább, visszanyerte hideg vérét.

— Uram, mondá a konzulnak, már nem ké
telkedem. Ez az ember az. Kül0ncznek akar lát
szani, ki nyolczvan nap alatt utazza körül a földet.
— Akkor ő gazember, felelt a konzul és
Londonba szándékozik visszatérni, miután a két
félteke összes rendőreit orruknál fogva hurczolta.
— Majd meglátjuk, felelt Fix.
— De nem téved ön? kérdé a konzul újra.
— Nem, én nem tévedek.
— Miért ragaszkodott az a tolvaj ahoz, hogy
Suezben való megfordulását láttamozással igazolja?
— Miért ?... Nem tudom konznl ur, felelt
a detektív, de hallgasson meg.
És főbb vonásaibau elmondta mindazt, a mit
Fogg inasával folytatott beszélgetése utján tu
dott meg.
— Valóban, mond a konzul, minden ellene
szól. És mit akar ön tenni?
— Táviratot menesztek Londonba és sürgő
sen kérek egy elfogatási parancsot Bombayba; a
Mongoliára szállok, tolvajomat Indiába követem, ott
angol területen, udvariasan odalépek hozzá, egyik

—
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kezemben az elfogatási parancsot tartva, a másikat
az ő vállára téve.
Miután a rendőrügynök mindezt higgadtan
elmondta, a konzultól el- és a táviróhivatalba sie
tett. Innen intézte a főváros rendőrigazgatójához
a már általunk ismert táviratot.
Negyedórával később Fix, könnyű bőröndjé
vel kezében, pénzzel bőven ellátva, a Mongolia
fedélzetén volt már és nemsokára teljes gőzerővel
repült a gőzhajó a Vörös tenger hullámain.

IX.
A Vörös és az Indiai tenger Fogg Phileas terveire
nézve kedvezőnek mutatkozik.

Adén Sueztől ép ezerháromszáztiz mértföldre
van és a társaság ez ut megtételére harmincz
nyolcz órai időt szab hajójának. A Mongolia, fo
kozott tüzelésével oly jól haladt, hogy elébb járt.
A Brindisiben hajóra szállt utasok legtöbb
jének India volt czélpontja. Egyesek Bombayba
mentek, mások Calcuttába, de Bombayn át, mert
a mióta vasút szeli az indiai félszigetet egész szé
lességében, nem kell már a ceyloni fokot körül
járni.
A Mongolia utasai közt különféle polgári
hivatalnokok és minden rangbeli tisztek voltak.
Ezek közül többen a tulajdonképeni britt hadse
reghez tartoztak, a többiek benszülött csapatokat,
sepoy-okat vezényeltek, .valamennyien óriási fizeUtazás a föld körül
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tést húztak, még a mióta a hajdani indiai társaság
jogai és terhei a köznépre szálltak át.
Vígan folyt az élet a Mongolián, a hivatal
nokok e társaságában, melyhez néhány ifjú angol
is tartozott, kik zsebeikben milliókkal, a távolban
kereskedelmi telepeket készültek szervezni.
Az élelmezési biztos, a társaság egy megbí
zottja, ki egyforma rangban volt a hajó kapitányá
val, nem kiméit semmi költséget. A reggelinél, a
két órai villásnál, a félhatra tűzött ebédnél, a nyolcz
órai vacsoránál az asztalok majd leroskadtak az
ételek terhe alatt, melyeket a hajó mészárosai és
szakácsai szállítottak. A társaságbeli hölgyek — vol
tak néhányan — naponta kétszer öltözködtek. Ze
néltek, sőt tánczoltak is, ha nyugodt volt a tenger.
De a Vörös tenger igen szeszélyes és gyak
ran ép oly rossz, mint a keskeny és hosszú öblök
mind. Ha a szél az ázsiai vagy afrikai partról
fújt, a Mongolia, mely hosszúkás csavargőzös volt,
egy oldala felöl támadtatván meg, rettentő módon
kezdett inogni. A hölgyek ilyenkor eltűntek, a zon
gorák elnémultak; az ének és táncz egyszerre
megszűnt. Es mégis, a szélrohamok, a zajló ten
ger daczára, az erős gép által hajtott gőzös feltartóztatlanul folytatta útját Bab-el-Mandeb felé.
Mit tett ezalatt Fogg Phileas? Azt lehetett
volna hinni, hogy folyton aggódva és nyugtalan
kodva, csak a hajó menetét gátló, ellentétes szél
áramlatokra, a felzavart tenger hullámjárásaira
gondolt, melyek a gép működését akadályozhatnák,
esetleges károkra, melyek ha a Mongoliát

—

51

—

valamely közelebb kikötőbe szorítják, az ő utazá
sát hátráltathatják.
Minderről szó sem volt, vagy ha talán gon
dolt is a gentleman az eshetőségekre, gondola
tait semmikép sem árulta el. Ö mindig a szenve
délyek nélkül való ember, a reformklub közönyös
tagja volt, kit semmiféle baleset vagy véletlenség
zavarba nem hozhatott. Öt csak a hajó chronometerei foglalkoztatták. A fedélzeten ritkán mutat
kozott. Nem sokat törődött azzal, hogy az emlé
kekben oly gazdag Vörös tengert, az emberi nem
első történeti jeleneteinek e szinterét nézze. Nem
vágyott a nevezetes városokat ismerni, melyekkel
mindkét part tele van építve és melyeknek festői
körvonalai ismételten feltűntek a szemhatáron. Nemis
gondolt az arábiai tenger veszedelmére, melyekről
a régi történetírók Strabótól Edrisi-ig borzadva
emlékeznek meg és a melyekre a tengerészek csak
akkor szánták el magukat, ha az isteneket áldo
zataikkal megengesztelték.
Mivel foglalkozott hát ez az eredeti, a Mon
góliába zárt ember ? Első sorban naponta négyszer
evett, mert bámulatos szervezetét semmiféle ingás,
vagy zajlás meg nem zavarhatta. Aztán whisztezett.
Játszótársakat talált, kik ebben ép oly szen
vedélyesek voltak, mint ő : egy vámszedőt, ki
Geában levő állomáshelyére ment ; egy papot, tisz
telendő Schmith Decimust, ki Bombayba tért vissza,
és egy angol tábornokot, a ki Benaresbe ment
hadtestéhez. E három utazó ép oly szenvedélyesen
4*

űzte a whiszt-játékot, mint Fogg ur és órákon át
ép oly csendesen játszottak mint ő.
Passepartout nyomát sem érezte a tengeri
betegségnek. Az elörészben volt egy szobácskája
és ö is lelkiismeretesen étkezett. Ily viszonyok
közt persze az ut csak kellemes lehetett reá
nézve. Hasznára is fordította. Jó lakása és ellá
tása volt, országokat látott és azzal biztatgatta
magát, hogy az egész ábrándos tervnek Bombayban vége szakad.
A Szuezből történt elutazását követő más
nap, október 29-én, nagy örömére, ugyanazzal az
emberrel találkozott a fedélzeten, a kihez Egyip
tomban történt partraszállása alkalmával fordult.
„Ha nem tévedek, mondá, a legszeretetre
méltóbb mosolylyal szólítva meg őt, ön volt oly
szives, uram, hogy engem Suezbe kisért.
— Valóban, felelt a detektív, most újra meg
ismerem ! Ön ennek az eredeti angolnak az inasa...
— Ugy van, uram ...
— Fix.
— Úgy van, Fix ur, felelt Passepartout.
Végtelenül örvendek, hogy ismét megtaláltam. És
hová utazik?
— Ugyanoda, a hová önök, Bombayba.
— Hisz ez pompás ! Megtette ön már egy
szer ezt az utat?
— Már többször is, felelt Fix. Én a félszi
gettársaság szolgálatában állok.
— Akkor hát ön ismerős Indiában?
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— No,.. igen ... felelt Fix, a ki nem akart
nagyon sokat mondani.
— És ez az India nagyszerű ország?
— Rendkívül! Vannak ott mecsetek, mina
retek, templomok, fakírok, pagodok, tigrisek, kí
gyók, bajaderek! Remélhetőleg elég ideje lesz ön
nek, hogy az országot megnézhesse.
— Remélem Fix ur. Az csak feltehető, hogy
egy épeszű ember nem fogja egész életét azzal
eltölteni, hogy a gőzhajóról a vasútra, a vasútról
a gőzhajóra ugráljon, csak azért, hogy a földet
nyolczvan nap alatt körülutazza ! Nem. Mindez
ugrálgatásoknak Bombayban bizonyára vége szakad.
— És Fogg ur jól érzi magát? kérdé Fix,
a legtermészetesebb hangon.
— Nagyon jól, Fix ur. Én is nemkülönben;
úgy eszem, mint egy farkas, mely még jól nem
lakott. A tengeri levegő okozza ezt.
— De az urát sohsem látom a fedélzeten.
— Ö soha sem jön fel; ő nem kiváncsi.
— Tudja-e Passepartout ur, hogy ez az állí
tólagos nyolczvan napos utazás valami titkos kül
detést is rejthetne... diplomácziait például.
— Becsületemre, Fix ur, semmit sem tudok
belőle és őszintén megvallva, egy fél koronát sem
adnék érte, hogy megtudjam.
E találkozás óta Passepartout és Fix nyíltan
beszélgetett egymással. A rendőrügynöknek érde
kében állott, hogy Fogg inasával bizalmas legyen.
Ez esetleg hasznára válhatik. A Mongolia korcs
májában tehát gyakran kinálgatta whiskivel és

sörrel ; a derék fiú vonakodás nélkül elfogadta, de
viszonozta is, nehogy kevesebbnek tartassák, . . .
Fixet különben igen tisztességes gentleman - nek
tartotta.
A gőzhajó ezalatt gyorsan haladt tova. Ti
zenharmadikán Mokka tűnt fel, melyet rombadőlt
falak környeztek, melyek felett néhány zöldelő
pálmafa nyúlt a magasba. A távol hegyek közt
nagyterjedelmű kávéültetvényeket lehetett látni,
Passepartout el volt ragadtatva, hogy ezt a várost
láthatta, sőt úgy találta, hogy körfalaival és om
ladozó sánczokkal körülvett erődével egy óriási
csészéhez hasonlít.
A következő éjjel a Mongolia Bab-el-Man
deb-en haladt át és másnap, 14-én, Steamer-Pointben, az adeni ügynökségtől északnyugotra, frissí
tőket vett fel. Szénnel is itt kellett magát el
látnia.
Hogy a gőzhajók a termelés központjától oly
nagy távolban is felfrissíthetik készletüket, ez
nagyon fontos dolog. Csak ennek az egy társaság
nak is nyolcszázezer font költsége merül fel e
czimen. E pénzen több kikötőben raktárokat kel
lett felállítani és e távol tengerek mellékén a szén
egy-egy tonnája nyolczvan frankba kerül.
A Mongoliának még ezerhatszáz mérföldet
kellett Bombay-ig megtenni és Steamer-Point-nál
négy órai időre volt szüksége, hogy szertárait
megtöltse.
Ez a vesztegetés azonban semmikép sem árt
hatott Fogg ur útitervének. Előre számított ö erre ;
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aztán meg a Mongolia, melyenek megérkezése
Adénbe még csak október 15-ének délelöttjére
volt megszabva, már 14-ikén este megérkezett oda,
tehát tizenöt órával időelőtt.
Fogg ur inasával együtt a szárazra ment,
hogy útlevelét láttamoztassa. Fix észrevétlenül
csatlakozott hozzájuk. A mint ez megtörtént, Fogg
Phileas visszatért a hajóra, hogy megszakított játsz
máját befejezze.
Passepartout, szokása szerint, ott csatangolt
a somalik, banianok, parsok, zsidók, arabok és
európaiak közt, kikből Aden tizenötezer lakosa
állt. Megbámulta az eröditvényeket, melyek e vá
rost az indiai tengerek Gibraltárjává teszik, — a
hatalmas csatornákat, melyekkel az angol mérnö
kök, még két ezer évvel Salamon király után is,
állandóan foglalatoskodtak.
„Nagyszerű, bámulatos ! mondá magában Passe
partout, a mint a hajóra visszatért. Már látom,
hogy az utazás sok haszonnal jár, ha az ember
újat akar látni44.
Esti hét órakor a Mongolia csavarja meg
mozdult, elhagyta Adént és nemsokára az indiai
tengeren úszott. Bombay-ig százhatvannyolcz órá
val rendelkezett. Egyébként e tenger igen kedve
zőnek mutatkozott : állandó északkeleti szél mellett
a vitorlák is segítették a gőzgépeket.
A most jobban megtámasztott hajó kevesebbet
ingott és a hölgyek uj öltözékben jelentek meg a
fedélzeten. Az ének és táncz újra megkezdődött.
így folyt az utazás a legkedvezőbb feltétek
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közt, Passepartout el volt ragadtatva szeretetre
méltó társa által, kit a véletlen Fix személyében
juttatott neki.
Vasárnap, október 20-án, délfelé, India partja
tűnt fel. Két órával később az öbölbiztos jött a
Mongoliára. A szemhatáron a magaslatok harmoni
kus körvonalai ütöttek el az ég kék színétől. Majd
a várost elborító pálmafák sorai kerültek az élet
teljes előtérbe. A hajó beevezett a kikötőbe, melyet
Salsette, Colaba, Elefanta és Butsen szigetek ké
peztek és négy és fél óra elmúltával ott horgo
nyozott Bombay partjánál.
Fogg Phileas ép e nap harminczharmadik
játszmáját fejezte be, még pedig miután társai
merész fogást csináltak, igazán bámulatos bukással.
A Mongolia, október 22-ike helyett, már 20-án
érkezett Bombayba. Ezzel tehát a Londonból tör
tént elutazás óta két nap volt megnyerve, melye
ket Fogg Phileas, úti jegyzőkönyvecskéjében,
„Követel44 rovatának javára irt rendszeresen.

X.
Passepartout szerencséjének mondhatja, hogy
czipője elvesztésével mégis megmenekül.

Köztudomású dolog, hogy India, — e nagy,
megfordított háromszög, melynek alapvonala észa
kon van, csúcsai pedig délre esnek — egy millió
négyszázezer négyszögmérföld területtel bir, melyen
a száznyolczvan millióból álló lakosság igen arány
talanul van szétosztva. Az angol kormány e meg-
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mérhetetlen terület egy része felett igazi uralmat
gyakorol, fökormányzót tart Calcuttában, kormány
zókat Madrasban, Bombayban, Bengáliában és egy
helyettest Agrában.
De a tulajdonképeni angol India csak hétszáz
ezer négyszögmértföld területtel és száz—száztíz
millió lakossal bir. A föld egy igen nagy része
még ment a királyné uralmától ; és tényleg, a bel
föld néhány vad és félelmetes Rájáh-ja korlátlan
függetlenséget élvez.
1756 óta — a mikor az első angol intézmény
létesült azon a helyen, a hol most Madras városa
áll, — addig az évig, a mikor a Sepoy-ok nagy
felkelése kitört, a hires indiai társaság minden
ható volt. Lassankint bekebelezte magának a kü
lönböző tartományokat, melyeket a Rájáhk-tól évi
járulékokért vett meg, melyeket csak részben, vagy
épenséggel nem fizetett le; kinevezte főkormány
zóját és a melléje rendelt összes polgári és katonai
hatóságokat; de ma már nem létezik és az indiai
angol birtokok közvetlenül a korona alatt állanak.
Ez okból a félsziget képe, erkölcsei és nép
rajzi beosztásai állandó átalakulásnak vannak alá
vetve. Hajdanában ősrégi szállítóeszközökkel utaz
tak ott, gyalog és lóháton, taligán, targonczán,
emberháton, hordszéken, gyaloghintón stb. Most
gőzhajók járnak a legnagyobb gyorsasággal az
Induson és Gangesen, és a vasút, mely Indiát egész
szélességében átszeli és oldalt elágazik, Bombayt
három napi úttal, Calcuttával hozza összeköttetésbe.
A vasút nem egyenes vonalban megy végig
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Indián. A közvetlen távolság csak ezer—ezeregyszáz mérföld és a vonatok közepes gyorsaság mel
lett, három nap alatt átszelhetnék ; de a távolságot
legalább egyharmaddal növeli az elhajlás, melyet
a vasút, Allahabadig letérve, a félsziget északi ré
szében befut.
A nagy, elő-indiai vasút iránya, főbb pont
jaiban, a következő. Bombay szigete után Salsettén átrobog, Tanneh előtt a szárazulatra tér, át
szeli a West-Gates lánczolatát, azután északkele
ten Burhampurig nyúlik fel és innen a Budelkund
majdnem független területére, majd felmegy Alla
habadig, lenyúlik keletre, Benares mellett a Gangesig hatol, ott egy kicsit eltér attól és aztán is
mét délkeleti irányban Burdivan és a franczia
Chandernagor városon át Calcuttáig nyúlik, hol a
vonaloknak vége szakad.
Esti fél ötkor a Mongolia utazói Bombayban
partra szálltak és a vasúti vonat pontban nyolcz
órakor indult el Calcutta felé.
Fogg ur tehát elbúcsúzott játszótársától, el
távozott a hajóról, inasát néhány bevásárlásra
utasította, szigorúan meghagyta neki, hogy nyolcz
előtt a pályaháznál legyen, aztán az ő szabályos
lépteivel, melyek a csillagászati óra ingájához ha
sonlóan verték ki a másodperczeket, egyenesen az
utlevélhivatalba ment.
Hogy Bombay nevezetességeit, a városházat,
a pompás könyvtárt, az erőditvényeket, a dokokat,
a gyapjuvásárt, a bazárokat, a mecseteket, a zsi
nagógákat, az örmény templomokat, a Malebar-hilli
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remek pagodát két, sokoldalú tornyával, megnézze,
— eszébe sem jutott. Nem érzett vágyat, hogy
Elefantos mesterműveit lássa, titokzatos, föld
alatti sírboltjait, melyek délkeletről a kikötő ál
tal boritvák, hogy szemügyre vegye a Kanherie
barlangokat Salsette szigetén, a buddha építészet
e bámulatraméltó maradványait!
Eszeágában sem volt ez ! Midőn Fogg Phi
leas ismét kijött az utlevélhivatalból, nyugodtan
kiment a pályaházba és ott ebédet adatott magá
nak. A vendéglős czélszerünek tartotta, ha egy
nyúl frikaszét is ajánl neki és rendkívüli módon
magasztalsa azt.
Fogg Phileas beadatta, gondosan megizlelte,
de pikáns mártása daczára is utálatosnak találta.
Becsengette a vendéglőst.
— Uram, mondá és élesen szemébe nézett,
ez nyúl?
— Igen, mylord, felelt merészen a gazficzkó,
nyúl a nádasból.
— Ez a nyúl nem miákolt, a mikor agyon
ütötték ?
— Miákolt! Óh, mylord! Egy nyúl! Es
küszöm . . .
— Gazda uram, mond Fogg ur hidegen, ne
esküdjék és emlékezzék arra, a mit mondok. Ré
gente Indiában szent állatoknak tartották a macs
kákat. Az jobb idő volt.
— A macskákra nézve mylord?
— Talán az utazókra nézve is !
E megjegyzés után szép nyugodtan tovább
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evett. Pár perczczel Fogg után Fix ügynök is ki
szállt és a bombay-i rendőrigazgatóhoz sietett. Be
mutatta magát detektív minőségében és közölte
feladatát, helyzetét, a lopás gyanúsított elkövetője
ellen. Jött-e Londonból elfogatási parancs ? . . .
Nem jött semmi. De oly elfogatási parancs, mely
később indíttatott el, mint a hogy Fogg elutazott,
még nem is érkezhetett meg.
Fix most nagy zavarban volt. Az igazgató
tól kért elfogatási parancsot Fogg ur ellen. Ez
megtagadta a kérelmet. Az ügy a főváros igazga
tóságához tartozik és törvényesen csak az bocsát
hat ki elfogatási parancsot. Az elvek e szigorú
ságát, a törvényes formák rideg betartását az
angol szokások nagyon is érthetőkké teszik, mert
ezek a személyes szabadság tekintetében nem tűr
nek semmiféle önkényt.
Fix nem kérte többet és megértette, hogy
be kell várnia a parancsot. De azt elhatározta,
hogy kifürkészhetetlen gazemberét Bombayban való
egész tartózkodása alatt nem fogja szeme elöl té
veszteni. Abban nem kételkedett, hogy Fogg Phi
leas ott fog időzni — és tudjuk, hogy Passepar
tout is e nézeten volt — úgy hogy az elfogatási
parancs időközben megérkezhetik.
De az utolsó utasítások óta, miket Passepar
tout, a Mongolia elhagyásakor, urától kapott, tisz
tában volt azzal, hogy Bombayban csak az lesz a
sorsa, a mi Suezben és Párisban volt, hogy az
utazásnak itt nem lesz vége és legalább Calcuttáig
tovább folyik, esetleg még tovább is. Es most már
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tűnődni kezdett, hogy Fogg Phileas ur fogadása
tényleg nem komoly-e és hogy végzete őt, a mi
kor nyugodtan remélt élhetni, nem-e ragadta arra,
hogy a földet kelljen nyolczvan nap alatt körül
utaznia !
Daczára ennek, miután néhány inget és ha
risnyát bevásárolt, Bombay utczáin járt sétálni.
Sok nép sereglett össze, a mindenféle európaiak
közt hegyes süvegü perzsák, gömbölyű turbánom
bunhyak, négyszögletes fövegü indusok, örmények
hosszú kabátokban, fekete mitrás parsik. Ép a
parsik vagy adakozók ünnepét ülték, kik — Zo
roaster híveinek közvetlen utódai — a legszorgal
masabb, legpolgáriasultabb, legértelmesebb hinduk,
kik közé jelenleg Bombay gazdag, benszülött ke
reskedői tartoznak. Az ünnep, melyet ma ültek,
vallásos farsang forma volt, körmenetekkel és nyil
vánosmulatságokkal, melyeknél bajaderek szerepel
tek rózsaszínű, aranynyal és ezüsttel áttört szövet
ruhában, kika violák és lármás tam-tam-ok kísérete
mellett gyönyürü szép és egészben véve tisztessé
ges tánczokat lejtettek.
Hogy Passepartout e különös ünnepi szoká
sokat megbámulta, hogy szemét, száját kitátotta
és olyan arczot vágott, mint egy siheder parasztkölyök, — ezt felesleges kiemelnem.
Saját maga és ura szerencsétlenségére, kinek
útja czélját veszélyeztette ez által, kíváncsisága
által a kelleténél jobban elragadtatta magát.
Passepartout, miután a parsi farsangot vé
gignézte, ép a pályaház felé indult, a mikor a bá-
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inulatra méltó Malebar-Hill pagoda előtt elmenve,
az a szerencsétlen gondolata támadt, hogy belől
is megnézi.
Nem tudta elsősorban azt, hogy a kereszté
nyek egynémely hindu templomba nem léphetnek
be; másodsorban nem tud'a azt, hogy még a hí
vőknek sem szabad belépniök, a mig czipőjüket az
ajtó előtt le nem vetették.
Meg kell itt jegyeznem, hogy az angol kor
mány, helyes politikai okokból, az országnak val
lásos szokásait nemcsak legkisebb részleteikben
tiszteli, de tiszteletet szerez is azoknak és igy e
szokások megsértését szigorú büntetéssel sújtja.
Passepartout, mi rosszat sem sejtve, mint
egyszerű tourista lépett be, megbámulta MalebarHill bensejében a brahmani díszítések vakító ra
gyogását, a mikor egyszerre csak a szentély föl
dére dobták le. Három pap vetette rá magát
lángoló tekintettel, lábairól lerántották czipőit és
harisnyáit és iszonyú lárma kíséretében kezdték
ütlegelni.
Az erőteljes és ügyes franczia gyorsan ismét
talpra állt, ökleivel és rúgásaival a hosszú tógáikba
belecsavarodott két ellenfelét leverte és a mily
gyorsan csak bírták lábai, kirohant a templomból
és elmenekült a harmadik hindu elől is, ki a né
pet felbujtva, utána iramodott.
így ért Passepartout öt perczczel nyolcz előtt,
pár perczczel a vonat elindulása előtt, meztelen
lábbal és fedetlen fővel és a nagy zűrzavarban el
vesztett csomagja nélkül, a pályaházba.

—
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Fix ép beszállt. Észrevette, hogy Fogg ur,
kit a pályaházig elkísért, Bombayt elhagyni ké
szült és azért nyomban elhatározta, hogy Calcut
táig, szükség esetén még tovább is, elkíséri. Passe
partout nem vette észre Fixet, ki a sötétbe húzó
dott; de ez végig hallgatta a kalandokat, miket
ez urának röviden elmondott.
„Remélem, ez nem fog önnel többször meg
esni44, felelt Fogg Phileas egyszerűen és helyet
foglalt az egyik kocsiban.
A szegény fiú, mezítláb és teljesen megzava
rodva, szótlanul követte.
Fix ép egy másik kocsiba akart átszállni, a
mikor egy gondolat visszatartotta és hirtelen meg
változtatta azt a tervét, hogy ő is elutazik.
„Nem, én itt maradok, mondá magában. In
diai területen elkövetett vétség. .. most megvan
az én emberem44.
E pillanatban a mozdony Rittyentett és a
vonat eltűnt az éjben.
XI.
Fogg Phileas mesés áron vásárol egy elefántot.

A vonat pontosan elindult. Nagyszámú utazó
volt rajta, tisztek, polgári hivatalnokok és keres
kedők, kik ópiummal és indigóval üzérkedvén, a
félsziget északi felébe voltak kénytelenek utazni.
Passepartout urával együtt ugyane kocsi
osztályban volt. A sarokban, velük szemben, egy
harmadik utas ült.
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Sir Francis Cromatry tábornok volt, Fogg
Phileas egyik játszótársa Sueztől Bombayig. Csapa
taihoz ment, kik Benares közelében állomásoztak.
Sir Francis Cromatry, nagy, szőke, ötven
éves férfiú, ki a Sepoyesek utolsó lázadása alkal
mával szerfelett kitüntette magát, valójában benszülöttnek is bevált. Ifjúkora óta Indiában lakván,
csak ritkán járt hazájában.
Nagy ismeretekkel biró férfiú volt, ki a
hinduk földjének szokásai, története és szervezete
felett szívesen adott volna felvilágosítást, ha Fogg
Phileas kérte volna. De ez a gentleman nem vágyott
erre. Ö nem utazott, hanem csak körülrepült.
Nehéz test volt, mely az észszerű műtan szabályai
szerint a föld körül egy körvonalat irt le. E
pillanatban ép újra számolja a Londonból történt
elutazása óta elmúlt órákat; és ha természetével
nem ellenkezett volna a hiábavaló mozgás, kezeit
dörzsölte volna.
Sir Francis Cromatry megértette utazótársa
eredetiségét, bárcsak a kártyaasztalnál és két
játszma közt tanulmányozhatta. Volt tehát oka a
kérdés felvetésére, hogy e hideg lepel alatt emberi
szív dobog-e, hogy Fogg Phileas lelke a természeti
szépségek, az erkölcsi benyomások iránt fogékony-e. Ezt a feladatot tűzte maga elé. Az összes
eredeti alakok közül, kikkel a tábornok találkozott,
az exact tudományok e termékével egyetlenegyet
sem lehetett összehasonlítani.
Fogg Phileas nem titkolta el a tábornok
előtt, hogy ő a föld körül szándékozik utazni, de
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még a feltételeket is elmondta. A tábornok a foga
dásban csak hiábavaló túlzást látott, melyben
sugara sincs a jótékonyság iránti hajlamnak, melyre
pedig minden eszes embernek ügyelnie kell. Az
ilyen utazással a bolondos gentleman sem önma
gának, sem másnak nem fog élvezetet szerezni.
Egy órával a Bombayból történt elindulás
után, a vasút, viaduktokon át, Salsette szigetéről
a szárazulatra tért. Callyan állomásnál jobbról egy
oldalágat hagyott el, mely Kandallahn és Puszahn
keresztül a délkeleti szigetek felé nyúlik és Pau
wall irányába robogott. E ponttól fogva az ut a
West-Gates elágazó hegységein át vezet, mely
hegyek lábait trapp és bazalt képezi, mig ormaik
sürü erdőkkel boritvák.
Sir Francis Cromatry és Fogg Phileas időn
kint néhány szót váltott és a tábornok ép most
kezdett bele egy beszélgetésbe, mely ismételten
megszakadt :
„Még pár évvel ezelőtt, Fogg ur, e helyen
késése lett volna, mely kétségkívül veszélyeztette
volna egész tervét is.
— Miért, Sir Francis?
— Mert a vasútnak e hegy lábánál vége volt
és.a hegy túlsó felén levő Kandallah állomásig,
vagypalankinon, vagy valami gebe hátán kellett az
utat megtenni.
— Ez a késés az én tervem végrehajtását
nem gátolta volna, szólt Fogg ur. Néhány eset
leges akadályt én már előre láttam.
— Időközben Fogg ur, szólt tovább a tábor5
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nők, majdnem kellemetlen ügybe keveredett volna
e legény kalandja által.
Passepartout, utazótakarójába csavarván lá
bait, elaludt és nem is sejtette, hogy róla beszélnek.
„Az angol kormány az efféle vétségek iránt,
még pedig joggal, nagyon szigorú, mondá Sir
Francis Cromatry tovább. Mindenek felett arra
ügyel, hogy a hinduk vallásos szokásai tiszteletben
tartassanak ; és ha az ön inasát elfogták volna...
— Ej no, Sir Francis, ha elfogták volna,
elitélték volna, felelt Fogg ur; megkapta volna
büntetését és aztán szép nyugodtan visszatért
volna Európába. Nem látom be, hogy az által
miért lett volna az ura feltartóztatva!
Ezzel a társalgás megszakadt. Az éj folya
mán a vonat átrobogott a Gatesen, Narsikban meg
állt, másnap, október 21-én, egy aránylag sik
földön Khandais határán sietett el. A jól müveit
földön sok falu volt, melyekből, mint Európában
a tornyok, itt a pagodák minaretjei nyúltak a
magasba. Számos apróbb vizér, jobbára a Godavery
mellékfolyói öntözték e termékeny tájat.
Mikor Passepartout felébredt, körülnézett és
nem tudta elhinni, hogy ö most a „nagy félszigeti
vasúton44, a hinduk földjén keresztül utazik. Való
színűtlennek találta; pedig valójában úgy volt. A
mozdony, melyet egy angol gépész karja vezetett,
melyet angol szénnel fűtöttek, pamut, kávé, muskatály, szegfűszeg, vörös borsültetvények felett
eregeti füstjét. A gőz csavaralakban kigyódzik a
pálmafák körül, melyek közt festői lakházak tüne-
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deznek fel, viharik, elhagyatott kolostorok és
csodálatos templomok, melyek az indiai építészet
kimeríthetetlen díszében bővelkednek. Aztán mér
hetetlen területek nyúlnak el, a meddig a szem
ellát, kígyó- és tigrislakta nádasok, melyek lakóit
felriasztja a mozdony zakatolása; végre erdőkön
át robog a vonat, hol elefántok tanyáztak, melyek
gondolkozó pillantásokkal kisérték eltűnését.
E reggel a Malligaun állomáson túl, az utazók
azon a kietlen földterületen mentek el, melyet
Kali istennő hívei oly gyakran öntöztek már vér
rel. Nem messze ide emelkedik Ellora, bámulatos
pagodjaival, Aurungabad, a dühös Aureny-Zeb hires
fővárosa, mely most csak egyszerű főhelye a Nizam
birodalmától elszakított tartományoknak. E tájon
hajdanában a Thugok feje, Feringhoe, a fojtogatok
királya, gyakorolta rémuralmát. E banditák, kézrekerithetetlen titkos szövetségbe egyesülve, a halál
istennőjének tiszteletére megfojtották minden kora
beli áldozataikat, a nélkül hogy vért ontottak
volna és volt egy idő, a mikor e területen seholsem lehetett a földet felásni, hogy hullára ne
bukkantak volna. Az angol kormány jelentékeny
mérvben gátat vetett ugyan e gyilkolásnak, de a
szörnyű szövetség még fenáll és folyton működik.
Félegy órakor a vonat Burhampur állomásnál
állt meg és Passepartout nagy áron egy pár,
hamis gyöngyökkel díszített papucsot vehetett
magának, melyeket félreismerhetetlen hiúsággal
öltött fel lábaira.
Az utazók gyorsan megreggeliztek, aztán
5*
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tovább haladtak Assurghur állomásig, miután kis
ideig a Taptog hoszában kocsiztak, mely folyócska
Surate közelében ömlik a Cambaye öbölbe.
Itt tudomást kell vennünk a gondolatokról,
melyekkel most Passepartout szelleme foglalkozott.
Bombayba érkezvén, azt hitte és hihette is, hogy
itt vége lesz az útnak. De most, a mióta teljes
gőzerővel repül Indián keresztül, lelke teljesen
átalakult. Természetes jelleme gyorsan visszatért
újra. Feléledtek ifjúkora ábrándos eszméi, ura
terveit most komolyaknak vélte, a fogadás való
ságában hitt és igy a föld körül megteendő uta
zásban sem kételkedett, valamint abban sem, hogy
az erre kiszabott időt nem szabad túllépni. Az
esetleges késések, a bekövetkezhető szerencsétlen
ségek már nyugtalanították. Érdeklődött most már
a fogadás iránt és reszketett a gondolatnál, hogy
előtte való este, megbocsájthatatlan bárgyusága
által veszélyeztethette volna azt. így hát, mert
nem volt oly közönyös, mint Fogg ur, nyugtalanabb
is volt nálánál.
Folyton és újra számlálta az elmúlt napokat,
— szitkozódott, ha a vonat megállt, Fogg urat
lassúsággal vádolta és szemére vetette, a miért a
gépésznek nem Ígért jutalomdijat. A jó fiú nem
tudta, hogy az, a mi hajón lehetséges, a vasúton,
melynek menetsebessége szabályozva van, lehe
tetlen.
Este felé Soutpom szorosaiba értek, melyek
Khandeis területét a Budelkundétól elválasztják.
A mikor másnap reggel, október 22-én, Passe-

partout óráját nézte, Sir Francis Cromatry kérdé
sére azt felelte, hogy reggeli három óra van. És
tényleg, a greenwichi délkör szerint igazított órá
nak mindig késnie kellett, mert az hatvanhét
fokkal tovább esett nyugatra ; és csakugyan, négy
órával késett.
Sir Francis tehát helyesbítette a Passepar
tout által jelzett időt és ugyanazt jegyezte meg,
mit már Fix is mondott neki. Megmagyarázta
neki, hogy minden következő délkörhöz alkalmaz
kodnia kell és hogy, mivel mindig keletnek, azaz
a nap eleibe megy, a napok annyi négy perczczel
rövidebbek, a hány fokon elhalad. De ez hiába volt.
A makacs fiú megértette-e a tábornok magyarázatát
vagy sem, óráját nem igazította és változatlanul
meghagyta a londoni idő szerint. Oly ártatlan
dolog különben, a mi senkinek sem árthatott.
Reggeli nyolcz órakor, tizenöt mértföldre
Rottel állomás előtt, a vonat megállt egy nagy
tisztáson, melyet néhány lakóház és munkás sátor
vett körül. A vonatvezető elhaladt a kocsik előtt
és bekiáltott.
„Az utazóknak tessék kiszállni!“
Fogg Phileas Sir Francisra néz, ki előtt a
Tamarinda erdőben való időzés és kiszállás érthetet
lennek látszott.
Passepartout, ki nem kevésbé meglepetve,
kiugrott és a vágányokat nézte, mihamar vissza
jött ismét és igy szólt:
„Itt vége a vasútnak, uram!
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— Hogy érti, kérem? kérdezte Sir Francis
Cromatry.
— Azt mondom, hogy a vonat nem megy
tovább !
A tábornok szintén kiszállt. Fogg Phileas
kényelmesen követte. Mindketten a vonatvezetöhöz
fordultak :
„Hol vagyunk ? kérdé Sir Francis Cromatry.
— Kholby mellett, felelt a vonatvezetö.
— Itt megállunk?
— Mindenesetre. A vasút még nincs kié
pítve ...
— Hogyan ! Még nincs kiépítve ?
— Nincs ! Még ötven mértföld van innen
Allahabadig, a hol újra kezdődik a vasút.
— De hisz a lapok a vonal teljes megnyitását
jelentették!
— Hát biz az, tiszt ur, tévedés volt a lapok
részéről.
— És önök jegyeket adnak ki Bombaytól
Calcuttáig! folytatja Sir Francis Cromatry, ki már
ideges kezdett lenni.
— ügy van, felel a vonatvezető, de az utazók
nagyon jól tudják, hogy Kholbytól Allahabadig
önmaguknak kell gondoskodnak továbbszállítá
sukról.
Sir Francis dühösködni kezdett. Passepartout
meg tudta volna ölni a vonatvezetőt, ki pedig az
egész dologról nem tehetett. Urára nézni sem mert.
„Sir Francis, mond Fogg, ha úgy tetszik,

—
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keressünk valami módot,
hassunk.

—

hogy Allahabadig jut

— Fogg ur, itt oly késésről van szó, mely
az ön érdekeit határozottan veszélyezteti.

— Dehogy, Francis ur, számítottam én erre.
— Hogyan ? Ön tudta, hogy a vasút...
— Azt nem, de gondoltam, hogy elébb utóbb
kell valami akadálynak lennie. Mostanáig még nincs
elveszve semmisem. Két napot nyertem, melyet
feláldozhatok. 25-én, délben, egy gőzhajó fog Cal
cuttából Hongkongba elindulni. Ma 22-ike van és
még idejekorán jutunk el Calcuttába.
Ily határozott szavak ellen mitsem lehetett
szólni.
Az bizonyos, hogy a vasút itt megszakadt.
A lapok oly órákhoz hasonlítanak, melyek sietni
szeretnek ; igy hát a vonal megnyitását is elhamar
kodva jelezték.

Az utazók legtöbbje előtt ez a félbeszakítás
ismert dolog volt és a vonatról leszállva, az összes
jármüveket, melyek a faluban feltalálhatok voltak,
a négykerekű palgigkharikat, a bivalyok által
húzott targonczákat, a vándorló pagodokhoz hasonló
utikocsikat, palankinokat, ponnikat stb. mind lefog
lalták. Fogg ur és Sir Francis ép ezért, bármint
erőlködtek is, már semmihez sem tudtak hozájutni.
— Én gyalog megyek, mondá Fogg Phileas.
Passepartout ennek hallatára savanyu pofát
vágott, a mint pompás papucsaira nézett, melyek
nem ily gyalogsétára voltak teremtve. Szerencsé-
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jére, ö is körülnézett és kissé szepegve, igy
szólt :
— Uram, azt hiszem, hogy találtam egy
alkalmatosságot.
— Mifélét?
— Egy elefántot! Egy hindunak képezi tulaj
donát, ki innen száz lépésnyire lakik.
—- Menjünk hát oda és nézzük meg az ele
fántot, felelt Fogg ur.
Öt percz múltán Fogg Phileas, Sir Francis
Cromatry és Passepartout ott állt egy sátor előtt,
egy magas sövénynyel kerített tér mellett. A
sátorban egy indus, a bekerített téren egy elefánt
volt. Kérelmükre az indus Fogg urat és társait
bevezette oda.
Itt egy félig megszelídített állatot találtak,
melyet ura nem teherhordó állattá nevelt, de a
harczra idomított. E czélból az állatnak, a ter
mészettől fogva szelíd jellemét átalakítani kezdte,
fokozatosan fáradozván azon, hogy a hindu nyelvben
nmutschu név alatt ismert düh paroxismusába be
vezesse oly módon, hogy három hónapon át czukorral
és vajjal táplálta. Ez az eljárás ily czél elérésére
alkalmatlannak látszik talán, de a tenyésztők
sikerrel alkalmazzák. Fogg ur szerencséjére ez az
elefánt még csak rövid ideje került „nevelésbe44,
igy tehát a mucsból még misem mutatkozott rajta.
Kiuni — igy hívták az állatot — ép úgy,
mint többi fajtársa, hosszú ideig gyorsan mehet
előre, más állat hiányában tehát elhatározta Fogg
Phileas, hogy ezt veszi igénybe.

Ámde az elefántok Indiában, hol már ritkulni
kezdenek, drágák. A hímeket, melyek kizárólag
czirkuszi mutatványokra alkalmasak, rendkívül
keresik. Ez állatok, szelídített állapotban, ritkán
szaporodnak, úgy hogy csak vadászat utján lehet
belőlük szerezni. Ép azért a legnagyobb gondo
zásban részesítik és a mikor Fogg ur megkérdezte
az indust, nem adná-e neki kölcsön elefántját, ez
kereken elutasította őt.
Fogg hatni igyekezett rá és az állatért,
óránkint, tiz fontnyi óriási összeget ígért. Vona
kodott. Húsz font? Ujabb vonakodás. Negyven
font? Nem kevésbé. Passepartout minden ujabb
kínálatnál dühöngött. De az indus hajthatatlan volt.
Pedig csinos összeget kínáltak neki. Feltéve,
hogy az elefántnak tizenöt órára van szüksége
Allahabadig, hatszáz fontot jövedelmez ez utjával
urának.
Fogg Phileas, egy cseppet sem háborodva
fel, azt ajánlotta aztán az indusnak, hogy megveszi
tőle az állatot és előszörre ezer fontot ígért neki.
Az indus nem akarta eladni!
Sir Francis Cromatry félrehivta Fogg urat
és felszólította, hogy jól gondolja meg, mielőtt
nagyobb ajánlatot tesz.
Fogg Phileas azt felelte társának, hogy ő
semmitsem szokott meggondolatlanul cselekedni,
végre is húszezer fontos fogadásról van szó; erre
az elefántra szüksége van és meg kell szereznie,
ha mindjárt húszszor annyit kellene is érte fizetnie,
mint a mennyit megér.
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Fogg ur újra visszament az indushoz, kinek
piczi, sóvár szemeiből ki lehetett olvasni, hogy
csak a kínálattól függ nála minden és azért hát
előbb ezerkétszáz fontot, majd ezerötszázat, aztán
ezernyolczszázat, végül kétezer fontot ajánlott neki,
Passepartout annyira felháborodott ezen, hogy szinte
belesápadt.
Kétezer fontért az indus végre engedett.
„Papucsaimra mondom, kiáltott Passepartout,
ez ugyan jól megpaprikázta az elefánthust !“
A mint az üzlet megköttetett, vezetőt kellett
még szerezni. Ezt már könnyebben lehetet^ találni.
Egy okos arczu, fiatal parsi felajánlotta szolgála
tát. Fogg ur elfogadta és nagy jutalmat Ígért
neki, a mi még inkább fokozta elméjét.
Az elefántot nyomban elövezették és felsze
relték. A parsi kitünően értette a „mahut“ vagyis az
elefántvezető mesterségét. Az állat hátára széles
nyeregtakarót vetett, két oldalán pedig két eléggé
kényelmetlen hordkosarat alkalmazott.
Fogg Phileas az indusnak a hires bőröndből
előszedett bankjegyekkel fizetett. Passepartout úgy
érezte, mintha saját testéből vágnák ki azokat,
azután Sir Francis Cromatrynak ajánlott fel egy
helyet Allahabad állomásig, mit a tábornok elfo
gadott. Egy utazóval több vagy kevesebb — ezzel
az elefánt nem sokat törődött.
Kholbyban élelmiszereket vásároltak. A ko
sarak egyikében Sir Francis Cromatry, a másikban
Fogg Phileas foglalt helyet. Passepartout lovagló
módjára a takaróra ült ura és a tábornok közé'
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A vezető az állat nyakába ült, mely kilencz óra
kor elhagyta a falut és a legrövidebb uton a latan
erdő sűrűjébe hatolt.
XII.

Fogg Phileas és társai kalandos utat tesznek
indiai erdőkön át.
A vezető, hogy az utat megrövidítse, a vas
útnak jobbról eső és épülőfélben lévő vonalát el
mellőzte, mert ez a Vindhia hegység szeszélyes
kanyarulatai által gátoltatván, nem mehetett abban
az egyenes irányban, melyben Fogg Phileasnak
kellett haladnia. A parsi, ki az ország utait és ös
vényeit nagyon jól ismerte, azt állította, hogy az
erdőn keresztülmenve, legalább is husz mérföldet
lehet megtakarítani és igy hát rábízták magukat.
Fogg Phileast és Sir Francis Cromatryt, kik
nyakig ültek kosaraikban, az elefánt gyors tipe
gése összevissza rázta. Kellemetlen helyzetüket
azonban igazi angol közönynyel tűrték, a mellett
keveset beszéltek és jóformán alig látták egymást.
Passepartout, ki az állat hátán a lökéseknek
és ellenlökéseknek közvetlenül volt kitéve, ura
ajánlatára igen vigyázott arra, hogy nyelve fogai
közé ne kerüljön, mert különben menthetetlenül
kettéharapta volna azt. A derék ficzkó is, ki majd
az elefánt nyakába, majd ismét annak hátára do
batott, olyanokat ugrott, mint egy czirkuszbohócz.
De azért ő folyton nevetett és mulatott, időnkint
egy kis darab czukrot vett ki zsebéből, melyet az
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okos Kiumi ormányával ragadott meg, a nélkül,
hogy csak egy pillanatra is félbeszakította volna
szabályos menetét.
Miután két órát haladtak igy, a vezető meg
állt és egy órai pihenőt tartott. Az elefánt egész
bokrokat nyeldesett el és szomja csillapítására a
közeli tócsát itta ki. Sír Francis Cromatry örült
a pihenésnek, mert úgy érezte magát, mintha ke
rékbe törték volna. Fogg ur ép oly jókedvűnek
látszott, mintha ágyából kelt volna fel.
— Hisz ez vasból való ember! mondá a tá
bornok, bámulattal nézve öt.
— Kovácsolt vasból, mond Passepartout, ki
hirteleniben reggelit készített.
Délfelé a vezető jelt adott a tovább indu
lásra. A táj mihamar vad jellegűvé vált. Az erdő
séget tamarindák és törpepálmák váltották fel,
aztán puszta síkok következtek, melyek silány bok
rokkal és óriási syeni kövekkel voltak teleszórva. A
felső Budelkundnak ezt az egész részét, a hová ritkán
kerül utazó, fanatikus, a hindu vallás legréme
sebb gyakorlásában edzett népség lakja. Az ango
lok uralnia a rajah-k befolyása alatt álló terüle
ten még nem érvényesülhetett kellő módon, mert
a Vindhia hegység hozzáférhetetlen rejtekeiben
bajos lett volna őket megközelíteni.
Időnkint vad indusok csoportjai tűntek fel,
kik dühösen nézték a gyorsan elhaladó állatot. A
vezető különben lehetőleg kerülte őket, mert oly
embereknek tartotta, a kiknek legjobb kitérni. E
napon kevés állatot, legfeljebb néhány majmot le-
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hetett látni, melyek tréfás fintorgatások közt me
nekültek el, a min Passepartout pompásan mu
latott.
Ezt a ficzkót többek közt az a gondolat is
bántotta, hogy valjon mit csinál majd Fogg ur az
elefánttal, Allahabadba való megérkezése után. Az
lehetetlen, hogy magával vigye ; szállítási költsége
a már úgy is rendkívül drága állatnak, tönkrejut
tatná. Eladja majd? Avagy szabadon bocsájtja? A
becses állat megérdemelte volna e figyelmet. Ha
Fogg urnak az jutna eszébe, hogy neki, Passepartoutnak, adja ajándékul, ez őt nagy zavarba
hozná. E gondolattól nem tudott nyugodni.
Esti nyolcz órára túl voltak a Vindhia fő
lánczolatán és az utasok, az északi lejtő lábánál,
egy düledező házba tértek be.
Körülbelöl huszonöt mérföldet jártak e napon
és ugyanily távolság van még Allahabadig.
Az éj hideg volt. A vezető száraz rőzséből
tüzet rakott, mely elég kellemesen felmelegitette
a kalyibát. A vacsoráról már Kolhyban gondoskod
tak és az utazók úgy fogyasztották el, mint a hogy
a kimerült, agyonfárasztott emberek szoktak enni.
A töredezett mondatokkal megindult társalgás mi
hamar hangos horkolásba tért át. A vezető Kiumi
mellett őrködött, ki egy vastag fatörzshöz támasz
kodva aludt.
Az éjet nem zavarta semmisem. A csendet
időnkint csak az oroszlánok, tigrisek és párduczok
orditozása és a majmok hangos gúnykaczaja sza
kított félbe. De a vérengző állatok beérték az
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orditozással és ellenséges támadásaiktól megkímél
ték a ház vendégeit. Sír Francis Cromatry, a fá
radalmaktól kimerült harczos úgy aludt, mint egy
dudazsák. Passepartout a véghez vitt merész ug
rásokról álmodott. Fogg ur ellenben oly nyugod
tan szendergett, mintha csendes házában, SawilleRow-ban lenne.
Reggeli hat órakor tovább indultak. A vezető
még ugyanaz nap estére Allahabadba remélt érni,
úgy hogy Fogg ur az utazása megkezdése óta
megtakarított negyvennyolcz órának csak egy ré
szét vesztette volna el.
A Vindihia utolsó lejtőin mentek le és Kiumi
ismét gyorsan ügetett. Dél felé a vezető Kallenger
falu felé fordult be, a Cami partján, mely a Gan
ges egyik mellékfolyóját képezi, az emberek által
lakott helyeket mindig kerülte, mert a puszta sík
ságokon, melyek a nagy folyammeder első mélye
déseit képezik, biztosabbnak érezte magát. Allabahad állomás már csak tizenkét mérföldre volt
északkeletnek. Megálltak egy keveset egy pisang
erdőcskében, melynek gyümölcsei igen ízletesek
voltak, egészségesek, mint a kenyér, „kellemesek,
akár a Créme“.
Két órakor a vezető egy erdő sűrűjébe ha
tolt, melyen át néhány mérföldet kellett menniök ;
az utasok érdekében szemelte az ily védett helye
ket. Eddigelé nem is történt velük semmi kelle
metlenség és az utat baj nélkül remélték befejezhetőnek, a mikor az elefánt, szembeötlő nyugta
lansággal, egyszerre megállt.
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Négy óra volt.
— Mi az? kérdé Sír Francis Cromatry,fejét
kidugva a kosárból.
— Nem tudom, tiszt ur, felelt a vezető és
a zűrzavaros zúgást hallgatta, mely a saru lombo
zaton keresztül jutott el füleihez.
Pár pillanat múlva már hallhatóbbá vált a
zaj. Azt lehetett vélni, hogy emberi hangoknak és
érczhangszereknek még távoli versenye.
Passepartout csupa szem és fül volt. Fogg
ur türelmesen és szótlanul várt.
A vezető leugrott a földre, az elefántot oda
kötötte egy fához és mélyebben hatolt a sűrűbe.
Pár percz múlva ismét visszajött és igy szólt:
— Brahman körmenet, mely ép ez uton vo
nul el. Ha csak lehet, vigyázzunk, hogy észre ne
vétessünk.
A vezető felszabadította az elefántot, beve
zette egy nagyon sűrű helyre és figyelmeztette az
utazókat, hogy le ne szánjanak. Ő maga készen
állt a gyors felülésre, ha esetleg szökni kellene.
De mégis hitte, hogy a hívők menete elfog vo
nulni, a nélkül, hogy őt észrevennék, mert a sűrű
lomb teljesen elfedte itt.
A hangok és a hangszerek fülszaggató zaja
közelebb jött, egyhangú ének vegyült el a dob
pergések és a czimbelek rezgésével. Majd a menet
éle is feltűnt a fák alatt, ötven lépésre attól a
helytől, a hol Fogg ur volt társaival. Az ágak
közt tisztára láthatták e vallásos szertartás cso
dálatos közreműködőit.
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Az első sorban papok haladtak hegyes sü
vegekben és szőrmeszegélyes ruhákban. Férfiak,
nők és gyermekek vették őket körül, kik halotti
énekeket morzsoltak, miket a hangszerek szakítot
tak félbe időnkint. Mögöttük, egy széles kerekű
szekeren, melynek tengelyei kígyókhoz hasonlítot
tak, egy rut szoboralakot lehetett látni.
A szekérbe két pár, dúsan felszerelt bivaly
volt befogva. E szoboralaknak négy karja, sötét
veresre festett teste, nagy szemei, kuszáit haja,
kilgó nyelve és berzsenynyel festett ajkai voltak.
Ékességét koponyákból összeállított nyakláncz és
levágott kezekből alkotott öv képezte. Egy fejnélkül való, letiprott óriáson állt.

Sír Francis Cromatry felismerte e szobor
alakot.
„Kali istennő, mondá halkan, a szeretet és
a halál istennője.
— A halálé, azt megengedem, de a szereteté soha! kiáltott Passepartout. Az a csúnya nő
személy !
A vezető figyelmeztette őket, hogy csendesen
legyenek.
A szoboralak körül ott rángatództak, izegtek,
mozogtak a vén fakírok, kik téglavörös szalagok
kal, keresztalaku bemetszésekkel voltak borítva,
melyekből a vér csurgott ; bárgyú, hülye bolondok,
kik a hinduk nagy szertartásainál még a Jagyei
nant szekereinek kerekei alá is odavetik magukat.
Utánunk néhány brahmint lehetett látni, kik
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a dúsgazdag keleti pompa teljes díszében egy nőt
czipeltek, ki alig bírt lábain megállni.
Fiatal nő volt, oly fehér, mintegy európai.
Fejét, nyakát, vállait, füleit, karjait, kezeit túlsá
gosan sok ékszer, nyak- és karlánczok, fülbevalók
és gyűrűk borították. Aranynyal átszőtt könnyű
muszelinnel fedett tunika mutatta termete formáit.
E fiatal nő mögött, vele éles ellentétben,
kardokkal és pisztolyokkal felfegyverezett test
őrök, egy palankinon egy hullát vittek.
Drága rájáh-öltözékbe bujtatott aggastyán
teste volt, kit — akárcsak élne — gyöngyhím
zésü turbánnal, arany és ezüst szövésű ruhával,
gyémántékes kasmír övvel és az indiai fejedelmek
pompás czímerével díszítettek fel.
A menetet zenekar és fanatikusok csoportja
fejezte be, kik hódító lármájukkal még a hangsze
rek zaját is tulharsogták.
Sir Francis Cromatry igen szomorú arczczal
nézte a menetet, aztán igy szólt a vezetőhöz:
— Sutty!
A vezető igenlőleg bólintott és ajkaira illesz
tette egyik ujját. A hosszú menet lassan vonult
el a fák közt és nemsokára utolsó soraik is eltűn
tek az erdő sűrűjében.
Lassankint az énekeket sem lehetett már
hallani. Csak az egyes felkiáltások hallatszottak
még el idáig és végre mély csend követte a zajt.
Fogg Phileas meghallotta azt a szót, melyet
Sir Francis Cromatry ejtett ki és a mint a menet
eltűnt, azt kérdezte: „Mi az a sutty?
Utazás a föld körül.
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— A sutty, Fogg ur, felelt a tábornok, emberálclozat, de önkéntes. Ezt a nőt holnap korán
reggel, megfogják égetni.
— A gazemberek! kiáltott Passepartout, ki
már nem birt magán uralkodni.
— És az a hulla? kérdé Fogg ur.
— Az egy fejedelemé, ki az ő férje volt,
felelt a vezető, — a Budelkund független rá
jáh-ja volt.
— Hogyan, mond Fogg Phileas, kinek hang
ján a legkisebb megindulás sem látszott, e barbár
szokások még megvannak Indiában és az angolok
nem is bírták megszüntetni?
— India legnagyobb részében, felel Sír
Francis Cromatry, ez áldozatok nem fordulnak
többé elő, de e vad tájakon, kiváltkép a Bundelkund területén nincs befolyásunk. A Víndihia egész
északi lejtője a szüntelen gyilkosságok és rablások
fészke.
— Szegény! dörmögött Passepartout, eleve
nen temetik el.
— Igen, szólt a tábornok tovább, elégetik;
és ha nem tennék, nem is hihetik, hogy mily nyo
morúságos helyzetbe kerülne emiatt legközelebbi
rokonaival szemben. Haját levágnák, eledelül alig
adnának neki egy csésze rizst, — eltaszitanák ;
tisztátalan személynek néznék és rühes kutya mód
jára kellene valamely sarokban elpusztulnia. Azért
tehát, e borzasztó életre való kilátás hajtja e sze
rencsétleneket az áldozatra, és nem a szerelem,
vagy a vallási fanatizmus. Néha azonban az áldozat
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igazán önkéntes és megakadályozása végett a kor
mánynak a legerélyesebben kell közbelépnie. így
pár évvel ezelőtt is, a mikor Bombayban laktam,
egy fiatal özvegyet láttam, ki a kormányzótól en
gedélyt kért, hogy férje hullájával együtt elégettesse magát. A kormányzó természetesen elutasí
totta. Az özvegy erre elköltözött a városból és
egy független rájáh-hoz menekült, hol az áldozatot
végrehajtotta.
A tábornok beszéde alatt a vezető fejét csó
válta és mikor az elhallgatott, igy szólt :
— Az áldozat, mely holnap hajnalban fog
végbemenni, nem önkéntes.
— Honnan tudja ezt?
— Budelkundban köztudomású dolog, felelt
a vezető.
— De hisz a szerencsétlen nem látszott ellen
szegülni, jegyezte meg Sír Francis Cromatry.
— Az onnan van, mert kenderfüsttel és ópi
ummal elhódították.
— És most hová vitték?
— A Pillajében levő pagodába, két mérföldre
ide. Ott fogja az éjet eltölteni az áldozatig.
— És mikor megy végbe az áldozat ?...
— Holnap virradatkor.
Ezzel kivezette az elefántot a sűrűségből és
nyakába vetette magát. De ép, a mint sajátszerü
füttyentésével elindulásra akarta serkenteni, Fogg
ur visszatartotta és igy szólt Sír Francis Cromatryhoz :
— Nem menthetnénk-e meg ezt a nőt?
6*
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— Azt a nőt megmenteni, Fogg ur !... kiált
a tábornok.
— Még tizenkét órám van. Rászánhatom erre.
— Nos ! Hisz ön kedélyes ember! mondá
Sir Francis Cromatry.
— Néha, felelt Fogg Phileas egyszerűen, a.
mikor ráérek.

XIII.

Ujabb bizonyítéka annak, hogy szemesé a világ
Merész volt a terv, roppant nehéz és talán
kivihetetlen. Fogg ur életét koczkáztatta, vagy
legalább is szabadságát és ezzel vállalata sikerét ;
de egy pillanatig sem habozott. Sir Francis Cro
matryban különben elszánt társat talált.
Passepartout szívesen állt rendelkezésére. Ura
eszméje lelkesítette őt. Erezte, hogy annak jégleple
alatt szív dobog, lélek él. Most már szükségét
érezte annak, hogy Fogg Phileast szeresse.
De valjon a vezető mily pártállást fog el
foglalni? A hindukhoz fogna szítani? Közreműkö
dése hiányában legalább semlegességét kellett biz
tosítani.
Sir Francis Cromatry nyíltan intézte hozzá
a kérdést.
— Tiszt ur, felelt a vezető, én parsi vagyok
és e nő parsi nő. Szolgálatára állok.
— Jól van, derék ember, felelt Fogg ur.
— Ámde, jól jegyezzék meg, szólt a vezető
tovább, mi nemcsak életünket koczkáztatjuk, de,
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ha elfogatnánk, borzalmas módon végeztetnénk ki.
Azért hát, jól vigyázzanak.
— Rendben vagyunk, szólt Fogg ur. Azt
hiszem, jó lesz az éjet bevárni.
— Ez az én nézetem is, mond a vezető.
A derék hindu most néhány részletet beszélt
el az áldozatról. Parsi eredetű, remek szép indiai
nő volt, bombay-i gazdag kereskedő leánya, E
városban teljes angol neveltetésben részesült és
viselkedése, műveltsége után, európainak tartotta
volna mindenki. Aoudának hívták.
Árvaságra jutván, akarata ellenére e vén
rajáh-hoz adták feleségül és három hó múltán már
özvegygyé lett. Mert tudta, hogy mily sors várja,
menekülni igyekezett, de azonnal elfogták és a
rajah rokonai, kiknek az ő halála érdekükben
állott, e halálnemre szánták és most már elkerül
hetetlennek látszott ez reá nézve.
Ez az elbeszélés csak még inkább megszilár
dította Fogg ur és társai nemes elhatározását.
Megállapodtak abban, hogy e vezető a Pillaji tem
plom felé vezesse az elefántot és ott, annak köze
lében megálljon.
Fél órával később, bokrok sűrűjében, a pago
dától ötszáz lépésnyire, megálltak. Az épületet
nem lehetett ugyan látni, de a fanatikusok ujjon
gása tisztára kivehető volt.
Most a módok felett tanácskoztak, mint lehes
sen az áldozathoz jutni. A vezető ismerte a pagodot,
melyben, állítása szerint, fogva tartják a fiatal nőt.
Lehetséges lesz-e majd, hogy a mikor az egész
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csapat részegen alszik, az ajtók egyikén bejuthas
sanak, avagy nyilast kell a falba vágni ok ? E tekintet
ben azonban csak a végrehajtás idejében és a hely
színén lehetett határozni. Kétségtelen azonban,,
hogy a megszabadításnak még az éjjel kell meg
történnie, nem pedig hajnalban, a mikor az áldo
zatot veszteni viszik. Akkor aztán nincs emberi
hatalom, mely megmentheti.
Fogg ur társaival együtt bevárta az éjjelt.
A mint besötétedett, úgy esti hat óra körül,
elhatározták, hogy kémszemlét tartanak a templom
tájékán. A fakírok utolsó ordítása akkor némult
el. Szokásuk szerint az indusok részegen hever
hetnek a „hang44 élvezetétől, a kenderoldattal
vegyitett ópiumtól és talán soraik közt a templomig
lehet majd osonni.
Nesztelenül hatoltak át a bátrak az erdőn.
Miután pár perczig a cserjék alatt kiosontak, egy
kis folyó partjára értek és ott, fáklyafény mellett
halomba rakott fát pillantottak meg. A nagyértékü
mahagonifából készült máglya volt, mely már illatos
olajjal volt átittatva. Legtetejében feküdt a rajah
bebalzsamozott hullája, ki özvegyével egyidejűleg
volt megégetendő. Száz lépésnyire a máglyától
állt a pagoda, melynek minaretjei tulemelkedtek a
fák koronáin.
„Jöjjenek!44 mondá a vezető halkan.
Es kétszeres óvatossággal simult társai előtt,
a magas füvön keresztül.
Csak a szél susogása zavarta némileg a
csendet. Nemsokára a vezető egy tisztás szélén
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állt meg, melyet néhány fáklya világított be.
Rakásban hevertek itt a részeg alvók, mint egy
csatatéren, — férfiak, nők és gyermekek össze
vissza; itt ott egy-egy hörgés vált hallhatóvá.
A háttérben, a sűrűség közt, Pillaji tem
plomának körvonalai tünedeztek fel. A vezető leg
nagyobb meglepetésére azonban a Rajah testőrei,
a kormos fáklyák fényében ott őrködtek a bejárá
soknál és kivont kardokkal járkáltak fel- és alá.
Valószínűleg a papok is ép oly éberek voltak.
A vezető nem mert tovább menni. Belátván
azt, hogy társaival lehetetlen lesz a templomba
erőszakos módon bejutnia, hátravezette azokat.
Fogg Phileas és Sir Francis Cromatry szintén
megértették, hogy ez oldal felől semmitsem kísért
hetnek meg.
Megálltak és halkan beszélgettek egymással.
„Megálljunk csak, mondá a tábornok, még
csak nyolcz óra van és meglehet, hogy az őrök is
elalusznak.
— Ez megtörténhetik, felelt a vezető.
Fogg Phileas és társai egy fa alatt hevertek
le és ott vártak.
Mily hosszú volt most nekik az idő ! A vezető
időnkint eltávozott, hogy a sűrűség szélére nézzen.
A rajah testőrei folyton ott virrasztottak fáklyáik
mellett és derengő fény szivárgott ki a templom
ablakaiból.
így vártak éjfélig; de a helyzet nem vál
tozott. Az őrség változatlan maradt; arra már
bajos volt számítani, hogy azok is elalusznak.
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Valószínűleg lehetetlenné tették, hogy a „hang"tól ők is lerészegedjenek. Máskép kellett tehát
eljárni és a templom falán nyitandó résen át kell
a behatolást megkísérteni. Még csak az volt a
kérdés, hogy a papok ép oly ébren őrködnek e
áldozatuk mellett, mint a katonák a templom
bejárásánál.
Ujabb tanácskozás után a vezető ismét elin
dult és Fogg Phileas, Sir Francis Cromatry és
Passepartout nyomban követte őt. Meglehetősen
nagyot kellett kerülniük, hogy a templomba hátul
ról közeledhessenek.
Körülbelül fél egy óra volt, a mikor észre
vétlenül, a falhoz értek. Itt nem voltak őrök fel
állítva, de ablakok, vagy ajtók nem voltak.
Az éj koromsötét volt. A hold utolsó negyede,
sűrű fellegek közt, ép emelkedni kezdett a szem
határon. A magas fák még fokozták a sötétséget.
Hogy a falhoz értek, ez még nem volt elég ;
rést is kellett benne törniök. Ámde e munkára
semmiféle szerszámmal nem rendelkeztek, csak
zsebkéseikkel. Szerencséjükre, a templom falai csak
téglákból voltak, farostok által összekötve, úgy
hogy nem volt nehéz egy lyukat belefúrni. Ha
egy tégla kint volt, a többiekkel könnyebben végez
hettek.
A lehető legcsöndesebben dolgozgattak. Az
egyik oldalon a vezető, a másikon Passepartout
szedegette szét a téglákat úgy, hogy egy két láb
széles nyilást nyertek.
A munka jó előre haladt már, a mikor a
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templom bensejéből kiáltás hallatszott, a mire
kívülről nyomban feleltek.
A két munkás azonnal megállt. Felfedezték
őket? Riadót vernek? A legegyszerűbb ész paran
csolta, hogy haladéktalanul eltávozzanak és ők
meg is tették, Fogg Phileassal és Sir Francis
Cromatryval együtt. Ismét legugoltak a bokrok
alá, várva, hogy a zaj szűnni fog és újra munkához
láthatnak. De szerencsétlenségükre, a templom
azon oldalán őrök állitattak fel, kik minden köze
ledést meghiúsítottak.
Leírhatatlan az utazók zavara, a mikor ter
vüket igy meghiúsítva látták. Mint menthessék meg
az áldozatot, ha egyszer hozzá nem férhettek ? Sir
Francis Cromatry körmeit rágta. Passepartout
magánkívül volt és a vezető alig tudta csillapítani.
Fogg ur közönyösen várt, érzelmeinek egyáltalán
nem adva kifejezést.
— Távoznunk kellene, minden eredmény
nélkül? kérdé a tábornok halkan.
— Várjon, mondá Fogg. Nekem még csak
holnap, tizenkettő előtt, kell Allabahadban lennem.
— De mit remél ön? felelt Sir Francis
Cromatry. Pár óra múlva megvirrad és....
— A kedvező alkalom még az utolsó pilla
natban is bekövetkezhetik.
A tábornok Fogg Phileas szemeiből szeretett
volna olvasni.
Mire számit a hidegvérű angol? A halál
pillanatában akarja magát a fiatal nőre vetni, hogy
kiragadja hóhérai kezeiből?
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Ez őrültség lett volna; és feltehető-e, hogy
ez az ember ily őrültségre képes lenne? Sir
Francis Cromatry mégis beleegyezett, hogy e bor
zasztó jelenet kifejlődéséig várni fog. A vezető
azonban nem hagyta társait azon a helyen, a hová
menekültek és a tisztás elejére vezette őket. Itt,
a bokrok által elfedetve, figyelemmel kisérhették
az alsó csoportokat.
Ezalatt Passepartout, ki egy fa ágain ült jó
magasan, egy gondolaton évődött, mely elébb villám
ként járta át lelkét, majd megállapodott benne.
Eleinte azt mondta magában : „Őrültség !“ és
most ismételten mondogatja: „Miért ne? Nem lehe
tetlen ... talán az egyetlen mód az ilyen barom
népnél !....“
Más formába nem is öltöztötte most gondo
latait, de kígyó módjára lecsúszott a fa alsó ágaira,
melyek égynémelyike a földet érte.
Az órák múltak és a derengő világosság a
hajnal közeledését jelezte. De azért még sötét volt.
Ez a kitűzött idő. Feltámadáshoz hasonlóan emel
kedtek fel a tömegek álmaikból, a csoportok meg
élénkültek. Tam-Tam hangok, orditás, éneklés kelt
mindenfelé. A szerencsétlen nő halálának órája
elérkezett.
És tényleg, a templom ajtai megnyíltak és
világosabb fény sugárzott ki annak bensőjéből.
Fogg és Sir Francis Cromatry tisztán láthatta, a
mint két pap kihurczolta az áldozatot. Még úgy
vélték, hogy a szerencsétlen, az önfentartás vég
erőfeszitésében, bódultságát lerázza és hóhérai elöl
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menekülni igyekszik. Sir Francis Cromatry, kinek
szive majd meghasadt, görcsösen szorongatta Fogg
Phileas kezét és érezte, hogy ez a kéz egy kést
villogtat.
E pillanatban megindult a tömeg. A fiatal
no a kenderfüst által okozott aléltságába esett
vissza. Ott haladt a fakírok közt, kik jámbor
orditozással környezték.
Fogg Phileas és társai a nagy tolongásban,
az utolsó sorokhoz csatlakoztak.
Két percz múltán a patak szélére értek és
ötven lépésnyire álltak meg a máglyától, melyen
a rajah hullája feküdt. A félhomályban látták,
hogy az áldozat mozdulatlanul fekszik férje hullája,
mellett.
Erre egy fáklyával meggyujtották az olajos
fát, mely azonnal lángra lobbant.
Fogg Phileas, nemes őrjöngéstől buzdittatva,
e pillanatban akart a máglyára rohanni, de Sír
Francis Cromatry és a vezető visszatartotta...
Fogg Phileas ellökte őket magától — de
most hirtelen megváltozott a szin. A rémület fel
kiáltása hangzott és az egész tömeg megborzadva
vetette magát a földre.
Az öreg Rajah tehát nem halt meg? kisértet
gyanánt egyenesedett fel hirtelen és a fiatal növel
karjaiban, szellemhez hasonlóan, a füstfellegek közt
haladt el. A fakírok, a testőrök, a papok, a hir
telen rémületben földre vetették magukat, nem
mertek feltekinteni, hogy a csodát lássák!
Az áldozat élettelenül feküdt az erős karok
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közt, melyek tovavitték. Fogg ur és Sir Francis
Cromatry állva maradt, a vezető fejét hajtotta le
és Passepartout kétségkívül ép úgy bámult !
A feltámadt most közel ért a helyhez, hol
Fogg Phileas és Sir Francis Cromatry állt és itt
aztán halkan mondá :
„De most siessünk !....“
Passepartout volt, ki a sürü füstben a mág
lyáig hatolt előre! Passepartout a még derengő
sötétség leple alatt a fiatal nőt megmentette a
haláltól. Passepartout, ki az elszántak szerencsé
jével játszta végig szerepét, elhaladt az ijedtségtől
lehetetlenné vált tömeg sorai közt.
Egy pillanat alatt mind a négyen eltűntek
a sűrűségben és az elefánt gyorsan vitte őket. De
az orditozás, ujjongás, sőt a Fogg Phileas kalap
jába fúródott golyó is tanúsította, hogy a ravasz
fogás már felfedeztetett.
Mert csakugyan, a mint a máglya lánggal
égett, ismét ott látták rajta a Rajah hulláját.
A papok felocsúdtak ijedtükből és észrevették,
hogy rablás történt.
Vakon rohantak az erdőbe, a testőrök nyom
ban utánuk. Ezek fegyvereiket is elsütötték, de
a rablók már gyors szökésben voltak és nemsokára
oly messze jártak már, hogy sem a golyók, sema
nyilak el nem érhették őket.
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XIV.

Fogg Phileas a remekszép Gangesvölgyben utazik,
de nem törődik azzal, hogy meg is nézze.
A merész rablás sikerült. Passepartout még
egy óra múlva is nevetett szerencsés müvén. Sir
Francis Cromatry kezet szorított a rettenthetetlen
ficzkóval, ura pedig azt mondta- „Bravó!" a mi
e gentleman ajkairól a megelégedés legfelsőbb
fokát jelentette. Passepartout erre csak azt felelte,
hogy az egész dicsőség urát illeti. Tőle csak az
„eredet? gondolat származott és még most is
nevet, ha eszébe jut, hogy ő Passepartout, a haj
dani testgyakorló művész és tűzoltó, pár pillanatig
egy bájos nő özvegye, egy öreg, bebalzsamozott
Rajah volt!
Az ifjú indus nő az egész esemény alatt
öntudatlan volt. Úti takarókba borítva, feküdt a
hordókosarak egyikében.
Az elefánt ezalatt, a vezető gondos ébersége
mellett, gyorsan száguldott a még sötét erdőn
keresztül. Egy óra múltán, a mikor a Pilaji tem
plomot elhagyta, egy rengeteg síkságon futott.
Hét órakor megálltak. A fiatal asszony még mindig
eszméletlen állapotban volt. A vezető néhány csöpp,
pálinkával vegyitett vizet öntött szájába; de a
bódultság, mely erőt vett rajta, még jó ideig
tartott.
Sir Francis Cromatry, ki jól ismerte a ken-
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dergőz Lélegzésének következményeit, nem aggó
dott miatta.
De ha az ifjú indus nő eszméletre térése
tekintetében nem is busult, jövője tekintetében
eléggé nyugtalankodott.
Őszintén megmondta Fogg Phileasnak, hogy
a mennyiben Aouda asszony Indiában marad, okvet
lenül kezeibe kerül hóhérainak.
Ez őrültek, kik az egész félszigeten elvannak
terjedve, az angol rendőrség daczára kézre fogják
őt keríteni, akár Madrasban, Bombayban, vagy Cal
cuttában. És Sír Francis Cromatry állításának
nyomosabbá tételére egy nemrégen történt hasonló
esetet idézett. Nézete szerint a fiatal asszony csak
akkor lehet biztonságban, ha Indiát végkép el
hagyja.
Fogg Phileas azt mondta, hogy ezt megjegyzi
magának és majd intézkedni fog.
Tíz óra felé a vezető Allabahad állomást
jelezte, a hol a megszakított vasúti vonal újra
kezdődik. Innen egy napnál és éjnél kevesebb idő
alatt Calcuttába lehet jutni.
Fogg Phileas tehát még idejekorán fog a
hajóhoz érkezni, mely másnap, október 25-én,
tizenkét órakor lesz Hongkongba induló.
A fiatal asszonyt a pályaház egy szobájában
helyezték el. Passepartout utasítást kapott, hogy
néhány öltözéktárgyat, ruhát, shawlt, bundát, stb.
szerezzen és korlátlan hitellel ruháztatott fel e
czélból.
Ez nyomban elsietett és végig futotta a város
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utczáit. Allabahad, az az Isten városa, egyike
India legtiszteltebb városának, mert a két szent
folyó, a Ganges és a Dsumma egybeömlésénél
fekszik, melyek vizeihez az egész félszigetről tódul
nak a zarándokok. Ismert tény különben, hogy a
Ramayana legendái szerint a Ganges az égből
ered, honnan Brahma hegye által száll le a földre.
Passepartout, mialatt a vásárlásokat végezte,
megnézegette a várost, melyet hajdanában a most
államfogházul használt pompás erőditvény védett.
A hajdanában élénk forgalmú városban ma se
kereskedelem, se ipar nincs többé. Passepartout
hasztalan keresett egy divatáru raktárt és a szük
séges tárgyakat csak egy zsibárusnál, egy vén
zsidónál találta meg, kivel nehezen lehetett meg
alkudni. így hát egy skót szövetű ruháért, egy
bő köpenyért és egy pompás menyétbundáért het
venöt fontot kellett fizetnie. Szívesen megfizette
és diadalmas arczczal tért vissza a pályaházhoz.
Aouda asszony lassanként magához tért.
Lassanként megszűnt a pillaji-i papok által ráerő
szakolt bódultság és szép szemeibe visszatért az
indiai báj. Budelkund rajah-jának özvegye remek
nő volt a szó legeurópaiasabb értelmében. Tisztán
beszélt angolul és a vezető nem túlzott, a mikor
azt mondta, hogy a fiatal parsi nőt a nevelés tel
jesen átalakította.
A vonat ezalatt indulni készült és Fogg ur
a várakozó vezetőnek kifizette bérét, de egy fillér
rel sem többet.
Passepartout ezen meghökkent egy keveset,
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mert tudta, hogy mit köszönhetett a vezető oda
adásának. Hisz ez Pillajinál tényleg életét koczkáztatta és ha a hinduk bármikor keríthetik is
kézre, bosszújukat nem fogja elkerülni
Most még csak Kiuniról van szó. Mi lesz e
drága állattal?
De Fogg Phileas már határozott.
„Parsi te, mondá a vezetőnek, te híven szol
gáltál engem. Szolgálatodat megfizettem, de nem
önfeláldozásodat. Ha akarod az elefántot, a tied
legyen.u
Hogy felragyogtak a vezető szemei.
„Nagyságod egy vagyont ajándékoz nekem!
mondá lelkesen.
— Vedd csak, derék vezető, szólt Fogg ur,
úgyis adósod maradok még.
— Ez már tetszik nekem! kiáltott Passe
partout. Vedd csak, barátom! Kiuni derék és
bátor állat!
Ezzel odament az állathoz és néhány darab
czukrot adott neki e szavakkal:
„Fogd, Kiuni, fogd!44
Az elefánt morogva fejezte ki megelégedését.
Aztán övénél fogva ragadta meg Passepartout-ot,
orrmányát köré csavarta és feje felé emelte. Passe
partout egy csöppet sem ijedt meg, megsimogatta
az állatot, mely őt szép gyengéden ismét letette
a földre. A derék ficzkó tenyere ütésével viszo
nozta a jó állat orrmányütését.
Kis idő múlva Fogg Phileas, Sir Francis
Cromatry és Passepartout egy kényelmes vasúti
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kocsiban ült Aouda asszonynyal együtt, ki a legjobb
helyet kapta; és igy a legnagyobb sebességgel
haladtak Benares felé.
Az odáig terjedő nyolczvan mértföldet két
óra alatt futották be.
Az ut folyamán a fiatal asszony lassankint
egészen magához tért ; a hódító „hang44 hatása
megszűnt.
Mennyire elbámult, a mikor a vasúton e kocsi
ban, európai ruhában és előtte teljesen ismeretlen
utasok közt látta magát.
Kezdetben utazó társai ápolták őt és néhány
csepp likőrrel ébreszgették ; aztán a tábornok
beszélte el neki a történteket. Kiemelte Fogg
Phileas odaadását, ki habozás nélkül koczkáztatta
életét, de egyúttal a legnagyobb elismeréssel emlé
kezett meg Passepartout merész vállalkozásáról is.
Fogg ur egy szót sem szólt. Passepartout
ismételten és szégyenkezve mondá : „szóra sem
érdemes!44
Aouda asszony meghatottan hálálkodott meg
mentőinek; szavak helyett inkább szép szemeinek
könyeivel fejezte ki szive köszönetét. De amint
gondolatai visszatértek a máglyához, a mint a
hindu földet nézte, hol még oly sok veszély fenye
gette, ijedten borzadt meg.
Fogg Phileas megértette, hogy mi bántja őt
és — bár nagyon hidegen — megnyugtatásául
felajánlotta neki, hogy elviszi Honkongba, hol a
veszély elmúltáig maradhat.
Aouda asszony hálásan fogadta az ajánlatot.
Utazás a föld körül.
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Honkongban egy rokona él, ki szintén parsi, egyike
a legelső kereskedőknek ama városban, mely —
bár a chinai parton fekszik már — mégis teljesen
angol.
Fél egykor Benaresben állt meg a vonat.
A brahmin legendák állítják, hogy e város
a régi Casi helyén áll, mely hajdanában a világ
űrben lebegett, az északi és a déli sark közt,
akár csak Mohamed koporsója. De a valóság mos
tani századában a legprózaibb módon a földön áll
és Passepartout pár perczig szemlélhette tégla
házait, fonott sátrait, melyek nagyon puszta színben
tüntetik fel.
Sir Francis Cromatrynak itt ki kellett száll
nia. A csapatok, melyekhez indult, a várostól
északra táboroztak, néhány mértföldnyi távolban.
A tábornok tehát elbúcsúzott Fogg Phileastól, a
lehető legteljesebb sikert kívánta neki azzal, hogy
ezt az utat még egyszer, de nem ily eredeti módon,
hanem haszonnal tegye meg. Fogg ur társának
ujjait szorította meg egy keveset. Aouda asszony
lekötelező módon búcsúzott el azzal, hogy sohasem
fogja elfeledni, a mivel Sír Francis Cromatrynak
tartozik. Passepartout a tábornok részéről szívé
lyes kézszoritással tiszteltetek meg, ki még azt
a kérdést is intézte hozzá, mikor róhatná le iránta
háláját. Erre elváltak egymástól.
Benaresen túl a vasút még jó ideig a Ganges
völgyén robog át. A kocsi ablakaiból, az eléggé
verőfényes időben Behar szindus táját, zöld-erdős
hegyeket, árpa-, tengeri- és búzaföldeket, patakokat
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és zöldes alligátorokkal teli mocsarakat, terjedelmes
falukat, zöldelö cserjéseket lehetett látni.
Néhány elefánt és vastag pupu bivaly fürdött
a szent folyam vizeiben, a már előre haladott
időszak daczára, mindkét nembeli hindukkal együtt,
kik jámbor módon a szent mosakodást végezték.
E hívők, elkeseredett ellenei a Budha vallásnak,
buzgó követői a brahminok hitének, mely három
személyben van megtestesülve : Vishnu, a napisten ;
Shiwa a természeti erők isteni megszemélyesítése ;
és Brahma, a papok és törvényhozók legfőbb ura.
De mily szemekkel nézze most Brahma, Shiwa és
Wishnu ezt az „angolositott“ Indiát, a mikor
zúgva simul el egy gőzhajó és megzavarja a Ganges
szent vizét, felriasztja a tengeri fecskéket, melyek
a folyam tükre felett repültek el, a partokon
sütkérező teknöczöket és a kint táborozó jámbor
híveket.
Ez az egész panorama villámgyorsasággal
repült el és gyakran fehér gőzfelhők gátolták a
nézőt a részletek szemlélésében. Az utazók futólag
is alig láthatták Chunar erődöt, mely húsz mért
földnyi távolban, délkeletre van Benarestől és
hajdanában a behari Rajah vára volt, — Gharepurt hires rózsavizgyáraival, lord Cornwallisnak a
Ganges bal partján állított síremlékét, Buxar erő
dített várost, az iparáról és kereskedelméről neve
zetes Patnát, hol az indiai ópium fővására szokott
tartatni, — Marghut, mely város ép oly angol,
akár Manchester vagy Birmingham, hol hires vas
öntödék, szer- és fegyvergyárak vannak, melyek
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kéményei Brahma egét fekete füsttel áraszt
ják el.
Erre beállt az éj és a vonat a mozdony elől
menekülő üvöltő tigrisek, medvék és oroszlánok
közt repült tova oly gyorsasággal, hogy nem lehetett
többé látni Bengalia csodáit. Golkondát, Gour
romjait, Murshadabad-ot, a hajdani fővárost, Burd
want, Hongkongot, Chandernagort, ez egyetlen pon
tot Indiában, mely a francziáké és a hol Passe
partout örömmel látta volna hazája lobogóját
lengeni.
Végre, reggeli hét órakor, Calcuttába értek.
A Hongkongba menő gőzhajó csak tizenkét órakor
indul, úgy hogy Fogg Phileasnak még öt órai
ideje volt.
Jegyzőkönyve szerint, a gentleman-nek, Lon
donból való elutazása után huszonhárom nappal,
október 25-én kellett India fővárosába megérkeznie
és ő a megszabott napon meg is érkezett. Sajnos,
hogy a London és Bombay közt megnyert két
nap az indiai félszigeten történt utazás alatt elve
szett, tudjuk is, mikép, — de feltehető, hogy Fogg
Phileasnak nem volt oka, a miért ezt megbánja.

XV.
A bankjegycsomag pár ezer fonttal ismét
megkönnyebbül.
A vonat a pályaházban megállt. Elsőnek
Passepartout szállt ki a kocsiból, utána Fogg ur,
ki ifjú társnőjét is kisegítette. Fogg Phileas egye-
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nesen a hongkongi hajóhoz akart indulni, hogy
Aouda asszonyt ott kényelmesen elhelyezhesse;
mert, a mig vele, e reá nézve oly veszélyes ország
ban van, nem akarta öt elhagyni.
Abban a pillanatban, a mikor Fogg ur a
pályaudvarról kilépni akart, egy rendőr lépett
hozzá, ki igy szólt :
„Fogg Phileas ur?44
— Én vagyok.
— Ez az ember az ön inasa ? kérdi a rendőr
Passepartout-ra mutatva.
— Igen.
— Szíveskedjenek mindketten velem jönni.
Fogg ur egyetlen mozdulatával sem árulta
el meglepetését. Ez a rendőr a törvény képviselője
és a törvény minden angol előtt szent. Passepar
tout az ő franczia természetével okoskodni akart,
de a rendőr megérintette botjával, Fogg Phileas
pedig engedelmességre utasította.
— Ez a fiatal hölgy elkísérhet bennünket?
kérdé Fogg ur.
— Igen, felelt a rendőr.
A rendőr most e három személyt egy pal
kigharihoz, négykerekű, kétfogatu, négyüléses ko
csihoz vezette és elindultak. A mintegy húsz per
czig tartott uton senkisem szólt egy szót sem.
A kocsi eleinte a „fekete városon44 keresztül
ment, hol szűk utczák, ronda házak voltak, hol
mindenféle nemzetiségű, toprongyos alakok tolong
tak, — aztán pedig az európai városon keresztül,
mely már barátságosabb, hol a házak téglákból

102

vannak, kokuszfák nyújtanak árnyékot, soka zászló
és árbocz is, hol már korán reggel előkelő gaval
lérok pompás fogatokon kocsiznak.
A palkighari egy egyszerű külsejű ház előtt
állt meg, melyet magánhasználatra nem lehetett
alkalmazni. A rendőr kiszállította foglyait, beve
zette őket egy rácsozott ablakos szobába és igy
szólt :
— Fél kilenczkor Obadiah biró előtt kell
megjelenniök.
Ezzel elment és becsukta az ajtót.
— Nos! Most börtönben vagyunk! kiáltott
Passepartout és egy székre rogyott.
Aouda asszony azonnal Fogg úrhoz fordult
és eltitkolhatatlan megindulással igy szólt.
— Uram! Hagyjon magamra! Miattam üldö
zik önt! Mert engem megmentett!
Fogg Phileas csak azt felelte erre, hogy ez
lehetetlen. Hogy az özvegy elrablása miatt üldöztetnék — az lehetetlen. A panaszosok nem mer
nének fellépni. Itt félreértés lehet. Fogg ur meg
jegyezte még, hogy a fiatal asszonyt semmi esetre
sem fogja cserben hagyni és elviszi Hongkongba.

— De hisz a hajó már tizenkettőkor indul,,
jegyezte meg Passepartout.
— Még tizenkettő előtt a hajón leszünk,
felelt nyugodtan a gentleman.

Ezt oly határozottsággal mondta, hogy Passe
partout akaratlanul is azt gondolta magában:
„Ezer ördög ! Ez aztán biztosra veszi !
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Tizenkettő előtt a hajón leszünk!44 De azért meg
nyugtatva nem volt.
Fél kilenczkor megnyílt az ajtó, a rendőr
belépett és a foglyokat a szomszédos terembe
vezette. Tárgyalási terem volt, hol nagyszámú
európaiak és benszülöttek már minden helyet el
foglaltak.
Fogg ur, Aouda asszony és Passepartout egy
pádon foglalt helyet a bíró és a jegyző székei
előtt.
Obadiah biró a jegyző kíséretében nemsokára
megjelent. Vastag, testes ember volt. Levette a
parókát, mely egy szegen függött és gyorsan
feltette.
„Az első ügyet44 mondá.
Majd fejére téve kezét :

„Nos! Hisz ez nem az én parókám!
— Csakugyan, Obadiah ur, az az enyém,
felelt a jegyző.
— Kedves Oysterpuff, már hogy hozhat egy
biró helyes Ítéletet a jegyző parókájában!

Elcserélték a parókákat. E bevezetés alatt.
Passepartout úgy érezte, mintha izzó parázson
ülne, mert a tárgyalási terem nagy órájának muta
tója borzasztó gyorsasággal látszott haladni.

„Az első ügyet, ismétlé Obadiah biró.
— Fogg Phileas? mond Oysterpuff jegyző.
— Itt vagyok, felel Fogg ur.
— Passepartout?
— Jelen!
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— Jól van ! mond a bíró. Két nap óta várták
már önöket minden vonatnál, mely Bombayból jött.
— De hát mivel vagyunk vádolva? kérdé
Passepartout türelmetlenül.
— Azt majd mindjárt meghallják, szólt a biró.
— Uram, mondá erre Fogg ur, én angol
állampolgár vagyok és jogosítva vagyok...

— Bántotta talán valaki? kérdé Obadiah.
— Semmikép.
— Jól van. A panaszosok lépjenek be.
A biró parancsára megnyílt az ajtó és egy
teremszolga három hindupapot bocsájtott be.
„Igenis! dörmögött Passepartout, e ficzkók
a mi hölgyünket akarták megégetni!44

A papok odaálltak a biró elé és a jegyző
egy vádlevelet olvasott fel, vallásháboritásról,
templomfertőztetésröl, Fogg Phileas és inasa ellen,
mert egy, a brahmin vallás által megszentelt he
lyet megfertőztették.
— Hallották? kérdé a biró FoggPhileastól.
— Igen, uram, felelt Fogg ur és beismerem.
— Ah ! Ön beismeri...
— Beismerem és elvárom, hogy a papok is
beismerik majd, hogy mit akartak a pillaji-i tem
plomban tenni.
A papok egymásra néztek. Úgy látszott, hogy
nem értik a vádlott szavait.
— Igenis! kiált Passepartout hevesen, a
pilaji-i templomban, mely előtt áldozatukat meg
égetni akarták.
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A papok megint bámultak, Obadiah biró
csodálkozva kérdé:
— Miféle áldozatot? Megégetni! Bombay
kellő közepén?
— Bombay? kiált Passepartout.
— Igenis. Pilajiról szó sincs itt, hanem a
Malebar-Hill templomról Bombayban.
— És bizonyítékul itt vannak a szentségtörök
czipöi, tette hozzá a jegyző, egy pár czipőt helyezve
az Íróasztalra.
Az én czipőim ! kiáltott meglepetve Passe
partout, ki ez önkéntelen nyilatkozatot nem bírta
visszafojtani.
Elképzelhető most az ur és az inas lelki
zavara. A bombay-i esetet már teljesen elfeledték
és most ezért állították őket a calcuttai biró elé.
Fix ügynök tényleg arra törekedett, hogy ezt
az esetet kihasználja. Ő még tizenkét óra hosszat
maradt Bombayban, a hol a Malebar-Hill templom
papjaival tanácskozott; nagy kárpótlást helyezett
nekik kilátásba, mert tudta, hogy az angol kormány
keményen bünteti az ilyen kihágásokat; aztán a
legközelebbi vonattal a vallásháboritók üldözésére
küldte őket. Ámde a késedelem folytán, melyet az
özvegy megszabadítása okozott, Fix az ő hindu
jaival elébb érkezett meg Calcuttába, mint Fogg
Phileas és az inasa, kiket, a táviratilag értesített
hatóságnak a kiszállás alkalmával kellett elfogatnia.
Mily zavarban volt Fix, mikor hallotta, hogy Fogg
Phileas még nem is érkezett meg Calcuttába ! Azt
hitte most, hogy az ő tolvaj^ egy állomásról az
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északi tartományokba szökött. Huszonnégy órán
át kinos nyugtalansággal leste őt a pályaháznál.
És mennyire örvendett, mikor ma reggel végre
kiszállni látta őket, bár egy nő társaságában, kinek
jelenlétét nem tudta mire érteni. A rendőrt azonnal
nyomukba küldte és a mint láttuk, az, Obadiah
biró elé állította a jövevényeket.
Ha Passepartout nem foglalkozott volna anynyira ügyével, a detektívet megláthatta volna a
terem egyik sarkában, a honnan nagy figyelemmel
kisérte a tárgyalás menetét, — mert Calcuttába
ép úgy nem érkezett még meg az elfogatási pa
rancs, mint a hogy nem jött meg Bombayba és
Suezbe sem !
Obadiah biró ezalatt jegyzőkönyvbe vette
Passepartout elhamarkodott beismerését.
— A tett beismertetett ? mondá a biró.
— Igen, beismertetett, felelt Fogg ur rö
viden.
— Tekintettel arra, folytatja a biró, hogy
az angol törvény egyforma szigorral védi az indiai
nép összes vallásait és mert Passepartout ur be
ismerésben van, de tetten is érték, a mikor októ
ber 20-án Malebar-Hill templomába szentségtelen
lábakkal lépett: nevezett Passepartout tizennégy
napi fogságra és háromszáz font pénzbírságra
ítéltetik.
— Háromszáz font ? kiált Passepartout.
— Csitt ! szólt a teremszolga rikácsoló
hangon.
— És, folytatja a biró, tekintettel arra, hogy
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tényleg nem igazoltatott, hogy az ur és inasa közt
nem forgott-e fen egyetértés és mert az ur az ál
tala fizetett cseléd tetteiért és eljárásaiért felelőssé
teendő, nevezett Fogg Phileas letartóztattatik és
nyolcz napi fogságra és százötven font pénzbír
ságra ítéltetik. — Szolga, vezessen be más feleket!
Fix örömmel hallotta, hogy Fogg Phileasnak
nyolcz napig kell Calcuttában vesztegelnie, ezalatt
okvetlenül megjön az elfogatási parancs.
Passepartout teljesen megzavarodott. Ez az
Ítélet tönkreteszi az ő urát. Húszezer fontos foga
dást veszit el, mert ő, igazi bárgyú módra, bement
abba az átkozott templomba!
Fogy Phileas oly nyugodt maradt, mintha az
Ítélet őt nem is érdekelné. De abban a pillanat
ban, a mikor más feleket hoztak be, felállt és
igy szólt:
„Biztosítékot teszek le.
— Ez jogában áll, mondá a biró.
Fix úgy megijedt, hogy még a fogai is va
czogtak, de ismét magához tért, a mikor hallotta r
hogy a biró, „tekintettel arra, hogy Fogg Phileas
inasával együtt külföldi44, a biztosítékot mindegyi
kükre nézve,- külön ezer fontban állapittatik meg.
Tehát kétezer fontot kell Fogg urnak elve
szítenie, ha nem igazolja magát.
„Lefizetem44, szólt a gentleman.
És a kézitáskából, melyet Passepartout cze
pelt, egy csomó bankjegyet vett ki és letette a
jegyző asztalára.
„Ezt az összeget ismét visszakapja, a mint
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a börtönből kikerül. Addig is e biztosíték ellené
ben szabad.
— Jöjjön, mondá Fogg Phileas inasának.
— De legalább czipőimet kell kiadniok44, ki
áltott Passepartout felháborodással.
Visszaadták neki czipöit.
— No ezek most elégbe kerülnek! dörmögött.
Ezer fontnál többe kerül minden egyes.
Passepartout siralmas arczczal kövétte urát,
ki a fiatal asszonynak nyújtotta karját. Fix azt
remélte még, hogy az ö tolvaja a kétezer fontot
mégsem fogja cserben hagyni és lépten-nyomon
utána ment.
Fogg ur kocsit vett és Aouda asszonynyal
és Passepartout-val azonnal beléült. Fix a kocsi
után szaladt, mely nemsokára az egyik rakparton állt
meg. Félmértföldnyi távolban horgonyozott a Ran
goon, kitűzve már az indulást jelző zászlót. Tizen
egyet ütött és Fogg urnak még egy órai ideje
volt. Kiszállt tehát a kocsiból és Aouda asszony
nyal és Passepartout-val együtt csolnakba ült. A
detektív lábával dobbantott.
— A gazficzkó! dühöngött magában. Eluta
zik, itt hagy kétezer fontot! Ily pazarló csak egy
tolvaj lehet! Óh! Nyomában maradok a világ vé
géig is, ha kell, de ily módon majd oda lesz a lo
pott pénz!
Nem ok nélkül beszélt igy a rendőrügynök.
Fogg Phileas, Londonból való elutazása óta, úti
költségek és jutalmak, az elefánt vétele, biztosí
ték és birság czimen tényleg már ötezer fontnál

109

többet vert el az uton és a megkeritendő összeg
százalékai, melyek a detektívet illetnék meg, foly
tonosan kevesbednek.
XVI.
Fix úgy tesz, mintha mit sem tudna arról, a
mit neki beszéltek.

A Rangoon, a keletindiai sziget ársaságnak a
chinai és japáni tengerek szolgálatára alkalmazott
hajója, vasból készült csavargőzös volt ezerhatszáz
tonna hordképességgel és négyszáz lóerővel. Ép
oly gyorsan járt mint a Mongolia, de nem volt
oly kényelmesen berendezve. Ép azért Aouda as
szony kényelméről sem lehetett úgy gondoskodni,
mint azt Fogg Phileas óhajtotta volna. Azután
meg csak háromezerötszáz mérföldet kitevő útról,
tizenegy vagy tizenkét napi utazásról volt szó, a
fiatal asszony pedig nem volt kényes utas.
Ez utazás első napjaiban Aouda asszony kö
zelebbről ismerkedett meg Fogg Phileas úrral.
Minden alkalommal legmélyebb háláját igyekezett
iránta tanúsítani. A flegmatikus gentleman, látszó
lag, nagyon hidegen hallgatta és egyetlen mozdu
latával, vagy különösen hangsúlyozott szavával
sem árulta el érdeklődését. Gondosan őrködött,
hogy a fiatal asszonynak semmiben sem legyen
hiánya; pontosan eljött bizonyos időkben, hogy
beszédét hallgassa, ha nem is csevegett vele. A
legszigorúbb módon teljesítette irányában az udva
riasság kötelességét, de a kizárólag e czélra ké-
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•szült gép kedvességével és közvetlenségével. Aouda
asszony igazában nem is tudta, hogy mit tartson
felőle, de Passepartout rövid vonásokban megma
gyarázta neki ura különös természetét. Ö erre
csak mosolygott, de neki köszönhette életét és
megmentője mitsem veszíthetett az által, ha hálás
szemekkel nézte.
Aouda asszony megerősítette azt a megindító
történetet, melyet a hindu vezető mondott el róla.
Tényleg ahoz a fajhoz tartozik, mely a benszülöt
tek közt az első helyet foglalja el. Sokan a parsi
kereskedők közül a gyapjukereskedés által óriási
vagyont szereztek. Egyiküket Sir James Jejeebhoy-t
az angol kormány nemesi rangra emelte és Aouda
asszony rokona volt e gazdag embernek, ki Bom
bayban lakott. És ép Sír Jejeebhoy egyik roko
nát készült meglátogatni, ki Honkongban lakott.
Hogy segélyt, menhelyet talál-e nála, ezt nem
merte állítani. Fogg ur erre azt felelte, hogy
csak legyen nyugodt, mathematikai pontossággal
fog minden elrendeztetek így szokta ő magát ki
fejezni.
Hogy a fiatal asszony megértette-e ezt a
rettenetes kifejezést, az már mellékes dolog. Nagy
szemeit azonban ott pihentette Fogg ur tekinte
tén, azokat a nagy szemeket, melyek oly tiszták
voltak, mint a Himalaya szent tavai! De a rideg
Fogg ur, ki még tartózkodóbb volt, mint valaha,
nem látszott annak az embernek, ki kész volna e
tóba vetni magát.
A Rangoon utjának első része zavartalanul
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mult el. Az idő tűrhető volt. A megmérhetetlen
bengáliai öböl ez egész része kedvezett a gyors
haladásnak. A Rangoon fedélzetéről csakhamar
feltűnt Nagy-Andaman, a csoport főszigete, mely
Saddle-Peack nevű, festőileg szép, kétezernégyszáz
láb magas hegységei folytán, messziről felismerhető.
A part hosszában és ahoz meglehetősen kö
zel haladtak el. A sziget vad pápuáit nem lehe
tett látni. Az emberi művelődés legalacsonyabb
fokán álló teremtések ugyan, de azért nem em
berevők.
A szigetek pompás panorámát képeztek. Az
előtérben rengeteg erdővel, bambuszszal, muska
tálylyal, óriási mimosákkal, cserjenagyságu páfrá
nyokkal volt borítva, a háttért pedig kecses hegy
körvonalak szegélyezték. A partokon ezerszámra
hemzsegtek a jóiztt salangánok, melyeknek ehető
fészkei a mennyei birodalomban kedvelt ételt ké
peznek. De a tarka szin, melyet az Adamanok
csoportja nyújtott a szemnek, gyorsan elrepült és
a Rangoon sebesen haladt Malacca felé vezető út
jára, hogy azon át a chinai tengerbe jusson.
Mit csinált ez uton Fix ügynök, kit balcsil
laga e körutazásra ragadtatott?
Miután Calcuttában intézkedett, hogy az el
fogatási parancsot, ha az végre megjönne, Hong
kongba küldjék után, Passepartout által észre sem
véttetve, a Rangoonra sikerült szállnia és remélte,
hogy ottléte a hajó megérkezéséig titokban fog ma
radhatni. Bajos is lett volna ittlétét megmagya
rázni, a nélkül, hogy Passepartoutban, kinek azt

112
kellett hinnie, hogy ö Bombayban maradt, gyanút
ne keltett volna. De a körülmények lánczolatos
összefüggése még is odafejlesztette a dolgokat,
hogy a derék ficzkóval való ismeretségét fel kel
lett frissítenie. Hogy ez mint történt, azt mindjárt
elmondjuk.
A rendörügynök minden reménye és kíván
sága most egyetlen pontban egyesült és ez Hong
kong volt, mert a hajó sokkal rövidebb ideig
vesztegelt Singaporéban, mintsem hogy ott kísért
hetett volna meg valamit. Vagy Hongkongban
történik meg tehát az elfogatás, vagy pedig úgy
megugrik előle a tolvaj, hogy soha utói nem
érheti.
Tényleg már csak Hongkong volt az egyetlen
angol terület az egész uton. Azontúl China, Japán,
Amerika, biztos menhelyet nyújt Fogg urnak.
Hongkongban azonban, ha megkapja végre az utána
küldendő elfogatási parancsot, Fix elfogja Foggot
és átadja az ottani rendőrségnek. Ez könnyű do
log lenne. Hongkongon túl azonban az egyszerű
elfogatási parancs már nem elég. Formális kiada
tásnak kell történnie, mely sok mindenféle akadálylyal és elnyujtással lehet egybekötve, a mit a
gazficzkó felhasználhat arra, hogy végkép eltűnjék.
Ha az elfogatás Hongkongban nem történhetik, az
— ha nem is lesz lehetetlen, de — nagyon ba
josan fog menni és a sikerre való kilátás is mindin
kább csökken.
„Tehát, mond magában Fix ismételten, a
mikor már unatkozni kezdett hajófülkéjében, tehát
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vagy ott lesz az elfogatási parancs Hongkongban
és én nyakon csípem emberemet, vagy pedig nem
lesz még ott és akkor mindenkép meg kell gátol
nom továbbutazását ! Bombayban és Calcuttában
felsültem tervemmel! Ha Hongkongban is igy já
rok, oda a becsületem és a hírnevem ! Kerüljön
bármibe is, most czélt kell érnem. De mit tehetek,
hogy szükség esetén megakadályozzam annak az
átkozott Foggnak a továbbutazását ?“
Ha minden dugába dől, Fix elhatározta, hogy
Passepartoutnak őszinte vallomást fog tenni és
megismerteti vele urát, kinek bűnéről bizonyára
nincs tudomása. Ha Passepartout tisztán látja a
tényállást, attól való félelmében, hogy bűnrészes
nek fogják tartani, kétségkívül vele fog majd
egyetérteni. Ámde ez nagyon merész mód, melyet
csak minden egyébnek hiányában lehet alkalmazni.
Hisz Passepartout egyetlen szavával, mit urának
elmond, mindent elronthat.
A rendőrügynök tehát a legnagyobb zavar
ban volt, a mikor Aouda asszonynak a Rangoon
hajón és Fogg Phileas társaságában léte uj műkö
dési kört nyitott meg előtte. Ki ez a nő? A körül
mények mily összefüggése tette őt Fogg Phileas
utitársává? Kétségkívül Bombay és Calcutta közt
kerültek össze! Ámde a félsziget melyik partján?
Csak a véletlen vezette volna ez ifjú nőt Fogg
Phileas mellé? Vagy nem épen az volt a czélja
az egész indiai utazásnak, hogy e bájos teremtés
sel találkozzék ? Mert bizon nagyon bájos. Fix azonnal
észrevette őt a calcuttai tárgyalási teremben.
Utazás a föld körül

o
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Könnyen elképzelhető, hogy a rendőrt meny
nyire kínozhatta a kíváncsiság. Már azt a kérdést
is felvetette, nem forog-e fenn bűnös szöktetés. Igen !
Csakis ez lehet! Ez a gondolat úgy meggyökered
zett Fix agyában, hogy már azt is kiszámította,
mily roppant hasznot meríthet .belőle. Férjezett le
gyen a nő vagy hajadon, mindenkép szöktetés történt
és Hongkongban oly kelepczébe kerülhet e miatt
a csábitó, melyből egész pénze feláldozásával sem
menekülhet.
Ámde a Rangoonnak Hongkongba érkezését
nem szabad bevárni. Foggnak az az utálatos szo
kása van, hogy ő az egyik hajóról a másikra való
sággal átugrik és még mielőtt megközelíthetné, ő
már messze járhat.
Nagyon fontos körülmény tehát az, hogy az
angol hatóságok eleve értesittessenek és hogy a
Rangoon érkezése jeleztessék, még mielőtt kiszáll
hat. Ez könnyű dolog volt, mer a hajó Singaporéban frissítőket szerzett be. Singapore pedig táv
irati összeköttetésben áll a chinai parttal.
Mindamellett Fix, mielőtt a cselekvés terére
lépne, elhatározta, hogy előbb Passepartout-val fog
beszélni. Azt tudta, hogy ennek a ficzkónak kön
nyen eljár a szája és igy hát feltette magában,
hogy eddigi inkognitóját felfedi előtte. Vesztegetni
való idő azonban nem maradt. Október 31-ike volt
és a Rangoonnak másnap Singapore mellett kell
kikötnie.
E napon tehát Fix kijött a fülkéjéből, azzal
a szándékkal, hogy Passepartout urat megszólítja,
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még pedig úgy, mintha láttára nagy meglepetést
érzett volna. Passepartout ép az elörészen sétált,
a mikor az ügynök feléje rohant és igy kiáltott:
— Hogyan, ön a Rangoon-on !
— Fix ur a hajón! felelt Passepartout, szer
felett meglepetve, a mikor Mongoliabeli utazótársát
felismerte. Hogyan? Én Bombayban hagytam el
önt és most ismét Hongkong felé való utamban
találom ! Ön is a föld körül utazik ?
— Nem, nem, válaszol Fix, én Hongkongban
szándékozom időzni, — pár napig legalább.
— Ugy! mond Passepartout, látszólag kissé
csodálkozva. De hogy van az, hogy Calcuttából
elutazásunk óta nem láttam a fedélzeten?
Valóban, rosszul voltam . . . egy kis tengeri
betegség . . . szobámban, az ágyban maradtam . . .
Bengália áramlatát nem bírom úgy, mint az indiai
tengert. És Fogg Phileas ur?
— Pompásan van, ép oly pontos, mint úti
naplója! Egy napot sem késik! Nini! Fix ur, ön
nem is tudja, hogy fiatal hölgy is van társasá
gunkban ?
— Egy fiatal hölgy? kérdé az ügynök, ki
úgy tett, mintha nem is értené, hogy kísérője mit
akar mondani.
Passepartout azonban csakhamar elmondott
neki mindent, a mi történt. Elbeszélte neki a
bombay-i pagodában történt esetet, az elefánt meg
vásárlását kétezer fontért, a halottégetés esetét,
Aouda megszabadítását, a Calcuttai bíróság Ítéle
tét és onnan való szabadulásukat. Fix, ki az utóbbi
8
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eseményeket ismerte, úgy tett, mintha mitsem
tudna ezekről és Passepartout ellent nem állhatott
az ingernek, hogy el ne mesélje kalandjait oly
hallgatónak, ki annyi érdeklődéssel leste szavait,
— De végre is, kérdé Fix, az ön ura Euró
pába szándékozik azt a fiatal nőt elvinni?
— Dehogy, Fix ur! Csak egy rokonának
akarjuk átadni, a ki kereskedő Hongkongban.
— Nem csinálhatunk semmit! mondá magá
ban a detektív, nagyot nyelve. Szolgálhatok egy
pohárka ginnel, Passepartout ur?
— Szívesen fogadom, Fix ur. Legalább igyunk
egyet a Rangoon-on történt találkozásunk örömére !

XVII.

Singaporétól Hongkong-ig.
E naptól fogva Passepartout és az ügynök
gyakran találkozott, de az utóbbi a lehető legtar
tózkodóbb volt társával szemben és nem is kísér
tette meg, hogy fecsegésre bírja. Csak egyszerkétszer és akkor is csak futólag látta Fogg uratr
ki szívesen maradt a Rangoon termeiben, akár
azért, hogy Aouda asszonyt szórakoztassa, akár
pedig, hogy változhatatlan szokásaihoz híven, whisztezzék.
Passepartout már komolyan kezd tűnődni a.
felett, hogy Fixet ismét egy uton találta urával.
És valóban, ez a tény legalább is meglepő volt.
Ez a nagyon szeretetreméltó és bizonyára igen
szives gentleman, kivel első ízben Suezben talál-
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koztak, a Mongolian szintén hajóra száll, Bombayban, a hol állítólag maradnia keltett volna, kiszáll
és Hongkong felé utaztában ismét a Rangoon-on
tűnik fel, egyszóval : lépésről-lépésre Fogg ur
nyomában van. Ez már egy kissé feltűnő dolog és
legalább is különös találkozás. Mire czéloz Fix?
Passepartout képes lett volna papucsaiba fogadni,
bár ezeket roppant nagyra becsülte, hogy Fix ve
lük egyidejűleg fogja Hongkongot elhagyni és való
színűleg egy — és ugyanazon hajón.
Az soha sem jutott volna eszébe, hogy Fogg
urat/ mint tolvajt üldözik, az egész földteke kö
rül. De mert az emberi természetben rejlik, hogy
minden kételynek meg van a magyarázata is, Passe
partout, kinek agyában hirtelen egy gondolat vil
lant meg, Fix állandó ittlétét következőleg értel
mezte. Valójában, gondolta magában, az a Fix
csak ügynök — más nem is lehet — kit Fogg
urnak reformklubbeli társai küldtek utána, igazo
landó, hogy az utazást szabályszerűen a föld körül,
a megszabott útirányban tette meg.
„Ugy van, kétségkívül!44 ismételgette magá
ban a derék ficzkó, ki éles eszejárására nagyon
büszke volt. Ez méltatlan eljárás! Azt a becsüle
tes, tisztességes Fogg urat titkos ügynök által
kémleltetik. Oh! Uraim a reformklubból, ennek
nagy árát fogják megadni!44 Passepartout, ki szer
felett örült felfedezésének, mégis azt határozta el,
hogy urának semmit sem szól, mert attól tartott,
hogy ellenfeleinek ez a bizalmatlansága megsért
hetné őt. De feltette magában, hogy alkalom-
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adtán, ha csak képletesen is, felülteti egy kicsit
Fix urat.
Szerdán, október 30-án, délután, a Rangoon
a malaccai útra tért, mely a hasonnevű félszigetet
Szumatrától elválasztja. A nagy szigetet sok apró,
meredek és igen festői szigetecske fedte el az
utasok szemei előtt.
Másnap, reggeli négy órakor a Rangoon,
miután fél napot nyert a rendes időből, Singaporéban vetett horgonyt, hogy szenet vegyen fel.
Fogg Phileas ezt az időnyereséget a „Követel44
rovatba jegyezte be és ezúttal a szárazföldre is ki
lépett, hogy Aouda asszonyt kisérje, ki néhány
órán át sétálni kívánt.
Fix, ki Foggnak minden lépését gyanúsnak
tartotta, észrevétlenül utánuk osont. Passepartout,
ki magában jót nevetett Fix e viselkedése miatt,
mint rendesen, itt is a vásárlásokat végezte.
Singapore szigete sem nagy, sem valami kü
lönös hatású. Nincsenek rajta hegyek és hegyes,
tájak. De azért e hiánya daczára is elragadóan
szép ; gyönyörű utak által szeldelt park. Aouda
asszony és Fogg Phileas egy pompás, hollandi
lovak által vontatott liintón kocsizott a sűrű
pálmafák alatt, melyek levelei már messziről ra
gyogtak, mig az utakat szegfűszeg cserjék, bors
bokrok szegélyezték, mint nálunk a tövisbokrok ;
a szágófák és óriási szárú páfrányok e forró
földövi tájat festőivé tették; a csillogó levelű mus
katályfák édes illattal telitették a levegőt. Elénk,
pajzánkodó majmok élénkítették a berkeket és a
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nádasokban talán tigrisek is tanyáztak. A kit talán
meglep az, hogy ez aránylag kicsi szigeten a vé
rengző állatok még nem pusztultak ki teljesen,
annak felvilágosításul szolgáljon az a tény, hogy
ezek, a tengerszorost átúszva, a félszigetről
jönnek át,
Miután Aouda asszony és társa, ki sokat nézett
ugyan, de mitsem látott, már két órán át kocsi
zott a síkságon, visszatértek a városba, mely ren
geteg tömeg idomtalan és lapos házikóból áll,
melyek mindegyikét gyönyörű kertek, ananász és
egyéb kiváló gyümölcsültetvények övezik.
Tíz órára ismét a hajóhoz értek, az ügynök
folyton észrevétlenül kisérte őket, mert neki is
egy bérkocsi erejéig kellett magát költségbe vernie.
Passepartout a Rangoon fedélzetén várta
őket. A derék fiú néhány tuczat manguntát vett,
mely gyümölcs olyan, mint egy közepes nagyságú
alma, belül piros, de oly fehér bélü, mely a száj
ban elolvadván, a legkényesebb ínyenczeket is fel
űditi. Passepartout boldog volt, hogy megkínálhatta
velük Aouda asszonyt, ki a legbájosabb mosolylyal
hálálkodott.
Tizenegy órára a Rangoonnak elég szene
volt már, felszedte tehát horgonyait és pár óra
múlva már elmosódtak a malaccai hegyek körvo
nalai, melyek erdeiben a világ legszebb tigrisei
tanyáznak.
Singapore még körülbelül ezerháromszáz angol
mértföldre van Hongkong szigettől, a kicsiny angol
területtől, mely a chinai parttól van elválasztva.
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Fogg Phileasnak ez utat legfelebb hat nap alatt
kell megtennie, hogy Hongkongban arra a hajóra
szállhasson, mely november 6-ikán Yokohamába,
Japán egyik legnevezetesebb kikötőhelyébe volt
induló.
A Rangoon erősen megtelt. Singaporéban sok
utas szállt be, hinduk, caylonesek, chinaiak, ma
layok, portugallok, kik jobbára a másodosztályú
helyeket vették igénybe.
Az eddigelé elég kedvező időjárás a hold
utolsó negyedével megváltozott. A tenger zajlott
és a szél hevesen fújt, de szerencsére délkelet
felől, a mi kedvezett az utazásnak. A mikor csak
lehetett, a kapitány kifeszittette a vitorlákat. A
Rangoon naszád gyanánt felszerelve, két vitorlás
árboczával és felső vitorlájával haladt és menete
sebességét a gőz és a szél kétszeres hatása fo
kozta. így aztán a hullámokat törve, sokszor nagy
megerőltetéssel, eveztek el Annam és Cochinchina
partjai hosszában.
De a hiba inkább a Rangoonban rejlett, mint
a tengerben és tisztán csak a hajót okozhatták a
sok fáradalomért az utasok, kik jobbára megbete
gedtek.
A Peninsulár Compagnie hajói, melyek a
chinai tengereket járják, tényleg igen rosszul
vannak építve. Megterheltetésükkel beálló mélyebb
járásuk az űrmérethez képest nincs pontosan ki
számítva és ép ezért a tenger erejének nem áll
hatnak eléggé ellen. Zárt, a viz által el nem fog
lalható területük elégtelen. Nagyon mélyen járnak
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és ép ezért néhány hullámcsapás is elég arra, hogy
utjuk megzavartassék.
Ezek folytán és a rossz időjárás miatt is, nagy
óvatosságot kellett kifejteni. Néha a csekély gőz
daczára is mérsékelni kellett a nyomást; ez oly
időveszteség volt, mely Fogg Phileasra nézve a
legkisebb hatással sem látszott lenni, mig Passe
partout roppant mód izgatott volt. Ilyenkor aztán
a kapitányt, a gépészt, a hajózási társaságot ke
gyetlenül szidta.
— Hát olyan nagyon szeretne már Hong
kongban lenni? kérdezte egyszer Fix ügynök.
— Igenis ! felelt Passepartout.
— Mit gondol, Fogg urnak sietnie kell, hogy
a yokohamai hajót elérhesse.
— Rettentően kell sietnie.
— Ön tehát most már hisz a föld körül való
e különös utazásban?
— Nagyon ! És ön, Fix ur ?
— Én? Én nem hiszek.
— Sunyi! szólt Passepartout és szemeivel
hunyorított.
Ez a szó gondolkozóba ejtette az ügynököt.
Ez a megjegyzés nyugtalanította, bár azt sem tudta,
hogy miért. Átlátott most már a franczia is az ő
tervein? Nem tudja, hogy mihez tartsa magát. De
hát hogy fedezhetne volna fel Passepartout az ő
detektivi minőségét, mit más senki nem is sejthe
tett? Pedig Passepartoutnek mégis lehettek va
lami mellékes gondolatai, a mikor ezt a kifejezést
használta.
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Még az is megesett, hogy e derék ficzkó
egy alkalommal még ennél is többet mondott; de
hát a lelkesedés elragadta, nyelvét nem bírta
fékezni.
— Látja, Fix ur, mondá neki ravaszkodva,
mi talán oly szerencsétlenek leszünk, hogy Hong
kongba érve, nélkülöznünk kell majd az ön további
társaságát ?
— Nem, felel Fix zavarodotttan. nem tu
dom !... Meglehet, hogy...
— Ah! mond Passepartout, ha ön velünk
maradna, ez szerencse lenne reám nézve! No látja,
a Peninsular Compagnie ügynöke fél uton meg nem
állhat. Ön csak Bombay-ig akart menni és most
már majd Chinában vagyunk! Onnan nem messze
Amerikába és Amerikából Európába már csak egy
ugrás !
Fix élesen nézte társát, de ez a legszeretetre
méltóbb arczot mutatta és vele nevetett. Majd
jókedvűen kérdezte, hogy „sokat jövedelmez-e neki
ez az üzlet?44
— Igen és nem, felelt Fix változatlan arczkifejezéssel. Vannak jó és rossz üzletek. De hisz
azt elképzeli, hogy nem a magam költségein
utazom !
— Ö ezt már hiszem, felelt Passpartout és
még hangosabban kaczagott.
A mint e beszélgetésnek vége szakadt, Fix
lement hajószobácskájába és gondolkozni kezdett
a dolog felett. Kétségkívül átlátták terveit. A franczia valami módon kitalálta az ö detektivi minő-
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ségét. De váljon urának elmondta-e? Mily szerepet
játszott az egészben? Bűnrészes-e vagy sem? Ha
ez a titok kisült, az egész terv dugába dőlt. Az ügy
nök sok kínos órát töltött igy el, majd mindent
elvesztettnek gondolva, majd ismét azt remélve,
hogy Fogg mit sem tud. — végre aztán maga semi
tudta, hogy mittevő legyen.
Ezalatt agyműködése kissé lecsilapult és el
határozta, hogy Passepartout-val nyíltan fog be
szélni. Ha abban a kedvező helyzetben lenne, hogy
Fogg urat Hongkongban elfoghatná és ha Fogg
ur arra készülne, hogy végkép elhagyja az angol
területet, úgy ő, Fix, mindent elmond Passépartoutnak. Vagy bűnrészese volt az inas az urnak — és
ez mindent tud, igy tehát dugába dől minden —
vagy pedig nem vett részt a tolvajlásban és akkor
érdekében állna, hogy a zsiványt cserben hagyja.
így állt egymással szemben e két ember, fe
lettük pedig Fogg Phileas lebegett fenséges kö
zönynyel. Eltérithetetlenül folytatta pályáját a föld
körül, távolról sem törődve a harmadrendű csilla
gokkal, melyek körülte keringtek.
És daczára ennek, közelében mégis volt —
hogy csillagászati kifejezéssel éljek — egy za
varó csillagzat, melynek e gentleman szivére némi
tekintetben nyugtalanitólag kellett volna hatnia.
De nem ! Passepartout legnagyobb csodálkozására
Aouda asszony bájai épenséggel nem hatottak és
ha voltak is áramlatok, nehezebben lehetett volna
ezeket kiszámítani, mint az Uránuszéit, melyek
Neptun felfedezését okozták.
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Igen ! Passepartout naponta újra bámult, a
mikor a fiatal asszony szemeiben oly hálát és oda
adást látott ura iránt! Fogg Phileasnak kétség
kívül van annyi szive, a mennyi a hősies viselkedés
hez elegendő; de a szerelem érzelmeinek befoga
dására képtelen ! Nyoma sincs az aggályoknak,
melyeket az utazás változatos esélyei idézhetné
nek fel benne. De maga Passepartout örökös aggo
dalmak közt élt. Egy alkalommal, mikor a henge
rek erősebben működtek, gőzt látott a szelepekből
ki tódulni és dühösen kiáltott fel: „A szelepek
nincsenek eléggé leszorítva! Nem jutunk előre!
Ilyenek az angolok! Egy amerikai hajón a leve
gőberepülnénk talán, de gyorsabban is haladnánk !“

XVIII.
Fogg Phileasnak, Passepartoutnak és Fixnek,
rendkívüli dolga akad.
Az utazás utolsó napjaiban rossz idő járt.
Az állandóan északnyugatról lengő nagyon erős
szél a hajó menntét gátolta. A Rangoon folytono
san ingott és az utasok méltán zúgolódhattak a
hosszú, kellemetlen érzést szülő hullámok miatt,
melyeket a szél csapdosott fel a fedélzetre.
November 3-án és 4-én már valóságos vihar
dühöngött. A szél rohamai felkorbácsolták a ten
gert. A Rangoonnak félnapon át szünetelnie kellett
és csak tiz csavarcsapással haladt, illetve a hullá
mokkal úszott. A vitorlákat mind bevonták, de
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azért a kötélzet mindig ott volt, mely közt fü
tyülve sivitott a szél.
A hajó menetsebessége ennek folytán, termé
szetesen, nagyon megcsökkent és feltehető volt,
hogy Hongkongban csak húsz órával a megsza
bott idő letelte után fog megérkezni, esetleg még
később is, ha a szél nem csendesül.
Fogg Phileas a dühöngő tenger láttára, mely
pedig ellene látszott küzdeni, megmaradt a maga
rendes nyugalmában. Arcza egy pillanatra sem bo
rult el, pedig a húsz órai késedelem tönkreteheti
útja tervét, a mennyiben a yokohamai hajó indu
lási idejét elmulasztja. De ez az ideg nélküli em
ber sem türelmetlen, sem kedvetlen nem volt, Úgy
tűnt fel a dolog, mintha ezt a vihart is előre fel
vette volna már útitervébe. Aouda asszony, ki tár
sával ép a rossz időjárásról beszélt, csakoly kö
zönyösnek találta őt, mint bármikor.
Fix nem ép ily szemekkel nézte a dolgokat.
Ép ellenkezőleg, neki kedve tellett a viharban.
Végtelen megelégedésére szolgált volna, ha a
Rangoon a vihar elől menekülni lett volna kény
telen. Minden késedelem csak viz volt az ő mal
mára, mert arra késztetheti Fogg urat, hogy pár
napig Hongkongban maradjon. Végre is a viharos,
szeles éj kedvez neki. Egy kicsit rosszul van
ugyan, de nem törődik vele! Ha teste szenvedett
is a tengeri betegségtől, lelke végtelen megelége
déssel diadalmaskodott.
Elképzelhető, hogy Passepartout mily dühös
volt ezalatt és mennyire nem is rejtegette harag-
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ját. Eddigelé oly jól ment minden! A szárazföld
és a tenger egyaránt engedelmeskedni látszott urá
nak, a gőzhajók és a vasutak az ö akarata szerint
jártak. A szelek, a gőzerővel egyesülten az uta
zásnak kedveztek. Most már a veszteség ideje állt
be? Passepartout úgy érezte magát, mintha a fo
gadásbeli húszezer fontot sajátjából kellene kifi
zetnie. A szegény fiú ! Fix gondosan rejtegette
előtte örömét és ezt jól tette; mert ha Passepar
tout észrevette volna azt a csendes elégültséget,
alighanem megzavarta volna egy keveset.
Passepartout az egész vihar alatt fentmaradt
a Rangoon fedélzetén. Lent nem birt volna meg
maradni; felmászott itt az árbocz kötelei közé és
bámulatba ejtette a hajósokat, a mikor valóságos
majomügyességei sietett segítségükre. Száz kér
dést intézett a kapitányhoz, a tisztekhez, a mat
rózokhoz, kik meg nem állták a nevetést, a mikor
oly kétségbeesettnek látták. Passepartout minden
kép tudni akarta, hogy a vihar meddig fog még
tartani. A légsulyméröhöz utasították, mely semmi
kép sem akart emelkedni. Passepartout megrázta,
de ez sem használt.
A vihar végre lecsendesült. A tenger állapota
november 4-ikén megváltozott. A szél megfordult
és megint kedvezővé vált.
Az idővel egyszerre felderült Passepartout
is. A vitorlákat mind kivonták újra és a Rangoon
bámulatos gyorsasággal folytatta útját.
De az elveszett időt egészen pótolni nem le
hetett. Ebbe már bele kellett nyugodni és még
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csak 6-ikán, reggeli öt órakor jelezték a szá
razföldet. Fogg Phileas útikönyvében a hajó meg
érkezése 5-ére volt kitűzve és csak 6-án érkezett
meg. Ez tehát huszonnégy órai késés és a Yoko
hamába leendő továbbutazás ideje kétségkívül el
mulasztatott.
Hat órakor az öbölbiztos a Rangoonra jött
és a kormánypallóra állt, hogy a jármüvet a ren
des viziutakon a hongkongi öbölbe vezesse.
Passepartout nagyon szerette volna ezt az
urat megkérdezni, hogy a yokohamai hajó elindult-e
már Hongkongból. De nem merte megtenni és
inkább az utolsó pillanatig egy vékony szál reménybe
kapaszkodott. Fixnek elmondta aggodalmait és a
ravasz róka azzal igyekezett öt vigasztalni, hogy
Fogg urnák a legközelebbi hajóra lehet szállnia.
Ez roppantul feldühösítette a mi Passepartont
barátunkat.
De ha Passepartout nem is mert az öbölbiz
toshoz kérdést intézni, megtette azt Fogg ur, ki,
miután Bradshaw-jában utána nézett, nyugodtan
kérdezte, nem tudja-e, hogy mikor indul egy hajó
Hongkongból Yokohamába.
— Holnap reggel a dagálylyal, felelt az
öbölbiztos.
— Ah! mondá Fogg ur, meglepetését nem
árulva el.
Passepartout, ki jelen volt, össze vissza csó
kolta volna az öbölbiztost, mig Fix ur inkább a
nyakát tekerte volna ki.
— Hogy hívják a hajót? kérdé Fogg ur.
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— Carnatic-nek, felelt az öbölbiztos.
— Nem tegnap kellett volna már elindulnia ?
— Igen uram, de az egyik kazánt javítani
kellett és igy az indulás holnapra halasztatott.
— Köszönöm, felelt Fogg ur és gépies lépés
sekkel ment le a Rangoon termébe.
Passepartout erősen megszorította az öböl
biztos kezét és igy szólt:
„Ön derék ember!44
Az öbölbiztos nem tudta, hogy az ő válaszai
miért okoztak ily nagy örömet. Füttyentett és a
kikötöhidra állt, hogy a hajót a jankek, tankák,
halászbárkák és egyébb jármüvek nagy tömegében,
melyek ellepték Hongkong szorosait, átvezesse.
Egy órakor a rakpartnál állt a Rangoon és
az utasok kiszálltak.
A jelen esetben csakugyan a véletlen segített
Fogg uron. A kazánnak szükségessé vált javítása
nélkül a Carnatic már november 5-én indult volna
el és a Japánba utazóknak nyolcz napig kellett
volna a legközelebbi hajóra várniok. Fogg ur el
maradt most ugyan huszonnégy órával, de e késés
nek semmi féle befolyása nem lehetett az ut többi
részére. A gőzös, mely Yokohamából San Francis
kóba, a Csendes óczeánon át vitorlázott, közvetlen
összeköttetésben áll a hongkongi hajóval és igy
az, ennek megérkezése előtt el nem indulhat.
Yokohamában mindenesetre beállt volna a huszon
négy órai késés, de ezt a csendes tengeren foly
tatandó huszonkét napos utazás alatt mindenkép
pótolni lehet. Eltekintve tehát e huszonnégy órától,.
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Fogg ur, Londonból való elutazásának harmincz
ötödik napján teljesen összhangzásban állt úti
tervével.
Miután a Carnatic csak másnap öt órakor
indul, Fogg urnak tizenhat órai ideje van ügyei
elintézésére, már t. i. Aouda asszonyt illetőleg. A
kiszállásnál karját nyújtotta a fiatal asszonynak és
egy palankinhoz vezette. A hordárok a „Hotel de
Club" czimü szállót ajánlották neki. Passepartout
a palankin után lépdelt és húsz perez múltán a
szállóba értek.
A fiatal asszony számára lakást béreltek és
Fogg ur gondoskodott arról, hogy miben sem legyen
hiánya. Majd azt mondta neki, hogy rokonait indul
felkeresni, a kiknek oltalmába bízza majd Hong
kongban. Ezalatt Passepartoutnak a szállóban kell
várakoznia, hogy a fiatal asszony egyedül ne
maradjon.
A gentleman a tőzsdére vezettette magát,
hol oly embert, mint a milyen az érdemes Jejeeh,
ki a város leggazdagabb kereskedői közé tartozik
okvetlenül ismerni fognak.
Az alkusz, kihez Fogg ur fordult, tényleg
ismerte a parsi kereskedőt. Ámde az már két éve
nem lakik Chinában. Miután nagy vagyont szerzett
magának, Európában telepedett le, — Hollandiában
valószínűleg, mert kereskedelmi működése alatt
azzal az országgal számos összeköttetésben állt.
A mint Fogg Phileas visszatért a szállóba,
azonnal látogatásra jelentette be magát Aouda
asszonynál és elmondta neki, hogy Jejeeh ur nem
Utazás a föld körül.

9
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lakik már többé Hongkongban, hanem valószínűleg
Hollandiában.
Aouda asszony erre nem felelt mindjárt.
Kezével végigsimitotta homlokát és egy kis ideig
gondolkozott.
Aztán gyengéd hangon igy szólt:
— Mit tegyek most? Fogg ur.
— Az tiszta dolog, felelt a gentleman. Velem
jön Európába.
— De hisz ezzel visszaélnék...
— Semmi visszaélés ... és az ön jelenléte
épenséggel nem zavarja az én tervemet. — Passe
partout ?
— Itt vagyok, uram !
— Menjen le a Carnatichez és rendeljen
három fülkét.
Passepartout nagyon örült, hogy az utat a
fiatal asszony társaságában folytatják, ki oly nagyon
barátságos volt hozzá és nyomban elindult, hogy
a megbízásnak eleget tegyen.

XIX.
Passepartout nagyon is élénk részt vesz ura
sorsában.

Honkong csak egy szigetecske, mely a nankingi szerződés értelmében, az 1842-ik évi háború
befejeztével, az angolok tulajdonába adatott. Pár
év alatt Nagy - Brittania gyarmatosító lángesze
hatalmas várost teremtett ott a Viktória kikötővel.
A sziget a Canton folyó torkolatánál fekszik, csak
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hatvan mértföldre Macao portugál várostól, mely
a túlsó parton van. Az bizonyosv volt, hogy a
kereskedelmi versenyben Hongkongnak győznie
kellett Macao felett és a chinai átviteli üzlet
nagyobb részben máris az angol városon át veszi
irányát. A dokok, kórházak, hajógyárak, raktárak,
a góth ízlésű székesegyház, a kormányzósági palota,
a kövezett utczák, — mindez oly jelleget kölcsö
nöz a gyarmatnak, mintha Kent vagy Surrey gróf
ságok valamelyik kereskedő városát, a földtekén
át Chinába vándorlása közben, ide, majdnem az
ellenlábasokhoz ültették volna át.
Passepartout, kezeit zsebeibe dugva, a Viktoria
kikötő felé lépdelt és megnézte a palankinokat, a
vitorlás targonczákat, melyek a menyei birodalom
ban még közkedveltek, — a chinaiak, japániak és
európaiak nagy tömegét, kik az utczákon tolongtak.
Útjában úgyszólván újra megtalálta Bombayt,
Calcuttát, vagy Singaporet. így lehet az angol
városok egész lánczolatát a földgömbön megtalálni.
Passepartout a Viktoria öbölbe, a Canton
folyó torkolatához ért. Rengeteg mennyiségű és
mindenféle nemzetiségű, angol, franczia, amerikai,
hollandi és kereskedelmi hajók, japáni vagy chinai
bárkák, jankek, sempák, tankák úszkáltak itt.
Tovább menet, Passepartout több bennszülöttet
látott, kik sárga ruhákat viseltek és mindnyájan
már korosak voltak. A mint egy chinai borbélyhoz
belépett, hogy chinai divat szerint beretváltassa
meg magát, a Figaro, ki elég jól beszélt angolul,
azt mesélte neki, hogy az aggastyánok mindegyike
9*
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legalább is nyolczvan éves és hogy ebben a korban
megvan az a joguk, hogy sárga ruhába, a császári
színekbe öltözhessenek.
A mint szakállával végeztek, a rakpartra
ment le, hol a Carnatic a berakodást várta. Itt
pillantotta meg Fixet, ki kényelmesen sétálgatott,
a min nem is csodálkozott. De a rendőrügynöknek
az arczárói lehetett leolvasni, hogy mennyi bosszú
sága van.
„Jól van! gondolta magában Passepartout, a
reformklub gentlemanjainak ügye rosszul áll!44
És derült mosolylyal állt oda Fix elé, mintha
az ő kedvetlenségét nem is akarná észrevenni.
Az ügynöknek bizon elég oka volt, hogy
balcsillagát, mely oly könyörtelenül üldözi, meg
átkozza. Az elfogatási parancs még sincs itt ! Bizo
nyára utána küldik és csak igy kaphatja meg, ha
pár napig a városban időz. És mert Hongkong az
utolsó angol állomás volt az egész körúton, Fogg
ur múlhatatlanul kisiklik körmei közül, ha nem
sikerül őt itt visszatartania.
„Nos, Fix ur, elszánta már magát, hogy
Amerikáig kisérjen bennünket? kérdé Passepartout.
— Igen, dörmögött Fix szakállába.
— Nos, akkor hát jöjjön! szólt Passepartout
hangos nevetéssel. Hisz mindjárt gondoltam, hogy
nem fog bírni tőlünk elválni. Jöjjön velem és ren
deljen magának helyet!
És együtt mentek a tengeri hajózás irodáiba,
hol négy ember számára rendeltek fülkékét. De a
hivatalnok megjegyezte, hogy a Carnaticon elké-
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szültek a javítási munkálatokkal és így a hajó
még aznap esti nyolcz órakor fog elindulni, nem
pedig másnap reggel, mint azt hirdették.
„Nagyon jól van! felelt Passepartout, az
uram majd elrendezkedik. Megjelentem neki.44
Fix most a végső lépésre szánta rá magát,
hogy Passepartoutnak mindent megmond. Ebben
vélte még az egyetlen módot találhatni, hogy Fogg
Phileast pár napra visszatartsa Hongkongban.
A mint az irodából kijöttek, Fix egy korcs
mába hívta társát, hogy pár poharat ürítsenek.
Passepartout ráért; elfogadta tehát a meghívást.
A rakparton is volt egy korcsma, mely elég
tisztességesnek látszott. Bementek. Nagy, csinosan
díszített terem volt, melynek hátterében tábori
ágy állt, párnákkal, melyeken sorjában feküdt
több alvó.
Körülbelül harmincz vendég ült a nagy terem
ben, a fonott bambuszból készült asztalok körül.
Néhányan álét vagy portért ittak, mások gint vagy
pálinkát. A legtöbben hosszú pipákat szívtak, melyek
rózsavízbe mártott apró ópiumgolyócskákkal voltak
megtöltve. Időnkint az egyik pipás a másik után,
elbódult fővel csúszott az asztal alá, a pinczérek
ilyenkor fejénél és lábánál fogva megragadták és
oda czipelték a tábori ágyra, társaik mellé. Már
körülbelől húsz ilyen korhely feküdt valósággal
állatias módon egymás mellett.
Fix és Passepartout most észlelte csak, hogy
dohánybódéba kerültek, melyet azok a nyomorú
ságos, hülye, lesoványodott buták látogatnak, kik-
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nek a pénzsovár Anglia, évenkint kétszázmillió
márka értékű ópiumot ad el! Szégyenteljes milliók,
melyek az emberi természet egyik legocsmányabb
bűnéből erednek!
A chinai kormány a legszigorúbb törvények
kel igyekezett ugyan azt a visszaélést gátolni, de
hasztalan. Régente az opium használatára csak a
gazdagabb osztályok voltak formailag feljogosítva;
most már a legalsóbb rétegekig hatolt és pusztító
müvét lehetetlen megállítani. Az ópiumszivás a
chinai birodalomban mindenütt elterjedt. Férfiak és
nők egyaránt áldoznak e sajnálatos szenvedélynek
és ha egyszer megszokták e méreg beszürcsölését,
nem mondhatnak le többé róla, mert isszonyu gyo
morgörcsük támad. Az erős dohányos naponta nyolcz
pipával is elszi, de öt év alatt el is pusztul ment
hetetlenül.
Ilyen füstbódéba került tehát Fix és Passe
partout is, kik valami frissítőt akartak élvezni.
Passepartoutnak nem volt pénze, de szívesen fogadta
társa „barátságát44, hogy annak idején majd viszo
nozhassa neki.
Két üveg portbort rendeltek, melyből a fran
czia mohón ivott, mig Fix tartózkodóig, nagyon
élesen szemügyre vette társát. Sok mindenféléről
fecsegtek és kiváltkép arról, hogy Fixnek is az a
kitűnő gondolata támadt, hogy a Carnaticon velük
utazik. A mint a palaczkok kiürültek, Passepartout
felállt, urát értesítendő, hogy a hajó pár órával
előbb fog elindulni.
-Fix visszatartotta.
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„Egy pillanatra, mondá.
— Mit akar, Fix ur?
— Komoly beszélni valóm van önnel.
— Komoly ! mond Passepartout és poharából
kiiszsza az utolsó cseppet is. No akkor majd holnap
beszélünk; ma már nem érek rá.
— Maradjon, felel Fix. Uráról lesz szó!
Passepartout e szavaknál élesen szemeibe néz
társának.
Úgy tetszett neki, mintha Fix valami nagyon
különös módon fintorgatta volna az arczát; és
újra leült.
— Hát mi mondani valója van ? kérdé aztán.
Fix társa karjára tette kezét és halkan igy
szólt :
— Eltalálta ön, hogy én ki vagyok? kérdé.
— Az ördögbe is, igen! szólt Passepartout
nevetve.
— No hát akkor elmondok önnek mindent..,
— Most, a mikor már mindent tudok, komám !
Oh ! Most már nem oly nagy dolog. De azért csak
rajta. De elébb engedje kijelentenem, hogy azok
a gentleman-ek hiába verték magukat költségbe!
— Hiába ! mond Fix. Ön oly különös módon
említi ezt ! ügy látszik, nem tudja, hogy mily
jelentékeny összegről van szó!
— Dehogyis nem ! válaszol Passepartout.
Húszezer fontról !
— Huszonötezerről! kiáltott Fix és meg
szorította társa kezét.
— Hogyan ! mond Passepartout, Fogg ur
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mert volna !... Huszonötezer !... Nos hát, annál
több okom van, hogy egy perczet se vesztegessek
el, mondá és újra felállt.
— Huszonötezer font! folytatta Fix és le
ülésre késztette Passepartout barátunkat, egy
palaczk bort rendelve meg, — és ha czélt érek,
kétezer font jutalmat kapok. Akar-e belőle ötszá
zat, hogy segítségemre legyen?
— Én az ön segítségére legyek ? kiált Passe
partout és nagyra mereszti szemeit.
— Igen, legyen segítségemre, hogy Fogg
urat pár napra visszatarthassuk Hongkongban.
— Mi tetszik? mond Passepartout. Tehát
nem elég, hogy csupa bizalmatlanságból kémet
küldenek az uram után, most még akadályokat is
akarnak útjába gördíteni! Restelem a dolgot!
— Mit ért ön ezalatt? kérdé Fix.
— Azt értem, hogy ez nagyon alávaló dolog.
Fogg urat ki akarják fosztani, a pénzt zsebéből
akarják kiragadni.
— Ej no! Hát persze, hogy ezt a czélt
akarjuk elérni!
— De hisz ez kelepcze! kiált Passepartout,
ki mindjobban kimelegedett a pálinkától, melyet
Fix töltögetett poharába, — kelepczét állítanak!
Az ilyen urak! A kollégák!
Fix ezt már nem értette.
— A kollégák ! kiált Passepartout, a reform
klub tagjai! Tudja meg, Fix ur, hogy az én uram
becsületes ember és ha ő egyszer fogadott, ki is
akarja érdemelni.
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— De hát kinek tart ön engem? kérdi Fix
és Passepartoutnak erősen a szemei közé néz.
— Az ördögbe is! A reformklub tagjai meg
bízottjának, kinek az a feladata, hogy uram uta
zását ellenőrizze, a mi bizon nagyon megalázó dolog!
Ep ezért, bár már rég tudtam az ön kilétét, Fogg
ur előtt egy szót sem szóltam idáig!
— Ö mitsem tud róla?... kérdé Fix élénken.
— Semmit, felelt Passepartout és újra kiürí
tette poharát.
A rendőrügynök jobb kezével végigsimitotta
homlokát és nem akart tovább beszélni. Mit tegyen
most? Passepartout tévedése őszintének látszik;
de ezzel még inkább megnehezíti terve kivitelét.
Ez a ficzkó kétségtelenül igazat beszél és igy hát
nem bűnrészese urának, — a mi Fixre bajosabb
lett volna.
„Nos, mondá magában, ha nem czinkostársa,
segítségemre lesz.44.
A detektív már megint határozott valamit.
A várakozásra és halogatásra különben sem volt
már sok ideje.
Fogg urat Hongkongban mindenesetre vissza
kell tartani.
— Hallgasson meg, szól Fix halkan, hallgasson
meg jól. En nem az vagyok, a minek tart, nem
vagyok a reformklub tagjainak megbízottja...
— Ugyan ! mond Passepartout és gúnyos
mosolylyal néz rá.
— En rendőrügynök vagyok, a londoni kor
mánytól megbízással ellátva.

138
— Ön... rendőrügynök !...
— Igen, és be is bizonyítom, szólt Fix tovább.
Itt van megbízási okmányom.
És ezzel egy iratot vett ki zsebéből és kísé
rőjének megmutatta a központi rendőrség vezetője
által aláirt megbízó levelet. Passepartout, teljesen
megrökönyödve, Fixre néz, de egy szót sem tud
szólni.
„Foggur fogadása, folytatja Fix, csak ürügy,
melylyel önt, a reformklub tagjaival együtt orránál
fogva hurczolja, mert neki csak az állott érdekében,
hogy az ön öntudatlan közbenjárását biztosítsa a
maga részére.
— De miért ?... kérdi Passepartout.
— Hallgassa meg. Szeptember 28-án, az
angol bankban, egy oly egyén, kinek személyleirását pontosan felvették, huszonötezer fontot lopott.
Nos, látja, az a személyleirás betűről betűre ráillik
az ön urára : Fogg urra !
— Menjen! kiált Passepartout és öklével
nagyot csap az asztalra. Az én uram a világ leg
becsületesebb embere !
— Honnan tudja azt? kérdé Fix. Hisz ön
nem is ismeri őt! Ön csak elutazása napján állt
szolgálatába és ő nyakra-főre, bolond ürügy alatt
elutazott, bőrönd nélkül, málha nélkül, de egy
óriási összeggel ! És ön még becsületes embernek
meri öt mondani!
•
— Igen! igen! szólt a jó fiú gépiesen.
— Azt akarja, hogy önt is elfogják, mint az
ő -bűnrészesét ?“
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Passepartout kezei közé temette fejét. Rá
nem lehetett többé ismerni; a rendörügynöknek
nem mert szemeibe nézni. Fogg Phileas, Aouda
megmentője, az a nemes, derék ember — tolvaj !
És mégis, mily gyanuokok vannak ellene! Passe
partout a leikébe mélyedő gyanúsításokat elűzni
igyekszik, ura bűnös voltát nem akarja elhinni.
— Végre is, mit akar ön tőlem? kérdé a
rendőrügynöktől, kissé összeszedve magát.
— Azt majd megmondom. En idáig osontam
Fogg ur után, de még nincs birtokomban az elfo
gatási parancs, melyet Londonból kértem. Önnek
tehát segítségemre kell lennie, hogy Hongkongban
visszatarthassuk...
— Én!...
— És én megosztom önnel az angol bank
által kitűzött kétezer fontot!
— Soha! kiáltott Passepartout, ki fel akart
állni, de ismét visszaesett, mert ereje és esze egy
szerre kezdte elhagyni.

— Fix ur, mond hebegve, ha igaz lenne is
mindaz, a mit nekem mondott.... ha az én uram
lenne is az a tolvaj, a kit keres... a mit meg nem
engedek.... én szolgálatában állok, mostanáig és
jelenleg... nemes és jó embernek ismertem fel...
hogy őt eláruljam... soha... nem .... a világ
minden kincséért sem... Én oly faluban születtem,
a hol az efféle kenyeret megvetik !. . —
— Ön tehát vonakodik?
kapuja elé ért,
_ I?en.
IM e kényelmes
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— Tegyünk úgy, mintha semmitsem mondtam
volna, szólt Fix és igyunk még egyet !
— Igen, inni lehet!
Passepartout mindinkább érezte, hogy elbódul.
Fix, ki öt mindenkép el akarta választani urától,
végezni igyekezett vele. Az asztalon néhány, ópi
ummal megtöltött pipa feküdt. Fix úgyszólván
észrevétlenül nyomott egyet Passepartout kezébe;
ez átvette, ajkaihoz emelte, rágyújtott, egy-kettőt
húzott belőle és nehéz fejjel, elbodulva dőlt hátra.
„Végre is, mondá Fix, a mikor Passepartout
urat ily állapotban látta, Fogg ur már idejekorán
nem fog a Carnatic indulásáról értesülhetni és ha
el is utazik, hát legalább ez átkozott franczia
nélkül kell mennie !
Erre kifizette számláját és elment.
XX.

Fix közvetlen érintkezésbe lép Fogg Phileással.
E jelenet alatt, melynek talán rendkívül
horderejű és közel következményei lehetnek, Fogg
ur Aouda asszony társaságában az angol város
utczáin sétálgatott. Mióta ez elfogadta az ajánlatot,
hogy Európába viszi át, különféle, további utiszükségletekről kellett gondoskodnia. Hogy egy angol
ember, kezében egy kis táskával, utazást tesz a
told körül, ez még megjárja; de egy nő nem
— igVi.Fogg ur az ő sajátos lelki nyugal— Azt a.e feladatát és a mikor a fiatal asző büili’észesét?t, mentegetődzött, mert ez a sok
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szívesség valóban zavarba hozta, ő mindig csak
ezt felelte :
„Utazásom előnyére szolgál, benne van á
tervemben. 44

A vásárlások befejeztével, Fogg ur és a
fiatal asszony visszatért a szállóba, hol a table
d'hôte-nál remekül étkeztek. Erre aztán Aouda
asszony, ki elfáradt egy kicsit, felment szobájába,
miután közönyös megmentőjének „angol módon"
szorította meg kezét.
Az est további folyamában a tisztes gentle
man a „Times44 és az „Illustrated London News44
olvasásába mélyedt.

Ha egyáltalán képes lett volna valami felett
csodálkozni, az mindenesetre meglephette volna,
hogy a pihenőre térés idejében inasa nem jelent
meg. De mert tudta, hogy a hajó Yokohámába nem
indul el holnap reggel előtt, nem gondolt többé a
dologgal. A mint másnap reggel csengetett, Passe
partout nem mutatta magát.
Hogy a derék gentleman mit gondolt, a mikor
megtudta, hogy inasa nem tért vissza a szállóba,
ezt senkisem mondhatta meg. Fogg ur kezébe fogta
bőröndjét, értesítette Aouda asszonyt és palankinért küldött.
Ekkor nyolcz óra volt és a dagály tetőpontja,
melyet a Carnaticnak fel kell használni, hogy a
Seegatból kikerüljön, fél tízre jeleztetett.
A mint a palankin a szálló kapuja elé ért,
Fogg ur és Aouda asszony beszállt e kényelmes

142
szállító eszközbe és a málhát egy targonczán tolták
utánuk.
Fél óra elmúltával az utazók a hajó kikötő
jénél szálltak ki és itt megtudták, hogy a Carnatic
már tegnap este elment.
Fogg ur, ki arra számított, hogy a hajót
és inasát egyszerre fogja megpillantani, most mind
kettőről lemondani volt kénytelen. De arczán a
kellemetlen érzésnek nyoma sem látszott és a mikor
Aouda asszony aggódva nézett rá, ő csak ennyit
felelt :
„Váratlan eset, asszonyom, semmi egyéb.44
E pillanatban egy férfi lépett oda hozzá, ki
figyelemmel nézte őt idáig. Fix rendőrügynök volt.
Ez köszöntötte őt és igy szólt:
— Ön, uram, nem egyike a Rangoon tegnap
érkezett utasainak?
— Igen, uram, felelt Fogg ur hidegen, de
nincs szerencsém. .
— Bocsánat, inasát hittem itt találni.
— Tudja ön uram, hogy ő hol van, kérdezte
a fiatal asszony hirtelen?
— Hogyan? mond Fix, ki meglepetést szín
lelt, hát nincs önökkel?
— Nincs, felelt Aouda asszony. Tegnap óta
nem jött haza. Nálunk nélkül utazott volna el a
Carnaticon ?
— Önök nélkül, asszonyom? mondá az ügy
nök. De bocsánat kérdésemért, hát ezzel a hajóval
szándékoztak elutazni ?
— Igen, uram.
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— Én is, asszonyom, és most a legnagyobb
zavarban vagyok. A Carnatic, miután a javítást
elvégezték rajta, tizenkét órával elébb indult el
Hongkongból, a nélkül, hogy valakinek tudomása
lett volna róla és most teljes nyolcz napig kell
várni, mig egy másik hajó indul !
E szavaknál: „Nyolcz napig!", Fix szivében
örvendett. Fogg ur nyolcz napig vesztegel Hong
kongban !
Most elég idő van az elfogatási parancs meg
érkezéséig. Egy szóval, a törvény képviselőjének
jó kilátásai vannak.
De mennyire tönkretette őt Fogg ur nyilat
kozata, a mikor ez nyugodtan igy szólt :
„Azt hiszem, a Carnaticon kívül még más
hajók is vannak a honkongi öbölben."
És Fogg ur karját nyújtva Aouda asszony
nak, lement vele a rakpartra, hogy egy, indulásra
felszerelt hajót keressen.
Fix megrökönyödve követte. Mintha csak
hozzá lett volna kötve.
A szerencse azonban most cserben látszott
hagyni kedvenczét, kinek eddigelé mindig kezére
járt.
Fogg Phileas három óra hosszat futkosott fel
és alá, hogy szükség esetén, saját költségén bérel
jen egy jármüvet Yokohamáig, — de csak ki és
berakodó hajókat látott, ezek tehát indulásra nem
lehettek készen. Fix most megint reménykedni
kezdett.
Fogg urat még ez sem zavarta meg és kész
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volt kutatásait Macaoig kiterjeszteni, a mikor egy
hajós lépett eleibe.
„Nagyságod hajót keres? kérdé ez az ember
és levette kalapját.
— Van egy indulásra kész hajója? kérdezte
Fogg ur.
— Igen, nagyságos ur, a 43 számú öbölhajó,
a legjobb valamennyi közt az egész kikötőben.
— Gyorsan jár?
— Nyolcz-kilencz mértföldet tesz átlag. Meg
tetszik nézni?
— Igen.
— Nagyságod meg lesz elégedve. Sétahajó
zásra kell a tengeren?
— Nem, utazásra.
— Utazásra ?
— Elvállalhatja-e, hogy engem Yokohamáig
vigyen ?
A hajós e szavaknál leeresztette karjait és
nagyra meresztette szemeit.
— Nagyságodnak tréfálni méltóztatik? mondá.
— Nem ! Elmualasztottam a Carnatic indulását,
nekem pedig legkésőbb e hó 14-én Yokohamában
kell lennem, hogy a San Franciscóba induló hajóra
juthassak.
— Sajnálom, felelt a hajós, de ez lehetetlen.
— Száz fontot ajánlok önnek minden napra
és külön kétszáz font jutalmat adok, ha idejekorán
megérkezem.
— Komolyan van ez mondva? kérdé a hajós.
— A legkomolyabban, felelt Fogg ur.
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A hajós félrelép egy keveset, kinéz a ten
gerre,. küzdelem támad benne a vágy közt, hogy
ily rengeteg összeget kereshessen és az aggodalom
közt, hogy ily nagy vállalatra induljon. Fix halálos
ijedelemben élt.
Fogg ur ezalatt ismét odafordult Aouda as
szonyhoz.
— Nem fog ön félni, asszonyom ? kérdé tőle.
— Az ön társaságában nem, Fogg ur, felelt
a fiatal asszony.
A hajós ismét oda állt a gentleman elé,
zavarában kalapját forgatva kezeivel.
— Nos? kérdé Fogg ur.
— Hát izé, nagyságos uram, felel a hajós,
sem embereimet, sem magamat, sem önt nem tehe
tem ki ily hosszú utazás veszélyeinek egy húsz
tonnás hajón és ebben az évszakban. Különben
sem érnénk már oda rendes időben, mert Hong
kongtól Yokohamáig ezerhatszázötven mértföld
az ut.
— Csak ezerhatszáz, mondá Fogg ur.
— Az a kis külömbség nem számit.
Fix ismét megkönnyebbülten lélegzett.
— De, folytatja a hajós, volna egy mód,
hogy máskép lehetne a dolgot elrendezni.
Fix lélegzete megint elállt.
— Mi volna az ? kérdé Fogg Phileas.
— Ha Nangasakiba mennénk, Japán déli
csúcsára, mely ezernégyszáz mértföldre van Hong
kongtól, vagy Schangaiba, a honnan már csak nyolczszáz mértföld odáig. így a chinai part közelében
Utazás a föld körül.

10
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maradhatnánk, a mi nagy előny, kivált most a
mikor a széláramlat is északnak hajt.
— Hajós ur, mond Fogg Phileas, nekem
Yokohamában kell az amerikai póstahajóra szállnom
és nem Sangaiban vagy Nangasakiban.
— Miért ne? mond a hajós. A SanFranciskóba menő hajó nem Yokohamából indul, hanem
Sangaiból és Yokohama ép úgy, mint Nangasaki,
csak megálló helyet képez.
— Biztosan tudja ezt?
— A lehető legbiztosabban.
— És Sangaiból mikor indul el a hajó?
— 11-én, esti hét órakor. Eszerint még négy
napi időnk van. Négy nap kilenczvenhat órát tesz
ki és ha edzett embereink lesznek, délkeleti szelünk
és nyugodt tengerünk, — óránkint átlag nyolcz
mértföldet futva be, azt a nyolczszáz mértföldet
Sangai-ig elérhetjük.
— És mikor indulhat?
— Egy óra múlva. Élelmiszerek bevásárlására
és a vitorlák rendbehozására kell ennyi idő.

— Rendben vagyunk! Maga a hajó tulaj
donosa?
— Igen, Bunsby John a nevem, a Tankadére
ura vagyok.
— Előleget akar?
— Ha Nagyságodnak úgy tetszik.
— Itt van kétszáz font részletül... Uram,
mondá aztán Fogg Phileas Fixhez, fordulva, ha fel
akarja használni az alkalmat...
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— Uram, felel Fix elszántan, ép esedezni
akartam e kegyért.
— Jól van. Egy fél óra múlva a hajón
leszünk.
— És az a szegény fiú . . . mond Aouda as
szony, kit Passepartout eltűnése nagyon aggasztott.
— Megteszek érte minden lehetőt, felelt Fogg
Phileas.
És mialatt Fix lázas izgatottságban és dü
höngve szállt fel a hajóra, Fogg ur és kísérője a
rendőrségre ment. Itt bejelentette Passepartout
személyleirását és Fogg ur jelentékeny összeget
hagyott hátra számára, melylyel hazautazhat.
Ugyanezt tették a franczia konzulságnál is ; a palankinra aztán felrakták a málhát és az utasok
most a kikötő szélére mentek, hol a 43-as számú
öbölhajó, legénységgel és élelmiszerekkel felsze
relve, pontban három órakor, indulásra készen állt.
A Tankadére igen kedves kis vitorlás volt,
húsz tonnás tartalommal, elől kissé meghegyezve,
nagyon karcsúra építve és vizi vonalában hosszúra
elnyújtva. Keskeny yacht-nak lehetett volna tar
tani. Ragyogó rézzel volt fedve, vasrészei bevoltak
futtatva, fedélzete olyan fehér volt, mintha ele
fántcsontból lenne; azt meglehetett rajta látni,
hogy gazdája, John Bunsbey ért hozzá, mint kell
rendben tartania. Két árbocza kissé hátrafelé haj
lott. Brigantén, árbocz- és orrvitorlákkal volt el
látva és szél esetére hátul is lehetett egy kisegítő
vitorlát alkalmazni.
Bámulatos gyorsasággal kell haladnia és tény10*
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leg, a versenyek alkalmával, már ismételeten nyert
dijakat.
A Tankadére személyzetét Johns Bunsbey, a
gazda és négy tengerész képezte. Merész hajósok
voltak, kik a bajok keresése által kiteszik magu
kat a legnagyobb veszélynek és kiket nemcsak is
mert, de bámult is mindenki a tengereken.
John Bunsbey, ki körülbelül negyvenöt éves,
izmos testalkatú, napbarnitott arczu, élénk tekin
tetű, erélyes kifejezésű tengerész volt, a legcsüggedöbb emberbe is bizalmat tudott volna
önteni.
Fogg Phileas és Aouda asszony beszállt. Fix
már a hajón ült. A hátsó ajtócskán át egy négy
szögletes szobába jutottak, melynek falai egy göm
bölyű díványon túl, fekvő helyekké nyúltak el. A
középen asztal állt és egy függő lámpa volt.
Minden igen szűken volt megszabva, de tiszta volt.
— Sajnálom, hogy jobbat nem adhatok, mondá
Fogg ur Fixnek, ki szótlanul meghajtotta magát.
A rendőrügynök kissé restelkedett, hogy
Fogg ur szívességével ennyire visszaeél.
„Bizonyára nagyon udvarias gazember, gon
dolta magában, de azért mégis csak gazember !“
Tíz perczczel három után felhúzták a vitor
lákat és az angol lobogó ott lengett az árboczon.
Az utazók a fedélzeten ültek; Fogg ur és Aouda
asszony még egy utolsó pillantást vetett a rak
partra, hogy nem láthatnák-e meg Passepartout-ot.
Fix egy kicsit szepegett, mert a véletlen
idehozhatta volna azt a ficzkót, kivel oly gálád
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módon bánt el és ezt aztán oly leleplezés követ
hette volna, mely nem lett volna előnyére a detektivnek. De a franczia nem mutatkozott; két
ségkívül még most is a narkotikus méreg által
okozott álomban fekszik.
Bunsbey gazda végre kikerült a nyílt ten
gerre és a Tankadére dagadó vitorlákkal hasította
a hullámokat.

XXI.
A Tankadére gazdáját az a veszély fenyegeti,
hogy egy kétszáz fontos jutalomdijat elveszít.

Ez a nyolczszáz mérföldre terjedő utazás egy
húsz tonnás járművön, kivált az év jelen szaká
ban, nagyon merész vállalat volt. A chinai tenge
rek jobbára veszélyesek, rettenetes szélviharoknak
vannak kitéve, kivált a napéj egyen idejében és
most még csak november eleje volt.
A hajóra nézve kétségkívül előnyösebb lett
volna, ha utasait Yokohamáig szállítja, mert a na
pok száma szerint húzta a fizetést. De egyúttal
nagy elővigyázatlanság lett volna, ha az adott vi
szonyok közt ily utat koczkáztat, mert már az is
merészség, sőt elszántság volt, hogy Sangaig in
dult. De John Bunsbey megbízhatott Tankedérejében, mely hattyú gyanánt simult a habok közt.
E nap utolsó óráiban a Tankadére Hongkong
veszélyes áramlataiban úszott és a veszélyesebb
szeleknél közvetlen közelben maradt, kedvező szél
ben pedig pompásan haladt.
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— Azt hiszem, hajós ur, felesleges lesz önt
a legnagyobb óvatosságra intenem, mondá Fogg
Phileas, a mint a nyílt tengerre értek.
— Nagyságod megbizhatik bennem, felelt
John Bunsbey. Vitorlát annyit alkalmazunk, a
mennyit a szél megenged. Könnyű vitorláink nem
sokat segítenének rajtunk és csak a hajó menetét
gátolhatnák.
— Ön ezt jobban érti, uram és én teljesen
megbízom önben.
Fogg Phileas egyenesen állt, lábait szétter
pesztve, mint egy tengerész és folyton a végtelen
tengert nézte. Hátul ült a fiatal asszony, nem min
den aggodalom nélkül nézve a homályban oly na
gyon sötét óczeánt, melylyel ily könnyű járművön
daczolni mertek. Fejük felett a fehér vitorlák
csattogtak, melyek óriási szárnyakként hajtották
a hajót a távolba. A szél által megkapott Goelette
valósággal a levegőbe látszott emelkedni.
Leszállt az éj, a hold első negyedébe lépett
és bágyadt fénye mihamar eltűnt a szemhatár kö
dében. Keletről felhők gyűltek, melyek már az ég
nek egy részét is elfedték.
A hajós kitűzte jelzőlámpását, a mi elenged
hetetlen óvintézkedés e nagyon sűrűn járt tenge
rekben, a kikötőhelyek közelében, hol gyakoriak
az összeütközések, — és a nagy sebesség mellett,
melylyel haj ócskájuk haladt, a legkisebb lökés is
porrá zúzhatta volna őket.
Fix gondolatokba elmerülve állt az előrészen.
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Ismervén Fogg hallgatag természetét, lehe
tőleg távol maradt tőle. Aztán meg ellenére is
volt, hogy azzal az emberrel beszéljen, kinek szí
vességét igénybe vette. A jövőre is gondolt. Azt
már bizonyosra vette, hogy Fogg nem fog Yoko
hamában időzni, hanem közvetlenül átszáll a SanFranciskóba induló gőzösre, hogy Amerikába jus
son, melynek végtelen területén biztonságban él
het és a hol az igazság sújtó keze utói nem
érheti.
Ez látszott Fogg Phileas legegyszerűbb ter
vének. A helyett, hogy a közönséges gazok mód
jára a legrövidebb uton egyenesen Angliából szö
kött volna át az Egyesült-Államokba, inkább a
hosszú kerülő utat választotta, a földgömbnek két
harmadán át, hogy annál biztosabban juthasson el
az amerikai szárazulatra és ott, miután a rendőr
séget lóvá tette, nyugodtan élvezhesse bankjegyeit.
De mittevő legyen Fix az amerikai területen ? El
bocsássa ezt az embert ? Nem és százszor nem !
A mig a kiadatási okmányt meg nem szerzi, a
nyomában lesz szüntelenül. Ezt a kötelességét hí
ven akarja teljesíteni. Egy nagy eredményt már
eddigelé is elért: Passepartout nincs többé ura
közelében és mert Fix bizalmas volt irányában,
nagyfontosságu az, hogy az ur és inasa soha többé
össze ne kerüljön.
Fogg Phileas ezután gondolkozóba esett az
oly feltűnő módon eltűnt inasa miatt. Egybevetve
mindent, nem tarthatta lehetetlennek, hogy az a
szegény ficzkó valami félreértés következtében,
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csak az elindulás pillanatában került a Carnaticra.
Ugyanez volt Aouda asszony nézete is, ki szivé
ből sajnálta a derék szolgát, kinek oly sokat kö
szönhetett. Nem lehetetlen tehát, hogy Yokohamá
ban újra találkoznak vele és ha a Carnatice-al utazott
oda, ezt könnyen meg is tudhatják.
Tíz óra felé friss szél keletkezett. Czélszerü
lett volna talán egy fél vitorlát behúzni, de a kor
mányos változatlanul hagyott mindent, miután az
égboltozatot megszemlélte. A Tankadére egyébként
mély járatával, derekasan tartotta vitorláit és
minden készen állt, hogy azokat szükség esetén
bevonják.
Éjfél felé Fogg Phileas és Aouda asszony
lement a fülkébe. Fix már előbb lement oda és
egy kereveten nyújtózott el. A kormányos a hajó
sokkal egész éjjel a fedélzeten maradt.
Másnap reggel, november 8-án, napfelkelté
vel, a Geolette már száz mérföldet túlhaladt. A
mércze nyolcz-kilencz mérföldnyi sebességet jelzett
óránkint. A Tankadére vitorláit csak félig érte a
szél és igy a legnagyobb gyorsasággal haladha
tott. Ha a szél igy marad, a kilátások a legked
vezőbbek.
A Tankadére ez egész napon át nem távo
zott valami észrevehetően a parttól, melynek szél
iránya kedvező volt rá nézve. A part legfelebb
öt mérföldnyire nyúlt el balról és mert szabályta
lan metszésű volt, egyes helyeken tisztán láthatóvá
is vált. Miután a szél ide csak a szárazföldről
ért, a tenger sem zajlott valami nagyon erősen;
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kedvező körülmény volt ez a járműre nézve, mert
a csekély tonnatartalmu hajóknak kivált a hullámzó
tenger van ártalmára, mert megtöri sebességüket.
Délfelé a szél megenyhült egy keveset és
délkeletről fuj dogált. A kormányos fel vonatta a kis
vitorlákat; de két óra múltával ismét bekellett
azokat vonatni, mert a szél mar megint erőseb
ben fújt.
Fogg ur és a fiatal asszony, kik szerencsésen
ellentálltak a tengeri betegségnek, jó étvágygyal
fogyasztották a kétszersülteket és befőtteket, me
lyek a hajón kaphatók voltak. Fixet meghívták
az étkezéshez és neki ezt elkellett volna fogadnia?
mert jól tudta, hogy a gyomrot ép úgy megkell
terhelni, mint a hajót; de ellenére volt ez. Azt
már mégsem találta tisztességes eljárásnak, hogy
ez ember költségein utazzék és az ő kenyerét
egye. De azért evett, — nagyon keveset ugyan —
csakhogy mégis evett.
Az étkezés befejeztével úgy vélte, hogy Fogg
urat félre kell hívnia és igy szólt hozzá:
„Uram. .. “
E szót nehezen bírta kiejteni és bizon nagy
telki küzdelmébe került, hogy nyakon ne csípje
ezt az urat.
„Uram, ön oly szives volt, hogy helyet aján
lott fel nekem hajóján. De azért, bár nem vagyok
oly gazdag, mint ön, a magam részét megakarom
fizetni...
— Ne beszéljünk erről, uram, felelt Fogg ur.
— De mégis, én ...

154
— Nem, uram, ismétlé Fogg ur oly hangon,
mely minden ellentmondást eleve kizárt. Ez az
összes költségekhez tartozik !“
Fix meghajtotta magát, majd hogy meg nem
pukkadt; odament a hajó elörészére és egész nap
egy szót sem szólt többet.
Ezalatt gyorsan haladtak és John Bunsbey
a legszebb reményekkel telt be. Többször is mondta
Fogg urnák, hogy még idejekorán fognak Sangaiba
érkezni, mire Fogg csak azt felelte, hogy számit rá.
Egyébként az egész hajószemélyzet dereka
san buzgólkodott ; a jutalomdij ösztökélte őket. A
Royal-Yacht-Club versenyeinél sem ment volna
szigorúbban a kezelés.
Este azt mutatta a mércze, hogy Hongkong
tól már kétszázhusz mérföldet futottak be és Fogg
Phileas most már reménykedhetett, hogy Yoko
hamába érkeztekor nem kell majd késést bejegyez
nie tervébe. így hát valószínűleg az az első ko
molyabb akadály sem fog hátrányára szolgálni,
mely Londonból elutazása óta útjába gördült.
Az éj folyamán, reggel felé, a Tankadére
élénk gyorsasággal futott be a Fo-Kien útra, mely
a Fonosa nevű nagy szigetet a chinai parttól
elválasztja és ott átszelte a ráktéritőt is. Ez uton
a tenger roppant módon fel van kavarodva, csupa
örvény volt, melyet az ellenáramlat okozott. A
hajóeszköznek sokat kellett a hullámokkal küz
denie, melyek futását gátolták. A fedélzeten na
gyon bajosan lehetett megmaradni.
Hajnalhasadtával még fokozódott a szél ereje

—
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és az égboltozaton a vihar előjelei mutatkoztak.
Máskülönben a légsulymérő is levegő változást jel
zett, szabálytalanul mozgott és a higany szeszé
lyesen ingott. Délkeletről is magas hullámokat
csapott a tenger, a mi szintén viharra mutatott.
Előtte való este piros ködkörben szállt le a nap,
az óczeán pedig erősen viliódzott.
A kormányos az ég e gyanús jeleit már rég
óta figyeli és érthetetlen szavakat dörmög fogai
közt. Egyszer pedig, a mint ott állt utasa mellett,
igy szólt;
— Lehet-e Nagyságoddal nyíltan szólani?
— Igenis, felelt Fogg Phileas.
— Nos, hát, vihar lesz.
— Északról, vagy délről ? kérdé Fogg ur.
— Délről. Megtetszik látni, boszorkánytáncznak is beválik.
— Délről hadd jöjjön csak az a vihar, leg
alább egyenesen előrejuttat majd bennünket, felelt
Fogg ur.
— Ha igy gondolja Nagyságod, mond a kor
mányos, nekem nincs több mondani valóm.
John Bunsley sejtelme nem csalt. Kevésbé
előrehaladott évszakban az örvények, egy hires
meteorológus szavai szerint villanyos lángokkal vi
lágított vízesések gyanánt mállanának szét, de a
téli napéjegyen idejében félni lehetett, hogy heve
sen fognak támadni.
A kormányos megtette intézkedéseit. Bevo
natta a hajó összes vitorláit és a rúdakat lerakatta
a fedélzetre. A lyukakat gondosan betömték, hogy
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egy csepp viz sem hatolhatott a jármű belsejébe
Egyetlen, háromszegletes, erős szövetű árboczvitorlát húztak fel, hogy a haj ócska a szél erejének
ellentállhasson. így várták a következendőket.

John Bunsley felszólította az utazókat, hogy
menjenek le a hajószobába; ámde a szűk helyen,
hol jóformán levegő sem volt és a hullámok iszonyú
rohamai mellett, az ottlétei egy cseppet sem volt
kellemes. Erre sem Fogg ur, sem Aouda asszony,
sem Fix ur nem akart ráállani.
Nyolcz óra felé vihar tört ki, esővel és szél
rohamokkal, — úgy pedig, hogy a Tankadére
könnyű pehelyként sodortatott volna fel a leve
gőbe, ha több vitorlája lett volna kifeszitve. Ha
az ily szél gyorsaságát a teljes gőzerővel működő
mozdony gyorsaságának négyszeresével hasonlítaná
is össze az ember, még nagyon elmaradna a való
ság mögött.
Az egész nap folyamán így repült tova a
hajó, óriási hullámok által ragadtatva, miután sze
rencsére velük egyenlő sebességet birt betartani.
Huszsszor is közel volt ahoz, hogy az utána fel
tornyosuló hullámhegyek egyike elpusztítja, ha a
kormányosok ügyes fogásai el nem fordították
volna tőle a veszedelmet. Az utasokat az össze
ütköző hullámok sziporkázó víztömege bőrig áz
tatta, de ezek ezt biztos nyugalommal viselték el.
Fix káromkodott ugyan, de a törhetetlen Aouda,
tekintetét a bámulatraméltó módon közönyös kísé
rőjére függesztve, méltónak mutatkozott hozzá és
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szintén daczolt a viharral. Fogg Phileasnak úti
tervébe, úgy látszik, még ez a vihar is fel volt véve.
A Tankadére eddigelé mindig északnak re
pült; de estefelé — a mint attól tartani is lehe
tett — , a szél megfordult és északnyugotról fújt.
Miután a Tankadére most oldalt állt a hullámok
verésének, ezek rettentő módon összevisszarázták
és a lökések hatalmával szemben feltámadhatott
az aggódó érzés, hogy valjon a hajó összes részei
elég erősen vannak-e összeillesztve.
Az éj beálltával a vihar még féktelenebbül
dühöngött. A mikor John Bunsley a sötétséget
sűrűsödni és ezzel együtt a vihar hatalmát emel
kedni látta, nyugtalankodni kezdett és embereivel
tanácskozott, nem lenne-e ajánlatos, ha kikötnének.
Majd odaállt Fogg Phileas ur elé és igyszólt:
„Azt hiszem, nagyságos uram ; jó volna, ha
kikötőt keresnénk a part mentén.
— Én is azt hiszem, felelt Fogg Phileas !
— Ah! mond a kormányos, de melyiket?
— Én csak egyet tudok, szólt Fogg ur hig
gadtan.
— És az ?.. .
— Shangai“.
A kormányos hirteleniben meg sem értette e
szavak jelentőségét és e bámulatos kitartást. Az
tán igy szólt :
„Nos igen ! Nagyságodnak igaza van. Shan
gaiba!"
És a Tankadére iránya változatlanul észak
nak fordult.
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Igazán borzalmas éj volt és csoda, hogy a
kis hajó fel nem fordult. Kétszer közel volt már
ehez és a fedélzetről lerepült volna minden, ha a
kötelek nem tartottak volna erősen. Aouda asszony
teljesen kimerült volt, de egyetlen panaszos sza
vát sem lehetett hallani. Fogg urnak többször
kellett őt a hullámok ereje ellen megvédeni.
Újra megvirradt és a vihar változatlan erő
vel dúlt tovább. De a szél délkeletire változott ;
ez kedvező körülmény volt és a Tankadére tovább
folytatta útját a zajgó tengeren, melynek hullámai
összecsaptak az ujabb szélroham által üzöttekkel,
már pedig az oly összeütközés volt, mely egy ke
vésbé erősen épített járművet darabokra zúzott
volna.
Idönkint, a meg-megszakadó ködön keresztül
a partot is lehetett látni, de hajót seholsem. A
Tankadére volt az egyetlen, mely most a hullá
mokon ringott.
Délfelé némely jelek azt mutatták, hogy a
vihar csendesül ; és a mikor a nap a szemhatáron
leáldozófélben volt, e tünetek még határozottabban
mutatkoztak. Rövid tartama heves fellépésével
összhangban állt. A kimerült utasok most végre
ehettek és pihenhettek is egy keveset.
Az éj aránylag csendesen múlt el. A kormá
nyos újra fel vonatta az alacsonyabb vitorlákat és
a hajó bámulatos gyorsasággal repült. Másnap
reggel, 11-én, hajnalhasadtakor, John Bunsby ha
tározottan állította, hogy már nincs száz mérföldnyi
ütjük.
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De már csak ez egyetlen nappal rendelkez
hettek; még ugyanakkor este Fogg urnak Shan
gaiba kell érkeznie, nehogy a Yokohamába induló
gőzösről lekéssék. Ha a vihar nem jött volna
közbe, most már csak harmincz mérföldet kellene
megtenniök.
A szél észevehetoleg csendesült, de szeren
csére a tenger is nyugodtabb lett. Kifeszitették
most az összes vitorlákat, melyek mindannyian
hajtóerővel bírtak és a tenger ott habzott a hajó
orra alatt.
Tizenkét órakor a Tankadére már csak negy
venöt mérföldre volt Shangaitól és így még hat
óra kellett, hogy idejekorán odaérjen.
A hajón levők a legkomolyabban aggódtak,
mert a kellő időpontot semmi áron sem akarták
elmulasztani. A kis Goelette-nek átlag kilencz
mérföldet kell óránkint befutnia, — a szél pedig
perczről-perczre gyengül.
Cakhogy a jármű oly könnyű volt és nagyon
sűrű szövésű vitorlái oly alaposan ragadták meg
a szabálytalan légáramlatokat, hogy a vizáram
segélyével John Bunsby már csak tíz mérföldre
volt a Shangai folyótól, mert a város maga még leg
alább tizenkét mérföldre esett annak torkolatától.
Hét órakor már csak három mérföldre voltak
Shangaitól. A kormányos rettenetes szitkozódásba
tört ki, mert látta, hogy a kétszáz fontos jutalom
dij valósággal az orra előtt tűnik el. Arczába
néz Fogg urnak. Ez változatlannak bizonyult, pe
dig hát egész vagyona forgott kérdésben...
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E pillanatban egy hosszú, fekete füstfelleg
tűnt fel a sima tengeren. Az Amerikába pontosan
induló gőzhajó füstje volt.
„Teringettét ! kiált John Bunsby és kétség
beesetten hátralóditja a kormánykereket.
— Jelzést ! mond végre Fogg ur.
A Tankadére előrészén egy kis ágyú állt,
melyet ködös időben jeladásra szoktak használni.
Ezt egész a torkáig megtöltötték és a mint
a kormányos épp elakarta sütni, Fogg ur igy szólt :
„Vészlobogót !“
A lobogót félárboczig húzták fel ; ez a szük
ség jele volt és remélni lehetett, hogy amennyi
ben azt az amerikai hajó észreveszi, kis időre
meg változtatja irányát, hogy a haj ócskával össze
kerülhessen.
„Tüzelj !“ szólt Fogg ur.
Es a kis ágyú eldördült a levegőben.

XXII.

Passepartout meggyőződik arról, hogy még az
ellenlábasok közt is igen czélszerű, ha az ember
nek egy kis pénze van a zsebeiben.

A mit a Carnatic november 7-én, esti félhét
kor elhagyta Hongkongot, teljes gőzerővel indult
Japán felé, utazókkal és áruszállitmányokkal meg
rakodva. A hátsórész két fülkéje üresen maradt:
ezeket Fogg Phileas számlájára váltották.
Másnap reggel az előrészen időzök megle-
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petve észlelhették, hogy az utazó, bárgyú tekin
tettel, ingó léptekkel, szétkuszált hajjal mászott,
ki a második osztály egy nyílásából és reszketve
ült le egy gerendára.
Ez az utazó Passepartout volt saját szemé
lyében. Lássuk hát, mi történt.
Kevéssel azután, hogy Fix eltávozott az
ópiumbarlangból, két pinczér felkapta a mély álomba
merült Passepartout barátunkat és odafektették a
dohányzók részére fentartott ágyakra. De már
három óra múlt és felébredt Passepartout, kit leg
nagyobb bódultságában is üldözött egy makacs
gondolat és igy hát a narkotikus szer hódító ha
tása ellen is küzdeni igyekezett. A kötelesség
megszegésének tudata kijózanította. Feltápászkodott a korhelyek fekhelyéről és inogva, a falakhoz
támaszkodva, kiment a bódéból, elesett és újra
felállt, ellenállhatatlanul űzetve valami titkosabb
ösztön által és álomittasan ordítozta : A Carnatic !
A Carnatic !
A gőzhajó ott himbált a közelben, indulásra
készen, nagy füstfelhőt eregetve kéményéből. Nagynehezen végigment a hidpallón és félholtan rogyott
össze az előrészen, a mint a Carnatic ép felszedte
horgonyait.
A tengerészlegények, kik előtt az ilyen jele
net nem lehetett újság, beczepelték a szegény ficz
kót egy másodosztályú fülkébe és Passepartout
csak másnap reggel ébredt fel, a mikor már száz
ötven mérföldre volt China partjától.
így esett tehát, hogy Passepartout urat e
Utazás a föld körül.
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reggelen a Carnatic fedélzetén találjuk, hol teli tü
dővel szívta magába a finom tengeri levegőt. Ez
a levegő kijózanította és újra gondolkozni kezdett,
a mi eleinte nagyon is nehezére esett. Végre eszébe
jutott az, a mi előtte való este történt, hogy mint
bizalmaskodott vele Fix, mint vezette öt a lebujba
stb. „Kétségkívül iszonyú módon lerészegedhettem,
mondá magában. Mit szól majd eliez Fogg ur? De
a hajóról nem késtem le és ez a fődolog!“
Majd, Fixre gondolva, igy tűnődött tovább:
„A mi öt illeti, remélem, hogy leráztuk a nya
kunkról és hogy ö, miután azt az ajánlatot tette
nekem, nem mert bennünket még a Carnaticra sem
elkísérni. Rendőrügynök, detektív legyen az én
uram nyomában, az angol bankban elkövetett lopás
miatt! Lám! Fogg ur épugy nem tolvaj, mint a
hogy én gyilkos nem vagyok !“
Valjon elmondja-e Passepartout e dolgokat
urának? Illik-e, hogy tudomására juttassa Fixnek
e tárgyban játszott szerepét? Nem lenne jobb, ha
Londonba érkezéséig várna ezzel és csak akkor
mondaná el neki, hogy a fővárosi rendőrség egy
ügynöke az egész körutazása alatt utána soinpolygott, — hogy aztán jót nevessen a dolgokon?
Igen, bizonyára. Mindenesetre meg kell még gon
dolni a dolgot. A legsürgősebb teendő mostan az,
hogy felkeresi Fogg urat és bocsánatot kér tőle
menthetetlen viseletéért.
Passepartout tehát felállt és mert a hajó a
hullámzó tengeren meglehetősen ingott, a jó fiú
nak, ki még nem igen biztosan állt lábain, nagy
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fáradságába került, a mig a hátsó fedélzetre jut
hatott.
Ott senkit sem látott, a ki az ö urához, vagy
Aouda asszonyhoz hasonlított volna.
„Jól van, gondolta magában, Aouda asszony
most még alszik, Fogg ur pedig kétségkívül játszó
társat talált, a kivel szokása szerint whisztezik...
így okoskodva ment le a szalonba, de Fogg
urat ott sem találta. Passepartoutnek azonban csak
az élelmezési biztosnál kellett ura szobája után
tudakozódnia. Ez azt felelte neki, hogy ily urat
nem ismer.
„Bocsánat, mond Passepartout nyomatékkai;
egy magas, rideg, kevéssé beszédes genleman-röl van
szó, ki egy fiatal hölgy társaságában...
— Az egész hajón egyetlen fiatal hölgy
sincs, felelt az élelmezési biztos. Ha tetszik kü
lönben győződjék meg az utazók névsorából is.
Itt van44.
Passepartout végignézte a névsort . . . Ura
nevét nem találta ott.
Megrökönyödött. Egy gondolat villant most
meg agyában.
„Ah ! A Carnaticon vagyok én ? kiáltott.
— Igen, felelt az élelmezési biztos.
— Yokohama felé?
— Úgy van44.
Passepartout egy pillanatig azon aggódott,
hogy rossz hajóra került! De ha ő tényleg a Car
naticon van. úgy most már bizonyos, hogy az ura
nincs itt.
11*
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Ez villámcsapás volt Passepartout-re nézve:
egy karszékbe rogyott. Most hirtelen megvilágoso
dott az elméje. Eszébe jutott, hogy a Carnatic
elindulása valamivel elébbre tűzetett ki, hogy ezt
urának meg kellett volna jelentenie, de elmulasz
totta. E szerint hát az ö hibája, ha Fogg ur és
Aouda asszony elkésett.
Az ö hibája, igen; de még inkább az áruló
bűne, ki öt, hogy urától elválaszsza és azt Hong
kongban visszatarthassa, lerészegitette. Mert még
csak most értette meg tisztán a rendőrügynök
szándékát. És Fogg urat most e fogadás elvesz
tése tönkreteszi, — elfogták öt, — talán a börtön
ben sínylődik !... Passepartout e gondolatoknál ha
ját tépi. Óh! Ha Fix még egyszer a kezeibe ke
rülne, majd elbánna vele!
Végre, miután az első izgatottság kissé lecsilapult, Passepartout higgadtsága visszatért és
helyzetét kezdte tanulmányozni, mely bizon leg
kevésbé sem volt irigylésre méltó. A franczia most
Japán felé utazik. Oda bizonyára megérkezik, de
mint megyen onnan üres zsebével tovább? Egy
fillére, egy pemiyje sincs ! Utazása és ellátása itt
a hajón meg van fizetve. Öt-hat napig gondolkozhatik tehát még, hogy mit határozzon. Hogy ez
uton mennyit evett és ivott, az elképzelhető, ön
magáért, uráért és Aouda asszonyért evett egy
szerre.
13-án, reggel a Carnatic a yokohamai öbölbe
futott.
Ez a hely igen nevezetes pontja a Csendes
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óczeánnak, hol a posta és az utazók szolgálatában
álló összes, Eszak-Amerika, China, Japán és a
maláy-i szigetek közt közlekedő hajók megállnak.
Yokohama a yeddói öbölben fekszik, nem messze
e rengeteg várostól. Japán birodalom második fő
városától, mely hajdanában, a mikor még a pol
gári császár létezett, a Taikum székhelye és ver
senytársa Miahónak, a nagy, a mikádó által lakott
városnak, — ki mint egyházi fejedelem — az is
tenektől származott.
A Carnatic a yokohamai rakpartnál, a kikötő
gátak és a vámraktárak közelében, az összes nem
zetek számos hajója közt foglalta el helyét.
Passepartout egy cseppet sem lelkesedett, a
mikor a nap fiainak e csudálatos földére lépett.
Nem tehetett egyebet, mint hogy a véletlenre bízza
magát és találomra barangolja be a város utczáit.
Mihamar odaért egy teljesen európai kerü
letbe, hol alacsony házak álltak, csinos faragást!
oszlopokon nyugvó verandákkal, a hol az utczák.
terek, dokok, lerakodóhelyek a hegyfoktól a folyóig
elnyúló egész területet elfoglalták. Itt is, ép úgy,
mint Hongkongban és Calcuttában, mindenféle fajú
emberek vegyüléke tolongott, amerikaiak, angolok,
chinaiak, hollandiak, kereskedők, a kik mindent el
adnak és mindent megvesznek, a kik között a
franczia csak ép oly idegen volt, mintha a hotten
tották földjére vetette volna sorsa.
Passepartoutnek azért mégis volt menhelye ;
felkeresheti a Yokahamában alkalmazott franczia
vagy angol konzul - ügynököt ; de szinte borzadt
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tőle, hogy elmondja történetét, mely ura sorsával
oly nagyon összeforrott; és mielőtt erre szánná rá
magát, előbb minden egyebet megkísért.
így tehát, miután az európai városrészt vé
gigjárta, a nélkül, hogy a véletlen valamit útjába
hozott volna, tovább ment a japáni kerületbe, el
szánva arra, hogy szükség esetén Yeddóig hatol.
A benszülöttek által lakott e városrészt Benten-nek hívják, egy tengeri istennő után, kit a
közel szigeteken tisztelnek. Csinos tölgy- és czéd
rusfasorokat lehetett itt látni, különös faragásu
szent kapukat, bambusz és nád közt elnyúló hida
kat, százesztendős czédrusok buskomor árnya által
védett templomokat, paplakokat, a hol buddhista
lelkészek és Confucius hívei folytattak örömtele
életet, — végtelen ntczákat, a hol rakásszámra
lehetett rózsaszín bőrű és piros ajkú gyermekeket
gyűjteni, apró babákat, milyeneket a belföldi bó
dékban faragnak, — melyek mind léha kutyákkal
vagy farkatlan, nagyon lusta és hízelgő macskákkal
játsztak.
Az utczákon folytonos csődület, szüntelen
ide-oda futkosás : papok a körmenetek élén, az
egyhangú tamburinok kísérete mellett, yankuinok,
vám- vagy rendőrisztviselők hegyes, fényezett ka
lapokban és övükhöz erősített két karddal ; katonák
kék, fehércsíkos kártony ruhákban, gyutacsos pus
kákkal; a mikádó csendőrei pánczélingekben és
egyéb, nagyszámú, mindenféle katonák, — mert
Japánban a katonákat épugy becsülik, mint Chi
nában megvetik őket. Aztán meg kolduló barátok,
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hosszú ruhás zarándokok, egyszerű pórfiuk, vékony,
hollófekete hajjal vastag fejükön, hosszú törzszsel,
vékony lábakkal, rövid derékkal, a rézbarnától a
halvány fehérig váltakozó szines bőrrel, mely azon
ban soha sem oly sárga, mint a dunaiaknál, kik
től a japániak lényegesen különböznek.
Végül, a szekerek, palankinok, lovak, kosár
hordók, vitorlás targonczák, a fényezett deszkákból
készült „norimorok44, a szinte ízléses „Cangók“,
a valódi bambusz hordszékek közt picziny lábú,
vászonczipős, szalmapapucsos, vagy fatalpas nőket
lehetett tipegni látni. Nem csinosak, keskeny sze
műek, lapos mellűek, fogaik a napi divat szerint
voltak feketítve, de azért elég kecsesen viselik a
„Kirimon“ nevű nemzeti öltözetet, a hosszú, háló
kabátféle ruhát selyemszalaggal, melynek széles
öve óriási csokorrá van kötve — akárcsak a
párisi nőknél, kik a legújabb divatot, úgy látszik,
Japánból kölcsönözték.
Passepartout néhány órán át sétálgatott e
tarka tömegben, megnézte a bámulatosan dus fel
szerelésű üzleti helyiségeket, a bazárokat, a hol a
japáni aranyékszerek halomban ragyognak, — a
lobogókkal és zászlócskákkal díszített „étkező
helyeket", a hová be nem mehetett, — a téaházakat, hol csésze számra lehetett meleg, illatos
vizet kapni „szaki"-val, mely ital forrásig hevített
rizsből készült likőr, — a kényelmes dohányzókat,
a hol nagyon finom dohányt szívnak, nem pedig
ópiumot, melynek használata Japánban majdnem
ismeretlen.
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Ezután a szabadba ért Passepartout, a hol
a rizsföldek a végtelenig nyúltak el. Utolsó virág
díszükben és illatot árasztva ékeskedtek ott a ra
gyogó kaméliák, nem bokrokon, de fákon, — a
bambuszligetekben a cseresznye-, szilva-, almafák,
melyek gyümölcseit zörgő kelepekkel, ijesztőkkel,
kitömött bábokkal védik a japániak a falánk ve
rebek, galambok, varjak és más madarak ellen. A
hatalmas czédrusokon fenséges sasok tanyáznak;
keselyük rejtőznek a szomorúfüzek lombjai közt;
kacsák, vadludak, szalonkák repkednek és hamvas
szürke, piros fejű daruk, melyek a japániaknál nagy
tiszteletben részesülnek.
Miután Passepartout egész napon át ily sétafutkározást tett, a bőséges reggeli daczára, melyet
csupa gondosságból még a Carnaticon elfogyasz
tott, estefelé mégis igen üresnek érezte a gyom
rát. Azt már észrevette, hogy juh-, kecske vagy
disznóhust a belföldi mészárszékekben sehol sem
lehetett látni és mert azt is tudta, hogy az ökrö
ket, miután azokra a földművelés czéljaira van
szükség, nem szabad leölni, észrevette, azt is, hogy
a húsétel Japánban nagyon ritka. Ebben nem té
vedett, de az ő gyomra beérte volna vaddal, szár
nyassal, vagy hallal is, a mivel a japániak úgy
szólván kizárólag táplálkoznak, a rizsételeken kí
vül. De mára már sorsára kellett magát bíznia és
az étkezés gondjait másnapra halasztotta.
Az éj beállt. Passepartout ismét a benszülöttek kerületébe ment és ott ücsörgött az utczákon
a tarka lámpások közt, megbámulta a bohóczokat,
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kik egyes csoportokban mutatták be művészetüket,
— csillagászokat, kik a szabad tereken gyűjtötték
távcsöveik köré a kiváncsiakat. Aztán ismét a partra
ment, mely a halászok füzeinek fényében ragyo
gott, mert ezek szurokfáklyáik lángjával csalogat
ták a halakat.
Az utczák végre kiürültek és a tömegek he
lyén a yakuninok körjárata vonult el. E pompás
egyenruházattal biró és kísérettel járó hivatalno
kok valóságos nagyköveteknek látszottak és a
hányszor Passepartout egy ilyen fényes őrjárattal
találkozott, mindig tréfálva kiáltotta :
„No lám! Megint egyjapáni küldöttség, mely
Európába készül utazni !

XXIII.
Passepartout egy roppant hosszú orra tesz szert.

Másnap reggel Passepartout majd összero
gyott a fáradságtól és éhségtől; okvetlenül ennie
kell valamit, még pedig minél előbb. Óráját elad
hatná ugyan, de inkább éhen hal. Legfőbb ideje
volt, hogy a derék fiú erős, habár nem is dalla
mos hangját, melylyel a természet megáldotta, ér
tékesíteni igyekezett.
Könyv nélkül tudott még néhány franczia és
angol dalt és ezeket próbára, eldúdolgatta magá
ban. A japániak kétségkívül zenekedvelők, mert
mindent a tam-tam és dalok kísérete mellett vé
geznek ; és bizonyára nem fognak késni egy európai
művész tehetségének elismerésével sem.
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Hangverseny rendezésére azonban talán mégis
korai az idő egy keveset és az álmukból váratla
nul felvert szerelmesek esetleg oly pénzzel fizet
hetnék meg az énekest, melyen nem díszeleg a
mikádó képe.
Passepartout elhatározta, tehát, hogy még
pár órát várni fog ; mialatt azonban tovább balla
gott, az a gondolata támadt, hogy vándorművész
létére nagyon is finom a ruházata és ha ruháit
rongyokra cseréli fel, melyek jobban illenek majd
helyzetéhez, még nyerhet is valamit, a miből aztan
éhségét csillapíthatja.
E terv végrehajtása Passepartoutnak sok ide
jébe került, mert bajosan tudott egy zsibárust ta
lálni, a kinek előadta kívánságát. Az európai ruha
tetszett a kereskedőnek és Passepartout nemso
kára egy ócska, japáni kabátban jött ki tőle, a
fején csíkos turbánnal, melynek szemei már elhal
ványodtak. Kárpótlásul azonban néhány pénzdarab
csörgött a zsebében.
„Jól van igy, gondolta magában, az képze
lem majd, hogy farsang van?
A mint Passepartout igy megjapánosodott,
mindenek előtt egy szerény külsejű japán téahá
zat keresett fel, hol egy darab szárnyasból és
egy kis tojás rizsből megreggelizett, az ebébet
még csak ezentúl megoldandó feladatnak vélve.
A mint eléggé jóllakott igy szólt magában:
„Most az a fődolog, hogy el ne veszítsük a
fejünket. Az már nincs módomban, hogy ezt az
ócska ruhát egy még japániabbal cseréljem fel. Utat
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kell tehát keresnem, hogy e napországból mielőbb ki
kerülhessek, úgyis elég szomorú emlékek tűznek majd
e földhöz44.
Passepartout most az Amerikába készülő ha
jókat akarta felkeresni, hol ingyen utazás és ellátás
ellenében szakácsnak, vagy szolgának állna be. Ha
egyszer San-Franciskóban lesz, ott már könnyebben
boldogulhat. A fődolog az, hogy a Csendes óczeán
nak Japán és az Újvilág közt eső négyezerhétszáz.
mérföldet kitevő darabján tullegyen.
Hogy e szándékát megvalósítsa, Passepartout
elindult a yokohamai öböl felé. Minél közelebb ért
a dokokhoz, a kevéssel ezelőtt keresztülvihetőnek
hitt tervét, mind végrehajthatatlanabbnak tartotta.
Hogy is lenne már egy amerikai gőzhajón szakácsra
vagy szolgára szükség ? És mily bizalmat kelthetne
maga iránt mostani ruházatában? Miféle ajánlatok
kal szolgálhat? Kire hivatkozhatok ?
A mint igy gondolataiba elmerülve járt, egy
óriási falihirdetést pillantott meg, melyet egy bohócz hordozott végig Yokohama utczáin. A hirde
tés szószerint igy hangzott :
BATULCAR WILLIAM

JAPÁNI ERÖMŰVÉSZEK TÁRSASÁGA
Észak-Amerika Egy esült-Államaiba való
elutazásuk előtt
Utolsó előadások!

A hosszúorrú Hosszorrok fellépte!
Tingu Isten közvetlen idézése !

Nagyon nagyszerű!
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„Amerika Egyesült-Államaiba! kiáltott Passe
partout, hisz ez ép nekem való lenne!" ...
Nyomába indult a hirdetéshordónak és igy
mihamar a japáni kerületbe ért vele. Egy negyed
óra múltán egy bódé előtt állt meg, mely néhány
csomó apró zászlóval volt díszítve, külső falai pe
dig egy egész komédiástrupp tarka képeivel voltak
telemázolva.
Ez az intézet a nagyérdemű Batulcaré volt,
az amerikai Bantumé, ki a kötéltánczosok, bűvé
szek, bohóczok, erőművészek, testgyakorlók igaz
gatója volt, kik, mint azt a falragaszok is hirdet
ték, utolsó előadásaikat rendezték, mielőtt elhagy
ják a nap országát, hogy az Egyesült-Államokba
menjenek.
Passepartout egy előcsarnokba lépett, mely a
bódé bejárata mellett volt és Batulcar után tuda
kozódott. Ez nyomban, személyesen megjelent.
„Mit akar? kérdé Passepartouttól, kit eleinte
benszülöttnek tartott.
— Nem lenne inasra szüksége ? kérdé Passe
partout.
— Inasra, szólt a Barnum, mialatt végig si
mította sűrű ősz szakállát, van már nekem kettő,
kik hívek és engedelmesek, még soha sem hagytak
cserben és díjtalanul szolgálnak, a miért eltartom
őket... Nézzen ide ! és ezzel megmutatta két erős
karját, melyek a vastag erekkel úgy voltak behúzva,
mint a nagy bőgő húrokkal.
— E szerint hát nem használhat semmire?
— Semmire.
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— Az ördögbe is ! Pedig ép önnel lett volna
jó utaznom.
— Ali, mond az érdemes Batulcar, ön ép
annyira japáni, mint amennyire én majom vagyok
Miért bújt ilyen ruhába ?
— Az ember úgy öltözködik, a hogy tud !
— Igaza van. Franczia ön ?
— Igen, párisi, Párisból.
— No akkor hát fintorgatni is tudja az
arczát?
— Persze, felel Passepartout, kit mégis csak
bosszantott, hogy nemzetiségi érzületét igy sértik,
mi francziák mindenesetre értünk az arczfintorga
táshoz, de nem oly jól, mint az amerikaiak!
— Helyes. Nos hát, ha inasnak nem is hasz
nálhatom, bohócznak mégis alkalmazhatom talán.
Érti, kedves uram, Francziaországban az idegen,
a külföldi komédiásokat keresik, a külföldön pedig
a francziákat !
— Ah!
— Egyébként erős ön ?
— Hogyne, kivált ha jóllaktam.
— És énekelni tud?
— Igen, felelt Passepartout, ki már azelőtt
is fellépett volt utczai hangversenyekben.

— De tud-e fején állni, bal lába talpán csi
gát forgatni és jobbján egy kardot egyensúlyban
tartani ?
— Igen, tudok ! felelt Passepartout, kinek
ifjúkori emlékei újultak meg.
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— Nos látja, ennyiből áll az egész dolog!
szólt a derék Batulcar.
És azonnal szolgálatába fogadta.
Röviden és egy szóval, Passepartout alkal
mazást kapott. Lekötelezte magát, hogy a hires
japáncsapat minden mutatványában részt fog venni.
Ez ugyan nem volt valami kellemes dolog, de egy
hét eltelte előtt útban lesz már San-Franciskó felé.
Az előadásnak, melyet a hires Batulcar nagy
zajjal kürtőit ki, három órakor kell kezdődnie és
a bejárásnál nemsokára hallani is lehetett egy japáni zenekarnak iszonyú hangszereit, a tamburo
kat és tam-tamokat. Passepartout persze ily rövid
idő alatt nem tanulhatott be szerepet, de majd a
fődarabnál, az „Emberszőllö“-nél, melyet Tingu
isten hosszú orrosai fognak szilire hozni, erős vállaival fog támaszt képezni. Ez a „rendkívül vonzó"
darab képezte az előadások befejezését.
Már három óra előtt zsúfolásig tömve volt a
nagy bódé nézőtere. Az európaiak és bennszülöttek,
a chinaiak és japániak, férfiak, nők és gyermekek
rohanva foglalták el a keskeny padokat és a szín
paddal átellenes páholyokat.
A zene bement és a teljes kar, a gong-gongok,
a tam-tamok, csörgők, fuvolák, tamburinok és dobok
dühösen dolgoztak.
Ez az előadás ép olyan volt, mint minden
erőművészeti produkczió; de azt meg kell adni,
hogy a japániak a világ legelső egyensúlyozol. Az
egyik egy legyezővel és egy papirrongyocskával a
pillangók és virágok bájos játékát mutatta be.
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Egy másik illatos pipafüsttel nagy hirtelenében
egész sor szót irt le, melyek a közönségre nézve
képeztek udvarias bókot. Az egyik meggyujtott
gyertyákat dobált, melyeket, a mint szája előtt
elrepültek, sorba elfujt és újra meggyujtott, anél
kül, hogy mutatványát csak egy pillanatra is félbe
szakította volna. A másik forgó csigákkal rajzolt
szinte hihetetlen vonásokat ; az ő keze alatt a búgó
gépecskék, szakadatlan forgásuk mellett, sajátságos
életerővel látszottak bírni ; pipaszárakon, kard
éleken, drótokon vagy kristályedényeken futottak
végig ; felgördültek a bambuszlétrákon, elszóródtak
mindenfelé és különböző hangjaik egyesítése által
a legkülönösebb modorú harmonikus dallocskákat
eredményezték. A bűvészek feldobálták ezeket a
levegőbe, a hol tovább forogtak ; labdák gyanánt
csapták ki fabotokkal és ez alatt folyton forogtak ;
zsebeikbe tették és mikor újra kivették, még mindig
forogtak — mígnem egy ütés által arra indíttattak,
hogy művészies csoportokba oszoltak szét.
Az erőművészetek és testgyakorlatok bámu
latos mutatványait nem kell felsorolnom ; de a fő
előadás, mely a legnagyobb varázshatással volt, a
„hosszú orruak“-tól, e bámulatra méltó egyen
súlyozóktól eredt, kik Európában még nem isme
retesek.
A hosszú orruak külön testületet képeznek
Tíngu isten közvetlen védelme -alatt. Ruházatuk
olyan, mint a középkorbeli hírnököké ; villáikhoz
pedig fényes szárnyak vannak erősítve; kiváltkép
pedig hosszú orrukkal, melyekkel díszítve voltak
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és azok használati módjával különböztek minden
egyébtől. Ez orrok tulajdonkép öt, hat, sőt tiz láb
hosszú bambuszok voltak, majd egyenesek, majd
görbék, majd simák, majd szemcsések. Ez eléggé
megerősített nyúlványokon végezték összes egyen
súlyozó mutatványaikat. Tingu isten e hívőinek egy
tuczatja a hátára feküdt és társaik az ő orraikon
tánczoltak, melyek villámhárítók gyanánt voltak
alkalmazva, az egyikről a másikra ugráltak és mű
vészetüket gyakorolták.
Befejezésül az embergulát hirdették a közön
ségnek, a mikor mintegy ötven hosszú orrúnak
Dsaggernaut szekerét kell képeznie. De a helyett,
hogy e gúla összeállításához vállaikat használták
volna támaszul, Batulcar művészeinek csak orruk
kal volt szabad működniük.
Megtörtént, hogy egyike azoknak, kik a
szekér alapját képezték, kilépett a társulatból és
mert az ő helyén csak erős és ügyes embereket
lehetett használni, Passepartout barátunkat válasz
tották e czélra.
Bizonyára szégyelte magát a derék fiú, a
mikor — ifjúkori éveire szomorúan emlékezve —
felöltötte a középkorbeli ruhát, felczifrázta magát
a tarka szalagokkal és a mikor egy hat láb hosszú
orrot illesztettek az arczába !
De bármint volt is, az az orr volt most az
ő kenyérkeresője és ő beleélte magát helyzetébe.
Passepartout a színpadra jött és azokhoz
osztották be, kiknek a szekér alapját kellett ké
pezniük. Mindnyájan lefeküdtek a földre és az ég
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felé nyújtották orraikat. Az egyensúlyozok egy
másik csapatja e hosszú hegyeken foglalt helyet,
a harmadik csapat ismét ezek felett, majd tetejükbe
egy negyedik és igy hát ez orrokon, melyek csak
hegyeikkel érintkeztek, a színház tetejéig felnyúló
embercsoportozat emelkedett.
A tetszést kifejező taps ismételten kitört, a
színház hangszerei közbevágtak, — de egyszerre
csak megingott a pyramis, az egyensúly meg
zavartatott, mert az alsó orrok egyike megnyúlt
és a csoportozat kártyaház gyanánt dőlt romba...
Ennek Passepartout volt az oka, ki elhagyta
helyét, szárnyait nem használva, átrepült a kar
fán, a jobb felől eső karzatra felkúszott és egy
néző lábaihoz rogyott e felkiáltással:
„Oh! Uram, uram!44
— Maga?
— Én!
— Nos, jó ! Akkor hát gyorsan a hajóra !....“
Fogg ur, Aouda asszony és Passepartout kí
séretében a folyosókon végig, kirohant a bódéból.
Ott állta útjukat Batulcar, ki dühösen követelt
kárpótlást. Fogg Phileas csititóul egy marék bank
jegyet dobott oda neki; és még az elindulás kellő
pillanatában, fél hétkor, Fogg ur és Aouda asszony
beszállt az amerikai hajóra, mögöttük pedig Passe
partout lépdelt, szárnyas vállaival és hatláb hosszú
orrával, melytől még meg nem szabadulhatott.

Utazás a föld körül.
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XXIV.
Utazás a Csöndes Óczeánon.
Még jól emlékszünk arra, a mi Shangai köze
lében történt. A Yokohama felé menő gőzhajón
meghallották aTankadére lövését és mert a kapi
tány a vészlobogót is látta, odafordult a kis jármű
felé. Nemsokára már, Fogg Phileas kifizette John
Bunsbynek a kialkudott ötszáz ötven font dijat.
Ezután az érdemes gentleman Aouda asszony és
Fix társaságában átszállt a gőzhajóra, mely haladék
talanul tovább folytatta útját Nangasaki és Yoko
hama felé.
A mint ugyanaz nap délelőtt, november 14-én,
a rendes időben megérkeztek, Fogg Phileas, ki
Fixet nem zavarta ügyei rendezésében, a Carnaticre
ment és ott Aouda asszony nagy örömére — és
talán saját örömére is, mit azonban el nem árult
— arról értesült, hogy egy Passepartout nevű
franczia előtte való nap tényleg Yokohamába
érkezett.
Miután Fogg Phileasnak még az nap este
San Franciscoba kellett tovább utaznia, haladék
talanul hozzálátott inasa kereséséhez. Kérdést
intézett, bár hiába, a franczia és angol konzulságokhoz és miután eredménytelenül futkosta be
Yokohama utczáit, már-már lemondott a reményről,
hogy Passepartout-val találkozhassék, a mikor
véletlenül, vagy talán valami sejtelemtől buzdít-
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tatva, Batulcar hires színházába lépett. Inasát
bizonyára nem ismerte volna meg bolondos öltöze
tében, de az, daczára annak, hogy a karzatok felé
háttal volt fordulva, észrevette urát ott. Orrát
önkénytelenül is megmozgatta, mire az egyensúly
megzavarodott és beállt az, a mit már elmondtunk.
Aouda asszony beszélte el aztán Passepartoutnak az utazás menetét Hongkongtól Yokohamáig
a Tankadére vitorláson, egy bizonyos Fix ur tár
saságában. Fix nevének hallatára Passepartout még
egy arczizma sem rándult meg. Úgy vélte, még
nem érkezett el az ideje, hogy urának elmondja,
a mi közte és a rendőr közt történt. Kalandjai
elbeszélésénél önmagát szemrehányással illette és
csak annyit mondott, hogy egy yokohamai dohányzó
lebujban opiumrészeg lett.
Fogg ur hidegen hallgatta az elbeszélést és
egy szót sem felelt : azután elegendő hitelt nyitott
inasának, hogy az előbb tisztességes ruhákat sze
rezzen magának. És csakugyan, még egy órába
sem tellett és a derék ficzkón már nyoma sem
látszott annak, hogy röviddel ezelőtt Tingu isten
hive volt.
A gőzhajó, mely Yokohama és San Francisco
közt az utazást közvetítette, a „Pacific Mail
steam" társaság tulajdonát képezte és „Grant
tábornok" nevére volt keresztelve. Óriási kerekes
gőzös volt, kétezerötszáz tonna hordképességgel,
remekül építve, gyorsan haladva. A fedélzet felett
egy rengeteg nagy tengely emelkedett fel és alá,
melynek egyik végén egy hengercsap függött, a
12*
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másikon pedig egy hajtókészülék, mely az egyenes
vonalú mozgást körmozgássá változtatva át, köz
vetlenül a keréklapát, tengelyével volt összefüggés
ben. A „Grant tábornok" három árbocza vitorlás
ként volt felszerelve és vitorláinak szerkezete a
•gőz hatását és erejét nagyban fokozta. Ha a hajó
befutja óránként a rendes tizenhét mértföldet,
csak huszonegy napra van szüksége, hogy a Csöndes
Oczeánt átszelhesse és igy tehát Fogg Phileas
bízvást hihette, hogy ő, a mennyiben deczember
2-án San Franciscóba érve, 11-én New-Yorkban és
20-án Londonban lehetne, úgy hogy a végzetes
deczember 21-én néhány órát meg is nyerhetett.
A gőzhajón elég sokan voltak az utazók,
angolok, amerikaiak nagy számmal, valóságos kuli
népvándorlás Amerikába és az indiai hadseregnek
sok tisztje, kik szabadságidejüket a föld körülutazására használják fel.
Ez utazást nem zavarta semmisem. A széles
kerekű és erős vitorláshajó csak keveset ingott.
A Csöndes Oczeán megfelelt elnevezésének. Fogg
ur ép oly nyugodt és ép oly szótlan volt, mint
bármikor is. Ifjú társnője érezte, hogy mindinkább
más kötelékek kezdik őt e férfiúhoz fűzni, nem
csak a hála. Ez a hallgatag, nemes természet
mélyebben hatott rá, mint azt maga is hitte és
önkénytelenül is oly érzelmek uralma alá került,
melyek a talányszerü Foggra befolyás nélkül lát
szottak lenni.
Aouda asszony a gentleman terveiben is élénk
részt vett. Nyugtalanították őt az esélyek, melyek
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az utazás sikerét veszélyeztethetnék. Gyakran cse
vegett Passepartout-val, ki nagyon jól tudott Aouda
asszony szivében a sorok közt is olvasni. Ez a
derék ficzkó már-már valóságos babonás hittel volt
ura iránt eltelve ; nem győzte Fogg Phileas becsü
letességét, nemeslelküségét, odaadását magasztalni ;
azután Aouda asszonyt nyugtatta meg az utazás
sikere tekintetében, ismételten hangsúlyozván, hogy
a legnehezebb részen már túl vannak, mert mármár kikerültek a fantasztikus világrészekből, újból
czivilizált tájakon járnak és befejezésül már csak
San Franciscóból New-Yorkba kell vasúton és
onnan ismét Londonba hajón utazniok, hogy ezt a
lehetetlen utazást a föld körül, kétségkívül a meg
szabott időn belül, befejezzék.
Kilencz nappal azután, hogy Yokohamát el
hagyták, Fogg Phileas ép felét tette meg a föld
körül való utazásának. „Grant tábornok" novem
ber 23-án haladt át a száznyolczvanadik délkörön,
hol a déli féltekén London ellenlábasai vannak.
A nyolczvan napból, melyek Fogg ur rendel
kezésére állottak, ötvenkettőt felhasznált már és
már csak huszonnyolczczal rendelkezhetett, De
megjegyzendő, hogy a mennyiben a gentleman a
délkörök eltérése folytán még csak közepén volt
az útnak, ő tényleg már ennek több mint két
harmadát járta be. Mily erőltetett kerülők ezek
tényleg, Londonból Adénbe, Adénből Bombayba,
Calcuttából Singaporeba, Singaporeból Yokohamába !
Ha az ötvenedik délkörhöz tarthatták volna ma
gukat, mely Londonon át megy, a távolság körül-

182
belül tizenkétezer mértföldet tett volna ki, mig
Fogg Phileasnak a közlekedési eszközök és utak
szeszélyei folytán huszonhatezer mértföldet kellett
bejárnia, mely útból e november 23-án mintegy
tizenkétezerötszázat futott be. De most már egye
nes az út és Fix sincs többé jelen, hogy nehéz
ségeket okozhasson!
E november 23-án nagy öröm érte a mi
Passepartout barátunkat is. Arra még emlékszünk,
hogy ö makacs módon és tántorithatlanul meg
hagyta óráját a londoni idő szerint és az összes
országok óráit, melyeken keresztül ment, hibásak
nak, rosszjárásuaknak mondta. Nos hát ö e napon,
bár sohasem igazította sem előre, sem hátra, órá
ját ismét összhangzásban találta a hajó chrono
métereivel. Valósággal diadalmaskodott: „Tudtam
én, hogy egy napon csak rászánja magát a nap
arra, hogy az én órámhoz alkalmazkodjék!" . . .
Passepartout csak ép valamit nem tudott:
ha órájának számlapja, mint az Olaszországban
szokásos, huszonnégy órára lett volna felosztva,
nem lett volna nagy oka az örömre, mert órájának
mutatói, a mikor a hajón reggeli kilencz óra volt,
esti kilencz órát mutattak volna, az az éjfél óta
a huszonnegyedik órát, és ez Londonnak pontos
eltérése a száznyolczvanadik délkörtől.
Passepartout most gúnyolódott azon, a mit
egyszer Fix fecsegett előtte a délkörökről és a
napról. Ha ép most itt találkozhatnék vele a hajón,
kétségkívül egész más valami tekintetében szá
molna el vele.

183

Hol is lehetett most Fix? . . .
Ép itt volt a „Grand tábornok"-on.
A rendőrügynök Yokohamába érkeztekor
egyenesen az angol konzulhoz ment, a hol végre
megtalálta az elfogatási parancsot, mely már negy
ven nappal ezelőtt állíttatott ki és utána sietett
Bombayba és Hongkongból ugyanezen Carnaticon
küldték utána, melynek utczái közt őt is sejtették.
Mily roppant meghiúsítása ez az ő számításainak!
Most már nem ér vele semmit, mert Fogg ur nincs
többé angol területen ! Most már kiadatási eljárásra
van szükség, hogy őt elfoghassa !
„Bánom is én, vigasztalódott Fix az első izga
tottság csillapultával ; ha megbízatásomnak itt nincs
is többé joghatálya, teljes erejűvé válik majd An
gliában. Ez a gazember ép úgy tesz, mintha ismét
haza akarna menni; azt hiszi, hogy elbolonditotta
a rendőrséget. En odáig mindig a nyomában mara
dok. Csak a pénzből maradna még valami! De hát
az én emberem utazási költségek, dijak, bírságok,
perköltségek, az elefánt vétele és egyéb költségek
czimén már ötezer fontnál többet fogyasztott el
útközben. Az angol banknak különben van elég
pénze.
Gyors elhatározással a „Grant tábornokira
szállt. Ő már a hajón volt, a mikor Fogg ur és
Aouda asszony oda beszállt és roppantúl meglepe
tett, a mint Passepartout barátunkat hirnöki ál
ruhájában felismerte. Erre nyomban elrejtőzött
fülkéjében, hogy kikerülje a magyarázatokat, melyek
esetleg mindent elronthatnának; — e napon, úgy
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vélte, hogy az utazók nagy tömegében nem is fogja
öt ellensége felismerni, — a mikor egyszerre, a
hajó elörészében szemtől-szembe találta magát vele.
Passepartout minden bevezetés nélkül torkon
ragadta öt és az amerikaiak nagy örömére, kik
mindjárt fogadtak is rá, jól elverte a boldogtalan
ügynököt, ezzel egyúttal a franczia ökölvivási
művészetnek diadalt biztosítván az angol felett.
A mint Passepartout ezzel végzett, meg
könnyebbültnek és nyugodtabbnak érezte magát.
Fix, jó puhára verve, felállt, ránézett ellenfelére
és hidegen igy szólt:
„Készen van?
— Egyelőre, igen.
— Akkor hát jöjjön egy szóra.
— Én . . .
— Ura érdekében.4
Passepartout, kire a higgadtság nagy hatást
tett, elkísérte az ügynököt és egymás mellett
ültek le az első fedélzeten.
„Ön engem megvert, mondá Fix. Jól van!
Erre el voltam készülve. De most hallgasson meg.
Eddigelé Fogg ur ellen dolgoztam, de mostantól
fogva az ő pártján vagyok.
— Végre ! kiált Passepartout, becsületes em
bernek tartja őt?
— Nem, felel Fix hidegen, én gazembernek
tartom. Csitt! Maradjon veszteg és engedjen be
szélnem! A mig Fogg ur angol területen járt,
érdekemben volt, hogy addig tartóztassam, a mig
az elfogatási parancs megjön. E czélból mindent
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megtettem, ezért részegítettem le önt, ezért vá
lasztottam el tőle és elérteni azt, hogy a gőzhajó
ról lekésett...!
Passepartout kezeit ökölbe szorítva, hallgatta
ez őszinte vallomásokat.
„Most, folytatja Fix, úgy látszik, hogy Fogg
ur Angliába szándékozik visszatérni. Nem bánom,
én folyton kisérni fogom. De most érdekemben
áll, hogy utazásának akadályait ép oly gondosan
és buzgón elsimítsam, minthogy eddigelé azokat
gyűjteni igyekeztem. Láthatja tehát, eljárásom
most egészen más, mint érdekem, hasznom úgy kí
vánja. Megjegyzem, hogy az ön érdeke ugyanez,
mert még csak Angliában tudhatja meg, hogy egy
gonosztevő, vagy pedig egy becsületes ember szol
gálatában áll-e ?
Passepartout feszült figyelemmel hallgatta
Fixet és megvolt győződve, hogy ez teljesen őszin
tén beszél.
— Nos, barátok vagyunk? kérdé Fix.
— Barátok, nem, felelt Passepartout, Szö
vetségesek, igen, és a fenntartandók fenntartása mel
lett, mert a mint legelőször árulóvá lesz, kiteke
rem a nyakát.
— Elfogadom !“ szólt a rendőrügynök hig
gadtan.
Tizenegy nappal később, deczember 3-án, a
„Grant tábornok" San-Francisco öblébe evezett be,
Fogg ur egy napot sem nyert, de nem is
vesztett.
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XXV.

San-Francisco látképe. — Népgyűlés.
Reggeli hét óra volt, a mikor Fogg Phileas,
Aouda asszony és Passepartout az amerikai szá
razföldre léptek, — ha ugyan az úszó rakpartot
igy lehet nevezni. Ez úszó rakodóhelyek, melyek
az árral emelkednek, vagy esnek, a hajók ki- és
berakodását könnyítik meg. Itt kötnek ki a min
denféle nagyságú naszádok, a világ összes nemze
teinek gőzösei, a többemeletes gőzcsolnakok, me
lyek a Sacramento-n és ennek mellékfolyóin köz
lekednek. Itt gyűlnek halomba azon kereskedelem
terményei is, mely Mexikóig, Peru-, Chili-, Brazília-,
Európa-, Ázsiáig és a Csendes óczeán összes szi
geteire kiterjed.
Passepartout, a felett való örömében, hogy
végre amerikai földre léphet, úgy vélte, hogy a
kikötést egy merész ugrással ünnepelheti meg a
legmegfelelőbb módon. De a mint a rakodó part
szúette pallójára lépett, majdnem egészen keresz
tül esett rajta. Teljesen megrettenve attól, hogy
mint „foglalt állást" az uj világban, a derék fiú
rémült felkiáltásba tört ki, a mitől egész raj kor
moran és pelikán riadt fel, melyek e mozgó ra
kodópartokon tanyáztak.
Mihelyt Fogg ur kiszált, azonnal a NewYorkba induló legközelebbi vonat menetrende után
tudakozódott. Mivel ez csak esti hat órára van
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kitűzve, egy teljes napot szentelhetett Kalifornia
fővárosának. A maga és Aouda asszony részére
kocsit rendelt, melynek bakján Passepartout fog
lalt helyet; és a járnüí az utat három dollárjával
számítva, az International-Hotel felé robogott.
Magas üléséről Passepartout kíváncsian nézte
a nagy amerikai várost : a széles utczákat, az ala
csony és egyenes vonalirányban épült házakat, az
angolszász modorú templomokat és székesegyháza
kat, az óriási dokkokat, raktárhelyiségeket, melyek
palotáknak is beillettek és részint fából részint,
téglákból épültek; az utczákon rengeteg mennyi
ségben közlekedő jármüveket, omnibuszokat, lóvasutakat, a járdákon csoportosan tolongó ameri
kaiak — és európaiakon kívül a dunaiakat és a
japánokat, — egy szóval a több mint kétszázezer
lakosból álló népesség különböző alkatrészeit.
Passepartout egész elámult e látványosságtól.
Ő még az 1849-ik évbeli meseszerü várost vélte
ott feltalálhatni, a banditák, gyújtogatok és rablók
városát, kik idegyültek, kogy aranyat gyűjtsenek,
— a társadalom szemetjének és számüzötteinek vá
rosát, hol aranyporra játsztak, az egyik kézben
revolvert, a másikban tőrt tartva.
De ez az aranyidő rég elmúlt már; SanKrancisco most már nagy kereskedelmi város. A
városházának magas tornya és az ott figyelő őrök
szüntelenül vigyáznak a derékszögekben egymást
metsző minden utczákra és fasorokra, melyek közt
a zöld terek derült látványt nyújtanak, ők vigyáz
nak a chinai városrészre is, mely a mennyei biro-
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dalomból e játékszerdobozba látszik átültetve lenni.
Nincsenek többé Sombrerok, aranyvadászok mód
jára öltözött piros ingesek, tolifejes indiánok, —
hanem selyemkalapok és feketeruhák, gentlemanek,
kiket a szüntelen tevékenység felemészt. Néhány
utcza, köztük Montgommery fogas raktárhelyisé
gekkel van körülvéve, a hol az egész világ termé
nyei feltalálhatok.
A mikor Passepartout az International Hotel
hez ért, azt hitte, hogy ki sem került Angol
országból.
A földszinten egy óriási kiterjedésű csapszék
volt, a hol díjtalanul szolgáltak ki mindenkit. Szá
rított húst, osztriga levest, kétszersültek és che
stert osztogattak, a nélkül, hogy az idegennek er
szényéhez kellett volna nyúlnia ; csak az italt
kellett megfizetni, alást, portert, xerest iha
tott, ha kedve volt hozzá. Passepartout mindezt
nagyon amerikaiasnak találta.
Az étkezés igen kellemes volt a szállóban.
Fogg ur és Aouda asszony egy asztal mellett fog
lalt helyet és a kiszolgáló pinczérek a legkifogástalanabb feketébe öltözött négerek voltak, kik
apró tálakon és tányérokon hordták be az ételeket,
Reggeli után Fogg Phileas, Aouda asszony
kíséretében eltávozott a szállóból, hogy az angol
konzulátus irodájában útlevelét láttamoztassa. A
járdán inasával találkozott, ki azt kérdezte tőle,
nem volna-e czélszerü. hogy pár tuczat karabél
lyal vagy Colt revolverrel lássák el magukat, mi
előtt a Pacific vasútra szállnak. Passepartout
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ugyanis sioux indiánokat és pawninekat hallott
említeni, kik a vonatokat megtámadják és kirabol
ják. Fogg ur szükségtelen óvatosságnak tartotta
ugyan ezt, de feljogosította, hogy tetszése szerint
cselekedjék. Erre aztán a konzulsági hivatal felé
indult.
Még kétszáz lépést sem haladt, a mikor „vé
letlenül “ Fix útjába akadt. Ez roppant meglepe
tést színlelt. Hogyan? Fogg ur és Fix ur együtt
tették meg az utat a Csendes Oczeánon keresztül
és nem találkoztak a hajón? Fix ur mindenkép
rendkívüli megtiszteltetésnek és szerencsének tartja,
hogy a gentleman-nel találkozhat és miután úgyis
Európába szólítják vissza, végtelenül fog örven
deni, ha útját ily kellemes társaságban folytathatja.
Fogg ur azt felelte, hogy az övé a szerencse
és Fix — kinek nagyon is érdekében állott, hogy
szem elöl ne téveszsze öt — engedélyét, beleegye
zését kérte, hogy San-Fanciskó nevezetességeinek
megszemlélésénél hozzá csatlakozhassák. Fogg ur
beleegyezett.
így ballagott Aouda asszony, Fogg Phileas
és Fix az utczákon és nemsokára a Montgommery
útra értek, hol legnagyobb volt a tolongás : a jár
dákon, a kocsiutak közepén, a lóvasúti vágányok
közt, a boltok küszöbein, az összes házak abla
kaiban, de még a háztetőkön is megmérhetetlen
emberáradat járt-kelt. Hirdetéshordozók törtek be
a csoportba, zászlók, lobogók, hangos kiáltozás
hallatszott minden oldalról.
— Hurrah Kammerfield!“
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— Hurrah Mandiboy !“
Népgyülés, meeting volt. így vélekedett leg
előbb Fix, ki ezt a következő megjegyzés kapcsán
közölte Fogg urral:
„Tanácsos lenne talán, ha nem mennénk be
a nagy tolongásba, verést kaphatnánk.
— ügy van, felelt Fogg Phileas, pedig hát
a politikai okokból mért ökölcsapás is csak ököl
csapás !“
Fix, e megjegyzést hallva, azt hitte, hogy
neki erre mosolyognia kell és hogy a tolongásba
kerülés nélkül is láthassanak, Aouda asszony és
Fogg Phileas vele együtt felállt egy lépcső leg
felső fokára, a mely a Montgommery-ut egyik for
raszáról vitt lefelé. Szemeik előtt, az utcza túlsó
felén egy szénüzlet raktára és egy petróleumüzlet
telepe közt, egy tiszta téren terjedelmes irodahe
lyiség állt, mely felé a tömeg különböző oldalról
áramlani látszott.
És most, mi czélból van e meeting? Mily
okból tartják meg? Fogg Phileas épenséggel nem
tudta. Valami magasrangu katonai vagy polgári
hivatalnok kinevezéséről, államkormányzó vagy
kongresszusi képviselő választásáról van szó ?
Szentül megesküdött volna erre az ember, a mikor
a rendkívüli élénkséget és mozgalmat szemlélte,
mely a várost szenvedélyes háborgásba hozta.
E pillanatban roppant mozgás keletkezett a
tömegben. Minden kéz a magasba emelkedett, né
hány, ezek közül ökölbe szorítva, kiabálás közt
látszott fel- és alámozogni, — mindenesetre éré-
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lyes módja a szavazásnak. A mozgó tömeget örvé
nyek látszottak ide-oda sodorni. A zászlók leng
tek, egy pillanatra eltűntek, aztán ismét előkerül
tek. Ez a hullámzó mozgás egész a lépcsőzetig
elterjedt, inig a felszínen a fejek hullámzottak,
mint a szélvihar által hirtelen felkorbácsolt tenger.
A fekete kalapok száma szemlátomást megfogyott
és ezek egynémelyike természetes nagyságából is
veszíteni látszott.
„Kétségkívül meeting, mondá Fix, még pedig
valami általános érdekű kérdés tárgyában. Nem
csodálkoznám, ha még az Alabama ügyről lenne
szó, bár az már meg van oldva.
— Talán, felelt Fogg.
— Mindenesetre, szólt Fix tovább, két pá
lyázó áll egymással szemben, Kamerfield és Man
diboy“.
Aouda asszony, Fogg Phileast karonfogva,
bámulattal eltelve nézte e zajos jeleneteket és Fix
egyik szomszédjától kérdezte a forrongás okát, a
mikor a mozgalom még erősebbé vált. A hurrah
kiáltások és szitkozódások fokozott erővel törtek
ki. A zászlónyelek támadó fegyverekké lettek ; a
kezek helyén már csak öklök voltak láthatók. A
megállított szekerekről, az omnibuszokról, melynek
útját állták, záporeső módjára hulltak az ütések.
Dobálódzásra került a sor; csizmák és czipők re
pültek a levegőben, sőt úgy tetszett, hogy revol
verropogás is vegyült a tömeg nemzeties orditozásába.
A zajongó tolongás mind közelebb jött a lép7
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csőzethez és elborította az alsó fokokat. Az egyik
pártot kétségkívül visszatartották, de a nézők nem
vehették észre, hogy Mandiboy vagy Kamerfield
győzött-e.
Czélszerü lesz, ha visszavonulunk, mondá Fix,
kinek nem állott érdekében, hogy az „ő embere"
verést kapjon, vagy valami kellemetlen dologba
keveredjék. Ha e tárgyalásnál Angliáról van szó
és bennünket felismernek a nagy zavarosban, meg
gyűlhetik a bajunk!
— Egy angol polgár . ...44 szólt Fogg
Phileas.
De a gentleman be sem fejezte mondását;
iszonyú lárma keletkezett a terraszon, a lépcsőzet
előtt : „Hurráh ! Hipp ! Hipp ! Mandiboy ! kiáltott
egy csapat választó, kik segítségül siettek és
Kamerfleld hiveit oldalt támadták meg.
Fogg ur, Aouda asszony és Fix két tűz közé
kerültek, nem menekülhettek többé. Az ólombotokkal
és érczbunkókkal felfegyverzett emberáradat ellen
állhatatlan volt. Fogg Phileast és Fixet, kik a
fiatal asszonyt védték, rettenetes módon össze
vissza lökdösték, Fogg, ki ép oly közönyös volt
mint máskor, öklei természetes fegyvereivel akart
védekezni, de hasztalan erőlködött. Egy veres sza
kállas, színes bőrű, nagy, széles vállu suhancz, ki
látszólag az egyik csapat-vezetője volt, Foggnak
emelte hatalmas öklét és csúnya módon bánt volna
vele el, ha Fix csupa odaadásból nem fogta volna
fel a csapást. Laposra nyomott selyemkalapja alatt
a detektivnek magasra dagadt a homloka.
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„Yankee ! kiáltott Fogg ur és megvető pillan
tást vetett ellenfelére.
— Egy angol ! szólt a másik.
— Majd találkozunk!
— A mikor tetszik.
— A neve?
— Fogg Phileas. És az öné?
— Stamp Proctor őrnagy/
Ezzel a menet elvonult. Fixet a földre tapodták
és a mikor felállt, ruhái rongyokba voltak tépve,
de komolyabb sérülést nem szenvedett. Utazó
köpenye és nadrága teljesen elszakadt. De Aouda
asszonynak nem esett bántódása és csak Fixet
érte az ütés.
„Köszönöm, mondá Fogg ur az ügynöknek,
a mint kikerültek a tolongásból.
— Szót sem érdemel, felelt Fix, de jöjjön
velem.
— Hova?
— Egy ruhakereskedésbe.
Ez az üt csakugyan sürgőssé vált. Mind
kettőjük ruhája úgy elrongyolódott, mintha a tisz
teletreméltó Kamerfield és Mandiboy számlájára
ők maguk is verekedtek volna.
Egy óra múlva ismét tisztességes ruhában
voltak és visszatértek az International Hotel-be.
Passepartout ott már egy féltuczat hatlövetű,
gyutacsos revolverrel várta urát. A mikor Fixet
eme társaságban meglátta, arcza elkomorodott.
De a mint Aouda asszony mindazt elmondta, hogy
mi történt, Passepartout ismét felvidult. Fix tényUtazás a föld körül.
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leg nem ellenség volt többé, hanem szövetséges.
És szavának állt.
Ebéd után kocsi állt meg a szálló előtt, hogy
az utazókat málhájukkal a pályaházhoz vigye. A
beszállásnál Eogg ur azt kérdezte Fixtől :
„Azt a Proctor őrnagyot nem látta többé?
— Nem, felelt Fix.
— Újra eljövök Amerikába és akkor majd
megtalálom, felelt Fogg hidegen. Egy angol polgár
nak nem szabad ily bánásmódot eltűrnie.
Az ügynök csak mosolygott, de nem szólt.
De látnivaló, hogy Fogg ur azokhoz az angolokhoz
tartozott, kik, ha hazájukban nem is szenvedhetik
a párbajt, a külföldön megverekszenek, ha arról
van szó, hogy becsületüket védjék meg.
Háromnegyed hétkor az utazók a pályaházhoz
érkeztek és a vonatot indulásra készen találták.
A mint Fogg már ép beszállni készült, egy
rendőrtisztviselőt pillantott meg, odament hozzá és
azt kérdezte tőle:
„Mondja, barátom, San Francisco-ban nem
voltak ma zavaros jelenetek?
— Meeting volt, uram, felelt a megszólított.
— De hisz az utczákban izgatott mozgalmat
észleltem?
— Választó-meeting volt.
— Főhadvezért választottak, ugy-e bár ? kér
dezte Fogg ur.
— Nem, uram, hanem békebirát.“
Fogg erre beszállt a kocsiba és a vonat
elrobogott.
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XXVI.
Expresz-vonat a Pacific-vasútou.
„Az óczeántól az óczeánig44, mondják az
amerikaiak és ez a négy szó képezi általános
elnevezését is az óriási pályatestnek, mely Amerika
egyesült államait legnagyobb szélességükben átszeli.
Tényleg azonban a Pacific-vasút két elkülönített
részre van felosztva : a „Central Pacific44 San Fran
cisco és Ogdan közt, az „Union Pacific44 pedig
Ogdan és Omaha közt nyúlik el. Itt öt különböző
vonal összpontosul, melyek Omahát sürü össze
köttetésbe hozzák New-Yorkkal.
New-Yorkot és San Francisco-t tehát ez idő
szerint egy folytonos, szakadatlan érczszalag fűzi
össze, mely háromezerkétszáznyolczvanhét mértföld
hosszú. Omaha és a Csendes-tenger közt a vasút
oly területen vonul keresztül, melyet indiánusok
ésrézbőrüek laknak, —roppant kiterjedésű terület,
.melyet a mormonok 1845 körül, a mikor Ilionisból
kiüzettek, gyarmatosítani kezdtek.
Azelőtt a legkedvezőbb esetben is hat hónapig
kellett New-Yorkból San Franciscoba utazni ; ma
ezt két nap alatt lehet megtenni.
Az 1862-ik évben, a délvidéki képviselők
ellenzése daczára, kik egy déliesebb irányú vona
lat kértek, határozatba ment, hogy a vasutat a
negyvenegyedik és negyvenkettedik szélességi fok
közt fogják lerakni. Lincoln elnök Nebraska állam13*
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ban, Omaha városban jelölte meg az uj vasúti
hálózat kiindulási pontját. A munkákat azonnal
megkezdték és azzal az amerikai tevékenységgel
folytatták, melyen nyoma sincs a papirosnak és a
bürokrácziának.
Az építkezés gyorsasága éppenséggel nem
vált kárára a vasút jóságának. A sik földön
naponta másfél mértföldet haladtak. Mozdony robo
gott a tegnap lerakott vágányokon és öszehordozta
a holnapra szükségeseket, lépésről-lépésre végezve
a munkát a vasút haladása mértékéhez képest.
A Pacific-vasutnak néhány mellékvonala ága
zik el Jova, Kansas, Colorado, Oregon államok
felé. Omahától kezdve a Platte folyó balpartján
halad az északi elágazás torkolatáig, mig a déli
rész a Lazamie tájon és a Wahsats hegyeken át,
a sóstót megkerülve a mormonok fővárosáig, LakeSalt-Cityig vonul, azután a Tuille völgybe hatol,
az amerikai sivatag hosszában, a Cedar- és Hum
boldthegység, a Humboldtfolyó, a Sierra Newada
mellett megy el, és Sacramenten át vezet a Csön
des tengerig, a nélkül, hogy a résznek, még a
sziklahegységben is, erősebb esése lenne, mint
mértföldenkint száztizenkét láb.
E hosszú ereket a vonatok hét nap alatt fut
ják be, úgy hogy Fogg Phileas urra nézve — leg
alább remélhetőleg — lehetségessé vált, hogy 11-én
New-Yorkban, a Liverpoolba induló gőzhajóra száll
hasson. A kocsi, melyben Fogg Phileas utazott,
két, nagykerekü alépitvényen nyugvó hosszú om
nibusz volt, mely annyira mozgatható, hogy a leg-
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nagyobb hajtásokon is ellehetett vele menni. Ben
sejében nincsenek asztalok, csak két széksor,
mindegyik oldalon egy, függélyesen a tengelyre és
ezek közt folyosó vezet az öltöző és egyéb fülkék
hez, milyenekkel minden kocsi el van látva, Az
összes kocsik hosszukban hidacskák által vannak
összekötve, úgy hogy az utasok a vonat egyik vé
gétől a másikba mehettek, sorra járva a szalon
kocsit, terraszkocsit, étkező- és kávéházi kocsit,
Csak még szinházi kocsik hiányzanak, de jövőre
ilyenek is lesznek.
A hidacskákon örökké ott ácsorognak a
könyv- és hírlapárusítók, kik áruikat kinálgatják,
a likőr-, étel- és szivarárusoknak is akad elég
vevőjük.
Esti hat órakor indultak el Oakland állomás
ból. Már éj volt, — hideg, sötét éj és az ég
ijesztő hófelhőkkel volt borítva. A menetsebesség
nem igen nagy volt ; a pihenőket beleszámítva,
nem tett ki óránkint húsz mértföldnél többet, de
ezzel aztán a megszabott időt is belehetett tartani.
A kocsiban keveset beszéltek és az utazó
kat csakhamar meglepte az álom. Passepartout a
rendőrügynök mellett ült, de nem beszélt vele. Az
utóbbi események óta viszonyuk szemlátomást le
hűlt: nem voltak többé bizalmasak, nem rokon
szenveztek egymással. Fix magaviselete nem vál
tozott, de Passepartout igen tartózkodóvá lett és
mindig kész volt arra, hogy hajdani barátját a
legelső gyanúsítás alkalmával megfojtsa.
Egy órával az elindulás után havazni kéz-
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dett, — vékonyan szállingózott a hó, szerencsére,
nem volt képes a vonat menetét akadályozni. Az
ablakokból már csak egy végtelen fehér sivatagot
lehetett látni, melyen a mozdony keringő gőzfel
legei szürkéseknek látszottak.
Nyolcz órakor egy vonatkísérő jött a ko
csiba és jelentette, hogy itt az alvás ideje. Háló
kocsi volt, mely pár perez alatt hálószobává volt
átalakítható. A padok támasztói leereszkedtek,
gondosan összegöngyölt derékaljak gördültek ki
zseniális tartókból, pár pillanat alatt fülkék kelet
keztek és minden utazó egyszerre csak egy ké
nyelmes ágyat mondhatott a magáénak, melyet
sürü függönyök védtek a kiváncsi pillantások
elől. Fehér ágynemű, fehér párna csábított a le
fekvésre és alvásra — a mire hajlandó is volt
mindenki, akárcsak egy gőzhajó kényelmes fülké
jében, — a vonat pedig teljes sebességei robogott
Californián keresztül.
San-Franciskó és Sacramento közt a talaj
kevéssé egyenetlen. A vasút e részének, mely
„Central-Pacific-vasut " elnevezése alatt ismeretes,
eleinte Sacramento volt a kiindulási pontja és az
tán kelet felé vonult az Ohamából kiinduló eleibe.
San-Franciskól California fővárosa felől egy vonal
egyenesen, északkeletnek nyúlt az Amerikan River
hosszában, mely a San-Pablo öbölbe ömlik. A két
főváros közt elterülő százhúsz mértföldet hat óra
alatt lehetett befutni és az utazók éjfél felé, a
mikor ép első álmukban pihentek, Sacramentóba
érkeztek, úgy hogy e jelentékeny városból, mely
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California állam törvényhozó testületének székhe
lyét képezi, csinos rakodó partjaiból, széles utczáiból, nyilvános tereiből és templomaiból mit sem
láthattak.
Sacramentótól fogva, Junction, Rodin, Auburn
és Colfan állomások megett a vasút a Sierra-Nevada
hegység főtömegén vonul keresztül. Reggeli hét
órakor Ciscon át robogtak; egy órával később a
hálókocsi ismét rendes kocsivá változott, és az
utazók az ablakból élvezhették e hegyes táj fes
tői szépségeit. A vasút iránya a Sierra szeszélyeit
követte, egyik helyen a hegyek falaihoz támasz
kodva, másik helyen örvényeket hidalva át, a he
gyes kiszögelléseket merész hajlásokkal megkerülve
szűk szorosokba behatolva, melyeket végteleneknek
gondolhatott a néző. A ragyogó gőzmozdony óriási
fényszórójával, ezüsthangu csengettyűjével, füt
tyentéseit és zúgását az erdei patakok és vízesé
sek zajával vegyítette el és gőzfelhői a sötét feny
vesekben keringtek.
Igen kevés, vagy épen semmi alagút és híd.
A vágányul megkerüli a hegyet, nem keresve
egyenes vonalban a legrövidebb utat egyik pont
tól a másikig, nem erőszakoskodva a természeten.
Kilencz óra felé a vonat a Carson völgyön
át, mindig északkeleti irányban, Nevadan államba
hatolt be; tizenkét órára elhagyta Renát, Innen
az ut a Humboldt folyam hosszában, pár mért
földre kiterjedőleg, északi irányba tért. Aztán ke
letnek hajolt és a folyam menetét követve, ennek
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egész forrásáig, a Humboldt lánczolatig vonult, a
Nevada államnak majdnem keleti sarkáig.
A reggeli után, a mire Renoban busz percznyi idő volt, Fogg ur Aouda asszonynyal és tár
sával újra elfoglalta helyét a kocsiban. Fogg
Phileas, a fiatal asszony, Fix és Passepartout ké
nyelmesen szemlélték a szemeik előtt elsiető, vál
tozatos tájat, — a rengeteg mezőket, a szemha
táron feltünedező hegyek körvonalait, a habzó,
zúgó erdei patakokat. Időnkint egész csorda bivaly
tűnt fel, melyek a távolban mozgó gát gyanánt
csoportosultak. A megszámlálhatatlan mennyiségű,
fekete szőrű kérődzők gyakran elháríthatatlan
akadályát képezték a vonatok közlekedésének.
Volt rá eset, hogy ez állatok ezrei, több órán át,
sűrű sorokban vonultak a vágányokon keresztül.
A mozdony ilyenkor megállni és vesztegelni kény
telen, a mig az ut ismét felszabadul.
így történt a jelen esetben is. Délután három
óra felé az utat tiz-tizenkét ezer darabból álló
csorda zárta el. A gép eleinte megcsökkentett se
bességgel igyekezett a megmérhetetlen csapat ol
dalába hatolni, de végre is nem tehetett egyebet,
az áttörhetetlen tömeg előtt kénytelen volt megállni.
Látni lehetett ez állatokat, melyek tulajdon
kép bison-ok és amerikaiak által csak tévesen ne
veztettek bivalyoknak —, a mint lassú léptekkel,
időnkint rémitő bőgőssel vonultak át az uton. Ma
gasabb termetüek, mint az európai bikák, lábaik
és farkuk rövid, — izompúpjuk erősen kidombo
rodó, szarvaik a gyökérnél, messze elállott, fejű-
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két, nyakukat és vállaikat hosszú sörény borítja.
Vándorutjuk megzavarására gondolni sem lehetett.
A mikor a bisonok egy irányba elindulnak, felvo
nulásukat semmisem képes feltartóztatni, vagy meg
változtatni.
Az utazók a hidpallókról nézték e csodás
jelenetet. De az ez által leginkább szorongatott
Fogg Phileas helyén maradt és kétes nyugalom
mal várt, mig a barmoknak tetszeni fog majd,
hogy az utat felszabadítsák. Passepartout roppan
tul dühösködött az ennek folytán beállott késede
lem miatt. Valamennyi revolverét ellenük szerette
volna használni.
„Milyen egy ország! mondá magában, a hol
csak ökrök kellenek, hogy egy vonat megálljon!
Körmenetben vonulnak el, a legnagyobb kénye
lemben, mintha nem is feszélyezné ő baromságai
kat semmisem! Ezer akasztófa! Mégis csak szeret
ném tudni, hogy Fogg ur ezt az eshetőséget is
fel vette-e útitervébe! Es hogy ez a gépész is
nem mer gépével közzéjük vágni !“
A gépész kísérletet sem tett, hogy az aka
dályt elhárítsa és ezt okosan cselekedte. Kétség
kívül darabokba vágott volna néhányat az állatok
közül; de a gép minden ereje daczára nemsokára
megállt volna, kikerülhetetlenül kisiklás követke
zett volna be és a vonat még ez által jutott volna
igazi bajba.
A legjobb volt tehál a türelemmel várás,
önmegadás és az azzal való kecsegtetés, hogy fo
kozott gyorsasággal az elmulasztott idő behozható
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lesz. Három hosszú órán át tartott a bisonok e
felvonulása és az ut ismét csak az éj beálltával
szabadulhat fel. A mikor az utolsó sorok átlépték
a vágányokat, az elsők már a déli szemhatáron
tűntek el.
A vonat ennek folytán csak nyolcz órakor
érkezett meg a Humboldt-hegyek szorosaiba és még
csak féltizkor az utahai területre, a nagy Sóstó
tájára, a nagyszerű mormonföldre.

XXVII.

Egy darab mormon történet.
November 5-éről 6-ikára virradó éjjel a vonat
előbb délkeleti irányban körülbelül ötven mértföldnyi utat futott be; aztán ép ennyit haladt
északkeletnek és a Nagy-Sóstó közelébe ért,
Reggeli kilencz óra felé Passepartout az
összekötő pallókon szívott egy kis friss levegőt.
Hideg volt, az ég szürke, de már nem havazott.
A ködben megnagyobbodott nap egy óriási arany
darabhoz hasonlított és Passepartout ép az értékét
kezdte sterlingekben kiszámítani, a midőn egy
furcsa ember megjelenése zavarta meg e hasznos
munkájában.
Elha állomáson egy férfi szállt be, ki magas
termetű, nagyon barna szinü volt és fekete bajuszszal birt, fekete harisnyákat és fekete selyemka
lapot, fekete mellényt és nadrágot, fehér nyak
kendőt és kutyabőrből készült keztyüt viselt.
Papnak lehetett tartani. A vonat egyik végétöl a
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másikig ment és minden egyes kocsi ajtajára os
tyával valami Írott felhívást ragasztott.
Passepartout közelebb lépett és elolvasta,,
hogy a tiszteletes legidösb Hitch William, mormontérítő, a 48-as számú vonaton jelenlétét felakarja
használni, hogy délelőtti tizenegy órakor a 117.
sz. kocsiban értekezést tartson a mormonizmusról
és meghív minden gentlemant, kinek kedve van,
hogy az „utóbbi napok szentjei4 vallásának titkai
tekintetében közelebbit akar megtudni.
„No, oda én is elmegyek,4 mondá Passepartout,
ki a mormonismusból csak a soknejüséget hallotta
említeni, a mormonok társaságának alapjaként.
Az újdonság persze elterjedt a vonatnak
miiitegy száz utazója közt, kik közül csak vagy
harminczan csábittatták magukat arra, hogy tizen
egy órakor megjelentek a 117. sz. kocsi padjain.
E hívek legelső soraiban ült Passepartout ; de sem
ura, sem Fix nem zavartatta magát.
A megszabott időben felállt a legidösb és
izgatott hangon, mintha már megelőzőleg vitatko- '
zott volna vele valaki, igy kezdett beszélni:
„Azt mondom nektek, hogy Joe Smith vér
tanú, hogy Hyram bátyja vértanú, és hogy az
Uniónak a próféták ellen folytatott üldözései Brig
ham Youngot is vértanúvá fogják avatni! Ki meri
az ellenkezőt állítani?4
Senki sem mert ellenkezni a téritővel, kinek
izgatottsága a természettől fogva nyugodt arczkifejezésével ellentétben állt. Haragját minden
esetre érthetővé tette az a körülmény, hogy a
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mormonismusnak csak nemrég komoly megpróbál
tatásokon kellett átesnie, Es tényleg, az Egyesült
Államok kormánya csak kevéssel ezelőtt és nem
kis fáradtsággal hódította meg a fanatikusokat,
Bevette Utaht és az Unió törvényeinek vetette alá,
miután Brigham Youngot lázadás és polygamia miatt
elfogta és törvényszék elé állította. Ez időtől fogva
a próféta tanítványai megkétszerezték igyekezetü
ket és a tények válásában, szavaikkal ellenkeztek
a kongresszus követelményeinek.
Látnivaló, hogy Hitch Wiliam még a vasúton
is terjeszteni igyekezett tanait.
Es erre aztán szenvedélyesen fokozott han
gon és erőltetett mozdulatokkal elmondta a mor
monizmus történetét a bibliai időktől fogva : „Hogy
Izraelben mint terjesztette József törzséből szár
mazott egy próféta az uj vallás annáleseit és mint
hagyta azokat Morom nevű fiára; mint fordította
le sok századdal később, e drága, nagybecsű és
egyiptomi betűkkel irt könyvet az ifjabb Smyth
József, ki majoros volt Vermont államban, ki
1825-ben mystikus próféta gyanánt működött ;
mint jelent meg végre előtte egy mennyei hírnök
egy megvilágított erdőben, átadva neki az Ur
annaleseit.“
E pillanatban néhány hallgató, kik kevés ér
dekkel viseltettek a hittérítő elbeszélése iránt, el
távozott a kocsiból, de Hitch William tovább foly
tatta apostoli munkáját és elbeszélte, hogy az
ifjabb Smith atyjával, két fiával és néhány tanít
ványával mint alapítót a meg az utolsó napok
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szentjeinek vallását, — azt a vallást, mely nem
csak Amerikában, de Angliában, Skandináviában,
Németországban is el van terjedve és hívei közé
nemcsak kézműveseket, de magasabb származá
sunkat is számit ; mint alapittatott Ohióban egy
gyarmat, mint épült kétszázezer dollárra egy temp
lom és Kioklandban egy város ; mint vált Smythböl
merész bankár és hogyan kapott egy embertől, ki
múmiákat mutogatott, egy papyrustekercset, melyen
egy, Ábrahám és más hires egyiptomiak által saját
kezűig irt elbeszélés volt olvasható44.
Miután az elbeszélés kissé unalmassá kezdett
válni, a hallgatók még inkább megritkultak és a
közönség már csak húsz emberből állt.
De a szónokot ez a tömeges futás nem za
varta és tovább folytatta elbeszélését, „hogy mint
ment tönkre Jóé Smith 1837-ben,—hogy tönkre
tett részvényesei mint fonták be őt szavukkal és
mint hengergelték a pehely közt; mint lépett fél
néhány év múltán Indenpendanceban, Missomiban,
sokkal nagyobb tiszteletnek és becsülésnek ör
vendve, — mint egy virágzó hitközség feje, mely
nek nem kevesebb, mint háromezer tagja volt és
hogy neki, daczára ennek, a hitetlenek gyűlölete
által üldöztetve, mint kellett a távolba menekülnie44.
Most már csak tiz hallgatója akadt, köztük
e derék Passepartout, ki füleit hegyezve, figyelt,
így értesült aztán arról, hogy „a hosszú üldözte
tések után mint tűnt fel Smith újra Illinoisban,
mint alapította 1839-ben a Mississippi partjain
Nruvoo la Belle-t, melynek lakossága huszonötezer
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lélekre szaporodott; mint lett Smyth ezek elöljá
rója, legfőbb bírája és föhadvezére; mint lépett
fel 1843-ban az Egyesült-Államok elnökjelöltje
ként, a mikor végre Karthágóban tőrbe csalták,
börtönbe vetették, hol egy álarczos csapat meg
gyilkolta4.
E pillanatban Passepartout már csak egye
dül volt a kocsiban és a szónok folyton ránézett
és szavaival igyekezett öt lebilincselni. így mondta
■el neki tovább, „hogy két évvel Smyth meggyil
koltatása után az ö utóda, Brigham Joung próféta,
elhagyta Nauvoot és a Sóstó partjain telepedett le,
csitt, a remekszép tájon, annyira termékeny vidé
ken, a kivándorlók utján, kik Utahn keresztül
Californiába vonulnak, az uj telep, hála a polygámia alapelveinek, roppant kiterjedést nyert.
„És ebben, folytatja William Hitch, ebben
rejlik a kongresszus féltékenységének oka! Az
Unió katonái azért lepték el Utah földjét! Főnö
künket, Brigham Joung prófétát, az igazság arczulütésével, ezért vetették börtönbe! Engedni fogunk-e
az erőszaknak? Soha! Kiűztek bennünketVermontból, Illinoisból, Ohióból, Minonriból és Utahból,
de azért mindig találunk még egy független terü
letet, hol felüthetjük sátrainkat ... És ön, hívem,
mondá most tovább, dühösen nézve egyetlen hall
gatójára, ön a mi zászlónk alatt fogja sátrát fel
ütni ?
— Nem, felelt Passepartout bátran, de most
már ö is megugrott és a bolond rokonokat magára
hagyta, had beszéljen a pusztában.
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De ezalatt a vonat örült gyorsasággal szá
guldott tova és fél egykor a nagy Sóstó észak
keleti sarkához ért. Innen tág körben lehetett látni
a beltengert, mely Holt tengernek is neveztetik,
a beleömlő Jordánnal. Gyönyörű szép tó, szép, vad
regényes, széles alapú sziklákkal körülvéve, melyek
fehér sóval vannak bevonva, pompás víztükörrel,
melynek hajdanában nagyobb volt a kerülete; de
idővel, a mint mindinkább emelkedett, partjai hátra
vonultak és igy felszíne kisebb, de mélysége na
gyobb lett.
A Sóstó körülbelül hetven mértföld hosszú,
harminczöt mértföld széles és háromezernyolczszáz
lábnyira fekszik a tenger színe felett. Nagyon is
eltérőleg az Aszfalt-tótól, mely tizenkétszáz lábbal
mélyebben fekszik, sokkal nagyobb sótartalmú és
vize, súlyának negyedrészét, szilárd anyagok olda
tában tartalmazza. Faj súlya ezerszázhetven, a
desztillált viz ezer részéhez képest. Ép ezért halak
sem élhetnek benne; a Jordan, Weber és más
folyócskákból belekerülök mihamar elpusztulnak ;
de alaptalan az az állítás, hogy vize oly sűrű,
hogy abban az ember alá nem merülhet,
A tó körül a földek bámulatosan jól voltak
művelve, mert a mormonok igen jól értenek a mező
gazdasághoz : majorságok és istállók a házi állatok
számára, gabna-, kukoricza- és kásaföldek, buja
termésű rétek, mindenféle csipkerózsabokor-sövények, akácz- és euformia-cserjék, . . . ilyen képet
tüntetett volna fel e táj hat hónappal később; de
jelenleg könnyű hótakaróval voltak borítva.
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Két órakor Ogden állomásnál szálltak ki az
utazók. Miután a vonat csak hat órakor volt tovább
induló, Fogg urnák, Aouda asszonynak és két kí
sérőjének elég idejük volt, hogy a méllékvonalon,
mely innen elágazik, a szentek városába menjenek.
Két óra alatt teljesen megszemlélhették ezt a min
den izében amerikai várost, mely az Unió összes
városainak mintájára épült, egy óriási sakktábla,
rideg vonásokkal, szomorú derékszögekben A szen
tek városának alapitója az angolszászokat jellemző
arányosság szükségérzete alól nem vonhatta ki
magát. E különös országban, a hol az emberek
nem ép oly kitűnőek, mint intézményeik, minden
„négyszögletes44, — a városok, a házak és az
ostobaságok is.
Három órakor tehát az utazók a város utczáin
ballagtak, melyek a Jordan partja és a Wahsathegység első nyúlványai közt terülnek el. Csak
kevés templomot láthattak benne, — kimagasló
emlékek gyanánt azonban a próféta házát, a tör
vényszéki épületet és a fegyvertárt ; azután pedig
kékes téglákból épült házakat verandákkal és kar
zatokkal, kertekkel és ákácz-, pálma-, valamint
szent Jánosbogárfákkal körülvéve. Egy agyagból
és kavicsokból 1853-ban épült fal vonult a város
körül. A főutczán, hol a vásárt is tartják, néhány
fellobogózott vendégfogadó állt, többi közt a Sóstó
ház is.
Fogg ur és kísérői nem találták a várost
valami nagyon népesnek. Az utczák jóformán üre
sek voltak — kivéve mégis a templom táját, a
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hová csak akkor kerültek, a mikor már több, fa
lakkal körülvett kerületet bejártak. A nők nagyon
sokan voltak, mit a mormonok háztartásának sajátnemü berendezése tesz érthetővé. De azért nem
kell azt hinni, hogy minden mormonnak több fele
sége van. Mindenki szabad ott, de megjegyzendő,
hogy kiváltkép Utah polgárnői igyekeznek férjhez
menni, mert az ország vallásos felfogásai szerint
a férjezetten nők nem jutnak a mennyországba.
E szegény teremtések sem boldogoknak, sem jó
létnek örvendőknek nem látszottak. Néhányan,
kétségkívül a gazdagabbak, fekete selyemzubbonyo
kat viseltek, melyek fent nyitva voltak, felettük pe
dig kámzsa, vagy egy igen szerény shawl szolgált
takaróul. A többiek csak indián módra öltözködtek.
Passepartout, ki meggyőződésből volt agg
legény, nem kis rémülettel észlelte, mint képezte
e mormon nők hivatását, hogy másokkal közösen
csak egy mormon férfiúnak boldogságát alapítsák
meg. Az ő józan észjárása szerint az a férfi külö
nösen sajnálatraméltó volt. Rettenetes feladatnak
vélte ő azt, hogy annyi sok nőt együttesen kelljen
az élet változatos útján átvezetnie, ezeket úgy
szólván csoportosan juttatni a mormon-paradicsomba,
azzal a kecsegtető kilátással, hogy ott örökre meg
találják őket ismét a dicsőséges Smith társaságá
ban, ki okvetlenül dísze volt az üdv e honának.
Erre semmiképen sem érzett magában hivatást és
úgy találta — talán tévedett is e tekintetben —
hogy a Great-Lake-City polgárnői kissé nyugtalanító
pillantásokat vetnek rá.
Utazás a föld körül
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Szerencséjére nem sokáig kellett a szentek
városában időznie. Pár perczczel hat előtt az
utazók ismét a pályaháznál voltak és elfoglalták
helyeiket a kocsiban.
A mozdony füttyentése elhangzott; de abban
a pillanatban, a mikor a gépnek a vágányok felett
simuló kerekei megindították a vonatot, messziről
jövő „Megállj ! Megállj !“ kiáltásokat lehetett hallani.
A vonatot, mely már egyszer elindult, nem
lehet megállítani. A gentleman, ki a fenti kiáltá
sokat hallatta, bizonyára mormon volt, ki elkésett.
Úgy szaladt, hogy még a lélegzete is elállt. Sze
rencséjére a pályaudvaron sem kapu, sem vámrúd
nem volt. Keresztülrohant az uton, felugrott az
utolsó kocsi felszálló lépcsőjére és lélektelenül
rogyott az ülőpadok egyikére.
Passepartout, ki aggódva nézte e testgyakor
latot, megfigyelte az elkésett utazót, ki iránt élén
ken érdeklődött, a mikor hallotta, hogy az az utahi
polgár egy házi jelenet folytán szökött meg ott
honából.
Mikor a mormon ismét magához tért, Passe
partout udvariasan azt a kérdést merte hozzá
intézni, hogy hány felesége van neki magának —
mert abból, hogy mi módon szökött el hazulról,
azt következtette, hogy legalább is húsz lehet.
„Egy van, uram, felelt a mormon és égnek
emelte kezeit, csak egy, de az is túlságosan elég!44
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XXVIII.
Passepartout nem bir az ész szavának tekintélyt
szerezni.

A mikor a vonat a Sóstó fővárost és Ogden
állomást elhagyta, egy órán át északnak robogott
a Wéber folyóig, miután San-Franciscóból idáig
már kilenczszáz mértföldet futott be. E ponttól
fogva ismét keleti irányban haladt a Wahsathegység szabálytalan főtömegén át. E részen, a
hegyek és a tulajdonképeni bérczhegység közt az
amerikai mérnököknek a legnagyobb nehézségekkel
kellett megküzdeniök. Ép ez okból az a pótlék,
melyet az államkormányzat a vasút felépítéséhez
megszavazott, az egész darabon, mértföldenkint
íiegyvennyolczezer dollárban állapíttatott meg; a
mérnökök azonban, mint azt már említettük, nem
akartak a természeten erőszakot elkövetni, sőt ép
ellenkezőleg, vele versenyezve igyekeztek a nehéz
ségeket megkerülni és hogy a nagy völgykatlanba
juthassanak, az egész vonalon csak egyetlenegy
tizennégyezer láb hosszú alagutat fúrtak.
Odáig ép a Sóstónál érte el a vonal leg
magasabb pontját. Innen kezdve az éle igen nagyot
hajlott lefelé, a Bitter-Creek völgyének, hogy aztán
ismét felemelkedjék az At Ián ti és a Csöndes Oczeán
közt elnyúló vízválasztóig. E hegyes tájon igen
sok volt a hegyi patak ; a Muddyt, a Greent és
másokat is át kellett hidalni. Passepartout abban
14*
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az arányban vált mind nyugtalanabbá, minél köze
lebb jöttek a czélhoz; de Fix már szívesen került
volna ki e „nehéz4 vidékről, mert késések miatt
aggódott, balesetektől félt, már pedig neki sürgő
sebb volt, mint Fogg Phileasnak, hogy angol terü
letre érjen!
Esti tiz órakor a vonat Fort-Bridgar állomás
nál állt meg, de rohamosan odább haladt és húsz
mértfölddel tovább Wegarry államba ért— a régi
Dakotába — a Bitter-Creek egész völgymenete
hosszában, honnan azoknak a vizeknek egy része
indul ki, melyek a Colorado vízrajzi rendszerét
képezik.
Másnap, deczember 7-én, Green-River állomás
nál egy negyedórára megálltak. Az éj folyamán
jókora hó esett le, de mert esővel elegyesen esett
és igy már félig el is olvadt, a haladást nem gátol
hatta. Passepartout azonban nyugtalankodott e
rossz idő miatt, mert a hó szaporodása által az út
eleibe akadály gördülhetne.
„Mit is gondolt az én uram, mondá magában,
hogy erre az utazásra téli időben vállalkozott ! Jó
időben nem sokkal kedvezőbb kilátásai lettek volna
a sikerre?4
De ugyanebben a perczben, a mikor a derék
ficzkó csak az időjárás és a megcsökkent hőfok
miatt zúgolódott, Aouda asszony egészen más
okokból aggódott.
Néhány utas kiszállt és ezek ott sétáltak a
Green-River pályaház perrónján, a mig a vonat
ismét tovább indult. A fiatal asszony az ablakon
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kinézve, a sétálók közt felismerte Stamp Proctor
őrnagyot, azt az amerikait, ki a san franciscoi
meetingnél oly durván viselkedett Fogg Pliileassal
szemben. Aouda asszony, nehogy észrevegyék őt,
gyorsan hátrahuzódott.
Ez a körülmény szerfelett nyugtalanította a
fiatal asszonyt. Ö ahoz a férfiúhoz fűzte sorsát,
ki, bármily hideg volt is, ő irányában mégis a
legnagyobb odaadással viselkedett szünet nélkül.
Kétségkívül még ő sem fogta fel az érzelemnek
azt a mélységét, melylyel megmentöje betöltötte;
ő csak hálának nevezte azt, de a nélkül, hogy
tudta volna, már több volt ennél. Ezért szorult
össze szive is, a mikor felismerte azt a durva,
modortalan embert, kivel Fogg urnák előbb-utóbb
el kell számolnia. Proctor őrnagy kétségkívül csak
véletlenül került e vonatra és igy, ha már egyszer
itt van, minden áron meg kell akadályozni azt,
hogy Fogg Phileas meglássa ellenfelét. A mint a
vonat megint elindult, Aouda asszony felhasznált
egy perczet, a mikor Fogg ur elszunyadt, arra,
hogy Fixnek és Passepartoutnak is elmondja a
történteket.
„Az a Proctor itt van a vonaton! kiáltott
Fix. Nos, legyen nyugodt, asszonyom, mielőtt Fogg
úrral kerülhetne össze, előbb velem lesz egy kis
elintézni valója. Azt hiszem, hogy minden tekintet
ben rajtam esett a legnagyobb sérelem.
— Aztán meg én is beszélek vele néhány
szót, ha ezerszer ürügy is, tette hozzá Passepartout.
— Fix ur, mondá Aouda asszony, Fogg ur
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azt senkinek sem fogja megengedni, hogy helyette
intézkedjék. Ö, a mint meg is mondta, arra is ké
pes, hogy sértője felkeresése czéljából még egyszer
eljöjjön Amerikába. Ha tehát megpillantja Proctor
őrnagyot, nem akadályozhatjuk meg, hogy össze
ne tűzzön vele, a minek pedig sajnálatos követ
kezményei lehetnének. Most nem szabad őt meg
látnia.
— Igaza van, asszonyom; ez a találkozás
mindent elronthatna. Akár győző, akár legyőzött
lenne Fogg ur, mindenkép elmaradna, és . . .
— És, jegyezte meg Passepartout, ez áll a
reformklub gentlemanjei érdekében. Négy nap múlva
New-Yorkban leszünk! Ha az már e négy nap
alatt nem kerül ki kocsijából, még remélni lehet,
hogy a véletlen nem hozza öt össze ezzel az átko
zott amerikaival. De mi majd valahogy vissza
tartjuk . . .
A beszélgetés egyszerre megszakadt. Fogg
ur felébredt és a havas ablakon keresztül kinézett
a földekre. Később azonban, a nélkül hogy Fogg
ur, vagy Aouda asszony ezt hallotta volna, Passe
partout igy szólt az ügynökhöz:
— Ön csakugyan megverekedne érte?
— Mindent el fogok követni, hogy élve hoz
zam öt Európába! felelt Fix egyszerűen, de ha
tározott hangon.
Passepartout érezte, hogy borzongás járta át ;
de urára vonatkozó meggyőződésében nem ingott
meg egy pillanatig sem.
És most, van-e módja annak, hogy Fogg ur
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visszatartassék kocsijában, hogy az őrnagygyal semmikép sem találkozhassék? Nem lehet nagyon ne
héz dolog, mert a gentleman sem nem nyugtalan,
sem nem kiváncsi. A rendőrügynök mindenkép ab
ban a hitben volt, hogy ő már megtalálta a helyes
módot; mert kis idő múlva igy szólt Fogg Phileashoz :
„Az idő mégis csak nagyon hosszú és unal
mas itt a vasúton.
— Valóban, felelt a gentleman, de azért mégis
elmúlik.
— A gőzhajókon, ugyebár, folytatja az ügy
nök, egy kis whisztecskét is szokott játszani?
— Igen, felelt Fogg Phileas, de itt az bajos
dolog lenne. Sem kártyáim, sem játszótársaim nin
csenek.
— 0! Kártyákat majd csak szerzünk. Az
amerikai vasúti kocsikon mindent lehet venni. És
a mi a játszótársakat illeti, ha talán ő nagysága . . .
— 0, szívesen uram, felelt a fiatal asszony
élénken, én értek ám a whiszthez. Hisz ez az angol
neveléshez tartóz k.
— És én, mond Fix, meg épenséggel azt
képzelem, hogy jól is játszom. Nos tehát, mi hár
man és egy Strohman . . .
— A mint tetszik, uram4, felelt Fogg Phileas,
ki örült, hogy kedvencz játékával még a vasúton
is mulathat. Passepartout elment a Stewart fel
keresésére és nemsokára két teljes kártyajátszmá
val, játékjegyekkel és egy posztóval bevont asztal
kával tért vissza. Most minden meg volt már és
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a játék azonnal megkezdődött. Aouda asszony ele
get értett a whisztből, sőt az e tekintetben szigorú
Fogg Phileas még bókolt is neki. A rendőrügynök
nagyon is jártas volt benne és igy méltó ellenfele
lehetett a gentleman-nek.
„Most már lefüleltük44, gondolta magában
Passepartout,
Délelőtti tizenegy órakor a vonat a víz
választó tetőpontjára ért a két óczeán közt, PasseBridge mellett, hétezer ötszáz huszonnégy lábnyi
magasságban a tenger színe felett. Még további
hétszáz mértföld és akkor már a messze kiterje
désű, az Atlanti-oczeánig elnyúló síkságon robognak,
mely a vasutak építésére oly nagyon kedvező talaj.
Már is feltünedeznek az Atlanti-lejtő első
forrásvizei, a felső Platte-Riwa mellékfolyói. Az
egész északi és keleti szemhatáron az óriási, félköralaku középgát nyúlik a magasba, mely északi
részét képezi annak a sziklahegyrésznek, melyet
a Pic Laramie ural. E görbe magaslaton és a vasút
pályateste közt óriási, számtalan vizértől átmetszett
síkságok nyúlnak el. A vágányoktól jobbra a fő
hegytömeg első lejtői esnek fokozatosan, mely hegy
tömeg délen az Arkansas forrásáig nyúlik el, mely
pedig már a Missourinak képezi egyik nagy mel
lékfolyamát.
Fél egykor az utasok egy pillanatra meg
láthatták a Fort Halleket, mely e vidéket uralja.
Pár óra alatt túl lehetnek a sziklás hegyeken és
remélni lehetett, hogy e nehéz részen nem fordul
már elő semmiféle akadály vagy baleset. A hava-
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zás megszűnt és száraz hideg idő állt be. A moz
dony által felriasztva, messzire repültek el a ma
darak, róka, medve, vagy farkas nem mutatkozott
seholsem a síkon, az óriási kiterjedésű, magányos
pusztaságon.
A vasúti kocsiban elköltött dûs és Ízletes
reggeli után, Fogg ur és társai ép újra hozzáfog
tak a végtelenségbe elnyúlni látszó whisztezéshez,
a mikor erős füttyentéseket hallottak. A vonat
megállt.
Passepartout kidugta fejét az ablakon, de
seniinitsem látott, a mi e megállásra okul szolgál
hatott volna. Állomáshelyet már nem lehetett látni.
Aouda asszony és Fix egy pillanatig attól
tarthattak, hogy Fogg ur esetleg ki akar szállni.
De a gentleman csak inasának mondá:
„Ugyan nézze meg, hogy mi a baj!44
Passepartout kiugrott a kocsiból. Még vagy
negyven más utas is kiszállt, köztük Stamp Proc
tor őrnagy.
A vonat egy piros jelzés előtt állt meg,
mely az utat elzárta. A gépész és a vonatvezető
leszállt és hevesen vitatkoztak egy pályaőrrel, kit
a Medecine-Bow pályaházának főnöke a vonat
elébe küldött. Az utasok közül többen hozzájuk
csatlakoztak és bekeveredtek a vitába, — köztük
persze a már többször említett Proctor őrnagy az
ő kiabáló hangjával és henczegő modorával.
Passepartout a csoporthoz közeledve, hallotta,
a mint a pályaőr azt mondta :
„Nem! Lehetetlen ott átmenni! A Medecine-
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Bow hídja megrongálódott és a vonat testét nem
bírja többet el!4
A kérdéses híd egy függő híd volt egy ra
gadó hegyi folyam felett, mely egy mértföldnyi
távolban állt attól a helytől, a hol a vonat meg
állt. A pályaőr állítása szerint a kapcsoló lánczok
nehány szeme megpattant és a hídon való átkelést
nem lehetett megkoczkáztatni.
Ez nem volt túlzás. És az amerikaiak ren
des hanyagsága mellett feltehető, hogy a meny
nyiben egyszer óvatosak, valóban őrültség lenne,
ha nem lennének azok.
Miután Passepartout nem merte ezt urával
közölni, dühösen hallgatódzott és mozdulatlanul
állt, mint egy kőszobor.
„Eh mit! kiáltott Proctor őrnagy, azt hiszem,
nem fogunk itt a hóban meggyökeresedni !
— Őrnagy ur, felelt a vonatvezető, távirat
ment Omahe állomáshoz, hogy különvonat jöjjön
onnan, de nem valószínű, hogy az hat óra előtt
Medecine-Bowban legyen.
— Hat órakor! kiált Passepartout.
— Igenis, felelt a vonatvezető. Ennyi időre
van különben szükségünk arra is, hogy gyalog ér
jünk az állomásig.
— De hisz csak egy mértföldnyi távolban
van tőlünk, szólt egy utazó.
— Igenis, egy mértföldre, de a folyam túlsó
partjától.
— Es valami járművön nem lehetne a vizen
átkelni? kérdé az őrnagy.
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— Lehetetlen. Ragadó hegyi folyam az, mely
nek vizét megdagasztotta az esőzés és hogy gáz
lót találhassunk, fiz mértföldet kellene kerülnünk
észak felé.
Az őrnagy kegyetlenül szidta a társaságot,
a vonatvezetőt és Passepartout nagy dühében kész
séggel hozzájárult ehez. Itt oly akadály forog
fenn, mely ellen urának minden pénze is ha
szontalan.
Az utasok zavara és kedvetlensége különben
általános volt; mert az időveszteségtől eltekintve
is, tizenöt mérföldet kellett gyalogolniok a havas
földön. Kiabáltak, veszekedtek is annyit, hogy Fogg
Phileas okvetleuül észrevette volna a nagy zajt,
ha nem mélyedt volna bele teljesen a játékba.
Passepartout azonban most már mégis kény
telen volt neki jelentést tenni és ép csüggedve
indult a kocsi felé, a midőn a vonat gépésze —
egy igazi Yankee, kit Forsternek hivtak — meg
szólalt, ezt mondván :
„Uraim, talán mégis lenne egy módja az át
kelésnek.
— A hidon ? kérdi egy utas.
— Igenis.
— A mi vonatunkkal? kérdé az őrnagy.
— A mi vonatunkkal44.
Passepartout megállt és feszülten leste a
gépész szavait.
„De hisz a hid leszakadással fenyeget! mondá
a vonatvezető.
— Mindegy, felelt Forster. En azt hiszem,
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hogy ha e vonatot a lehető legnagyobb sebességgel
hozzuk mozgásba, mégis csak átmegyünk.
— Az ördögbe!4 mondá Passepartout.
— Az utazók egyrésze azonban nyomban el
fogadta az indítványt; kiváltkép Proctor őrnagy
volt vele nagyon megelégedve. És végre az összes
érdekeltek beleegyeztek.
„Fogadhatnánk ötvenbe száz ellen, hogy át
megyünk, mondá az egyik.
— Hatvanba, szólt a másik.
— Nyolczvauba. .. Kilenczvenbe száz ellen!4
Passepartout valósággal megrökönyödött, bár
kész volt mindent megkísérteni, hogy a Medecine
folyón átjuthasson, de azért ezt a módot mégis
csak „amerikaias4-nak találta.
„Egyébként, mondá magában, a minek itt
történnie kell, az nagyon egyszerit dolog és ezek
az emberek nem is gondolnak rá!... Uram, mondá
az utasok egyikéhez fordulva, a gépész által aján
lott módszert kissé merésznek találom ugyan, de...
— Nyolczvan száz ellen, felelt az utas és
háttal fordult hozzá.
— Tudom, igenis, felelt Passepartout és egy
másik gentlemanhez fordult, de az egyszerű meg
gondolás ...
— Semmi meggondolás, ez egy batkát sem ér!
mondá az amerikai, felvonva vállait; mert a
gépész biztosit, hogy átjutunk!
— Mindenesetre átjutunk, szólt Passepartout
tovább, de azért talán okosabb lenne...
— Mit ! Okosabb ! kiált Proctor őrnagy, kit
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ez a véletlenül kiejtett szó roppantul feldühösített
A legnagyobb gyorsasággal! Azt mondták! Érti!
A legnagyobb gyorsasággal !
— Tudom.. . értem . . . szólt Passepartout
ismételten, miután beszédében mindig megakasz
tották; de ha már nem is okosabb, miután e ki
fejezést kifogásolni tetszett, — de mindenesetre
sokkal természetesebb lenne ...
— Ki? Mi? Hogy? Mit akar ez az ö termé
szetesével? ...44 kiáltottak mindenfelől.
Szegény fiú, már nem tudta, hogy kihez
forduljon.
„Ön fél? kérdé tőle Proctor őrnagy.
— Én félek ! kiáltott Passepartout. Nos hát,
nem bánom! Majd megmutatom ezeknek az embe
reknek, hogy egy franczia ép oly amerikaias lehet,
akár csak ők!
— Beszállni ! Beszállni ! kiáltott a kocsi
vezető.
— Igen ! Beszállni, ismétlé Passepartout,
beszállni. És azonnal! De megmaradok a mellett,
mégis csak természetesebb lenne, hogy elébb mi
utasok gyalog mennénk át a hídon és a vonat
utánunk jönne !...44
De egy lélek sem hallgatott ez okos meg
jegyzésre és ennek helyességét senki sem volt
hajlandó elismerni.
Az utazók ismét beszálltak, Passepartout
újra leült helyére és egy szót sem szólt a kint
történtekről. A játszók folytonosan whiszteztek.
A mozdony nagyot Rittyentett. A gépész
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előbb egy mértföldre visszatolta vonatát, — mint
a ki az ugrás előtt előbb neki gyűr kőzik.
Aztán újra füttyentett és most előre indult,
mindinkább fokozódó gyorsasággal, mely már ré
mitővé vált és csak a mozdonynak folytonos sziszegését lehetett hallani ; a hengerek húsz mozgást
végeztek egy másodpercz alatt; a kerekek ten
gelyei a zsíros kerékhüvelyekben valósággal füs
tölögtek. Úgyszólván érezni lehetett, hogy az egész
vonatnak, óránkint száz mértföld sebességgel ro
bogva, nincs is súlya a vágányokon.
És átrepültek! Villámgyorsasággal ! A hidból semmit sem lehetett látni. A kocsik úgyszól
ván az egyik partról a másikra ugrottak át és a
gépész az előrerepitett gépet csak öt mértfölddel
az állomás után bírta megállítani.
De alig haladt át a vonat a folyam felett, a
teljesen megrongált hid recsegve, ropogva hullt le
a Medecine-Bow száguldó örvényeibe.

XXIX.
Egyes dolgok, melyek csak amerikai vasutakon
történhetnek.

Ugyanaznap délután a vonat akadálytalanul
ment tovább a Fort-Sauders mellett, a Chayenneszoroson keresztül és még az Evans szorosig ért
el. E helyen van az egész vonal legmagasabb
pontja, nyolczezerkilenczvenegy láb a tenger színe
felett. Innen aztán csakis lefelé vezetett az ut az
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Atlanti tengerig, a végnélküli, a természet által
elsimított síkságon.
A fővonalnak innen indul ki egy mellékága
Denver-City, Colorado fővárosa felé. Ez a terület
arany- és ezüstbányákban bővelkedik és már több
mint ötvenezer lakos telepedett ott le.
San-Franciskótól most már három nap és
három éj alatt ezerháromszáznyolczvankét mért
földet jártak be és minden valószínűség szerint
négy éj és négy nap alatt elkeli jutniok NewYorkig. Fogg Phileas tehát megmaradhatott a meg
szabott időben.
Az éj folyamán Walbali tábor balról maradt
el. A Lodge-pole-Creck párhuzamosan folyt a vá
gányokkal Wyenig és Colorado államok hosszában.
Tizenegy órakor Nebraskában, Sedgwich mellett
haladtak el és a Plate folyam déli ágánál Julesbnrghot érintették meg.
E helyen ment végbe 1867 évi október 23-án
a Pacific vasút beszentelése, melynek főmérnöke
Dodge I. M. tábornok volt. Itt állt meg a hatal
mas két mozdony a kilencz kocsi meghívottal, kik
között az alelnök Mr. Thomas C. Durant is ott
volt ; itt zúgott fel a tapsvihar ; a sioux-k és pawiiiek itt mutattak be egy kisebbszerü indián csa
tát; itt lehetett a mütüzijátékot látni, végül egy
hordozható nyomda segélyével itt állították ki a
„Railvay Pioneer44 czimü lap első számát. így
ünnepelték beszentelését az óriási vasútnak, mely
mint a haladás és a műveltség eszköze, átvonul a
beláthatlan tájakon, azzal a hivatással, hogy váró-

224

sokat és falvakat kössön össze egymással, melyek
még nem is léteztek. Még Amphion lantjánál is
nagyobb bűverővel, a mozdony füttye fogja azokat
az amerikai földből mihamar elővarázsolni.
Délelőtti nyolcz órakor már hátba maradt a
Mac-Pherson-Fort, mely háromszázötvenhét mértföldnyi távolban van Omahától. A vasút a Platte
folyam déli ágának szeszélyes kanyarulatait kö
vette, annak balfelén. Kilencz órára a North-Platte
nevű nevezetesebb városhoz értek, mely a nagy
folyam két ága közt van, ezek pedig itt egyesül
nek, hogy aztán csak egyetlen nagy vizeret ké
pezzenek, — a Missouri jelentékeny mellékfolyójáét
melybe valamivel Omalie felett ömlik.
Ezzel áthaladtak a századik délkörön.
Fogg ur és játszótársai tovább folytatták a
játékot és az egyik sem panaszkodott a hosszú
utazás miatt, még a „Strohmann44 sem. Fix eleinte
nyert néhány guineát és már ép el is veszítette
volna újra, de ép oly szenvedélyes játékosnak
bizonyult, akárcsak maga Fogg ur. E délelőtt kü
lönösen rámosolygott a szerencse a gentleman-re;
a legjobb lapok és ütések kerültek az ő kezeibe.
Ép a mint egy merész fogást gondolt ki, Pique-t
készült kijátszani, a mikor a pad megett megszó
lalt egy hang:
„Én alsót játszanék...44
Fogg ur, Aouda asszony és Fix felnézett.
Proctor őrnagy állt hátuk megett.
Stamp Proctor és Fogg Phileas azonnal fel
ismerték egymást.
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„0! maga az angol ur, kiált az őrnagy, ön
nem akar felsőt kijátszani!
— En már is kijátszom, felelt Fogg Pliilaes
hidegen és kicsapta ezt a kártyát.
— De én azt akarom, hogy alsót játszék
ki, szólt az őrnagy ingerült hangon.
És oly kézmozdulatot tett, mintha a kiját
szott kártyát elakarná venni, igy szólván egyúttal :
„Ön nem ért ebből a játékból semmit!
— Mást talán jobban értek, felelt Fogg
Phileas és felállt.
— Csak öntől függ, hogy megkísértse, John
Bull fia!4 felelt a goromba fráter.
Aouda asszony elhalványodott, minden vére
szivébe tolult. Megragadta Fogg Phileast karjánál,
de az gyengéden visszatolta őt.
Passepartout ép rá akarta magát vetni az
amerikaira, ki gúnyos pillantásokkal nézte ellen
felét. De Fix felállt, odalépett Proctor őrnagyhoz
és igy szólt:
„Ön elfeledi, hogy tulajdonkép velem van
dolga, uram; ön engem nemcsak megsértett, de
meg is vert !
— Fix ur, szólt Fogg, bocsánatot kérek, de
ez az ügy tisztán az én ügyem. Miután az őrnagy
ur azt állította, hogy nem játszom helyesen, ezzel
újra megsértett és ezért elégtételt fog nekem adni.
— A mikor tetszik és a hol tetszik, felelt
az amerikai és a mily fegyverrel tetszik!4
Aouda asszony hiába igyekezett Fogg urat
visszatartani. A rendőrügynök hasztalan erőlködött
15
Utazás a föld körül.
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a dolgot magára vállalni. Passepartout az őrnagyot
az ajtón akarta kidobni, de urának egy intésére
elállt e szándékától. Fogg Phileas kiment a kocsi
ból és az amerikai utána ment a folyosóra.
„Uram, mondá Fogg ur ellenfelének, nekem
nagy sietve kell Európába visszatérnem és a leg
kisebb késés rendkívül hátráltathatná érdekeimet.
— Ali! mit bánom én azt? felelt Proctor
őrnagy.
— Uram, szólt Fogg ur udvariasan tovább,
már a mikor San-Franciskóban összekerültünk, el
voltam határozva, hogy a mint elvégzem Európá
ban dolgaimat, ismét eljövök Amerikába és fel
keresem önt.
— Valóban!
— Nem adna nekem hat hó múlva találkozót ?
— Miért nem hat év múlva?
— Hat hónapot mondtam, felelt Fogg ur és
én pontosan itt leszek.
— Ez csak kifogás! kiált Stamp Proctor.
Most mindjárt, vagy soha.
— Nem bánom, szólt Fogg ur. Ön nem megy
New-Yorkba?
— Nem.
— Chicagóba?
— Nem.
— Omahába?
— Ahhoz önnek semmi köze. Plum-Creeket
ismeri?
— Nem, felelt Fogg ur.
— Az lesz a legközelebbi állomás, a hol egy
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óra múlva megérkezik és a hol tíz perczig pihe
nünk. Ép elegendő idő egy pár revolverlövésre.
— Jól van, felelt Fogg ur. Álljunk megPlumCreekben.
— És én azt hiszem, hogy ön onnan nem is
igen fog tovább menni! szólt a szemtelen amerikai.
— Ki tudja, uram?" felelt Fogg ur és meg
szokott közönyös módon tért vissza kocsijába.
A gentleman itt Aouda asszonyt azzal a ki
jelentéssel igyekezett megnyugtatni, hogy az ily
hivalkodó fráterektől nem kell félni. Aztán meg
kérte Fixet, hogy a megtörténendő párbajnál tanúja
legyen. Fix ezt nem utasíthatta vissza és Fogg
Phileas lelki nyugalommal folytatta játékát, zavar
talanul csapva ki a felsőt.
Tizenegy órakor a mozdony sípja jelenté,
hogy Plum-Creek állomás közeledik. Fogg ur felállt
és Fix kíséretében kiment a folyosóra. Passepartout
egy pár revolvert vitt utána. Aouda asszony sá
padtan maradt a kocsiban.
E pillanatban megnyílt a másik kocsi ajtaja
és Proctor őrnagy szintén megjelent a folyosón,
tanúja kíséretében, ki az ő fajtájabeli Yankee volt.
De a mint az ellenfelek ép ki akartak szállni, a
vonatvezető nagy sietve jött feléjük és már meszsziről kiáltotta:
„Nem lehet kiszállni, uraim.
— És miért? kérdé az őrnagy.
— Húsz perczet késtünk és a vonat nem
állhat meg.
— De nekem ez urral meg kell verekednem.
15*
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— Sajnálom, felelt a vonatvezetö, de pihenés
nélkül tovább megyünk. Már hallhatják a csenge
tést.4 Tényleg csengettek és a vonat tovább ment
„Szivemből sajnálom, uraim, mondá aztán a
vonatvezető, mert máskülönben szolgálatukra le
hettem volza. Daczára annak azonban, hogy itt
nem értek rá, ki gátolja önöket abban, hogy út
közben meg ne verekedjenek?
— Ez talán nem felel meg ennek az urnák ?
mondá Proctor gúnyosan.
— Én teljesen egyetértek önnel, felelt Fogg
Phileas.
— Nos, gondolta magában Passepartout, most
már csak Amerikában vagyunk ! És a vonatvezetö
a legderekabb gentleman!4
Ezzel ura után ment.
Az ellenfelek és a tanuk, a vonatvezetö kí
séretében végigmentek az összes kocsikon a vonat
végéig. Az utolsó kocsiban csak vagy tiz utazó
volt. A vonatvezetö megkérdezte tőlük, nem en
gednék-e át helyeiket pár pillanatra két gentleman
nek, kiknek becsületbeli ügyet kell egymással el
intézniük.
Az utazók a legnagyobb örömmel álltak a
két gentleman rendelkezésére és kivonultak a fo
lyosókra.
Ez az ötven láb hosszú kocsi ép alkalmas
volt a terv kivitelére. Az ellenfelek a padsorok
közt nekimehettek egymásnak és tetszésük szerint
lövöldözhettek. Ezt a párbajt igen könnyen lehe
tett szabályozni. Fogg ur és Proctor őrnagy, mind-
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egyik két hatlövetű revolverrel ellátva, bementek
a kocsiba, a hová a kintmaradt tanuk becsukták
őket. A mozdony legközelebbi füttyentésére meg
kezdődik a tüzelés . . . arra aztán, két perczczel
később, kihozzák majd a kocsiból azt, a mi a két
gentlemanből esetleg megmarad.
Valóban, nagyon egyszerű dolog; oly egy
szerű, hogy Fixnek és Passepartoutnak a szive is
majd megszakadt.
így várták a megállapított jeladást, a mikor
egyszerre vad orditozás hallatszott. Lövések dör
dültek el, de ezek nem a párbajozók kocsijaiból
eredtek; végig terjedtek ezek az egész vonaton,
a legelső kocsiig. A kocsik bensejéből iszonyú orditozást lehetett hallani.
Proctor őrnagy és Fogg Phileas a revolvert
kezükben tartva, azonnal kirohantak és előre siet
tek, a hol legnagyobb volt a lárma és a lövöldözés.
Kétségbevonhatatlanná vált, hogy a vonatot
egy sioux csapat támadta meg.
E vakmerő indiánusok nem először tettek ily
kísérletet, a vonatokat már többször is megállí
tották. Szokásuk szerint, a vonat megállását be
sem várva, mintegy százan felrohantak a felszálló
lépcsőre és oly ügyesen mászták meg a kocsikat,
mint a czirkuszbohócz a vágtató lovat.
A sioux-k puskákkal voltak felfegyverkezve
és lövéseiket nyomban viszonozták az utazók, kik
nek majd mindegyikénél szintén volt revolver. Az
indiánusok mindjárt kezdetben megtámadták a moz
donyt és a gépészt, meg a fűtőt majd agyonütötték.
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Egyik vezetőjük megakarta állítani a vonatot; de
mert a szabályozó készülék fogantyújának keze
léséhez nem értett, a helyett, hogy azt elzárta
volna, oly tágra nyitotta a gőz útját, hogy a moz
dony rettenetes gyorsasággal száguldott tova.
Egyidejűleg berontottak a kocsikba és neki
dühödt majmokként másztak fel a tetőkre, betör
ték az ajtókat és ember ember ellen küzdött most..
A málhakocsiból, melyet feltörtek és kiraboltak, a
csomagok kirepültek a pályatestre. A lövöldözés éskiabálás folyton tartott.
Ezalatt az utazók bátran védekeztek. Néhány
kocsit eltorlaszoltak, ellentállásra szerveztelek a
mozgó erődök, melyek óránkinti száz mértföld se
bességgel robogtak tova.
Aouda asszony a harcz kezdetétől fogva bát
ran viselkedett. Revolverrel kezében elszántan vé
dekezett és ha egy vad feltűnt előtte, lelőtte őt
az összezúzott ablakokból. Már mintegy húsz, ha
lálra sebzett sioux feküdt a pályatesten, azokat
pedig, kik a lépcsőkről a vágányokra csúsztak le,,
a kerekek porrá zúzták.
Néhány utazó, kik golyóktól vagy vasöklelötöl halálosan megsebesültek, ott feküdtek a
padokon.
De bekellett végződnie a harcznak, mely már
tiz perczig tartott és a melynek a sioux-k győzel
mével kellett befejeztetnie, ha a vonat meg nem
áll. Fort-Kearney állomás, hol amerikai helyőrség
is volt, csak két mértföldnyi távolban esett; de
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ha e ponton is túl haladnak, a sioux-k felülkere
kedhetnek.
A vonatvezetö ott harczolt Fogg mellett, a
mikor egy golyó leteritette. Elestében igy kiál
tott fel:
„Elvesztünk, ha a vonat öt perez elmúlta
előtt meg nem áll !
— Meg fog állni, mond Fogg Phileas, ki a
kocsiból készült kirohanni.
— Maradjon, kiáltott rá Passepartout. Ez
az én dolgom!4
Fogg Phileasnak nem maradt annyi ideje,
hogy a bátor ficzkót visszatartsa. Az indiánusok
által észre sem véttetve, felnyitott egy ajtót és a
kocsi alá sikerült osonnia, a hol, mialatt feje fe
lett harczoltak és lövöldöztek, ügyessége és bohócztehetsége igénybe vételével, a kocsikhoz tapadva,
a lánczokba és egyéb kocsirészekbe kapaszkodva,
bámulatos ügyességgel egyik kocsiról a másikra
ugorva, láttatlanul oda ért a vonat első részébe.
Itt az egyik kezével a málhás kocsi és a
széntartó közt kapaszkodott meg, másik kezével
pedig kikapcsolta a biztonsági lánczokat ; az össze
kötő féket ő sem bírta volna kicsavarni, de a moz
dony egy rázkódtatása szétpattantotta ezt, úgy,
hogy a kocsik lassankint elmaradtak, mig a moz
dony ujult gyorsasággal sietett tova.
A kocsisor még pár perczig tovább gördült,
de aztán a belső fékezek kezdtek hatni és a vonat
végre, Kacinny állomástól száz lépésnyi távolban
megállt.
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Itt sietve jöttek ki az erőd katonái, kiket a
lövések már figyelmessé tettek. A sioux-k nem
várták be őket és mielőtt még a vonat teljesen
megállt, az egész csapat elillant.
De a mint az utazókat az állomásnál meg
számlálták, kitűnt, hogy néhányan hiányzottak,
többi közt a bátor franczia is, kinek áldozatkész
sége őket megmentette.
XXX.

Fogg Phileas csak kötelességét teljesiti.
Három utazó, köztük Passepartout, eltűnt. A
harczban estek el? Fogságba kerültek? Ezt még
egyelőre nem lehetett tudni.
Sokan megsebesültek, de halálosan senki
sem. A nehéz sebesültekhez tartozott Proctor őr
nagy, ki bátran védekezett és kit egy golyó leteritett. A pályaháznál azonnal ápolás alá vették őket.
Aouda asszonynak nem történt semmi baja.
Fogg Phileason, bár egy cseppet sem kímélte ma
gát, még egy karczolás sem esett. Fix a karján
sebesült meg jelentéktelenül. De Passepartout hi
ányzott és a fiatal asszony keservesen megsiratta.
Időközben az összes utazók kiszállak a ko
csikból. A kocsik kerekei vérrel voltak befecsken
dezve és a tengelyeken és küllőkön húsdarabok
ragadtak. A fehér síkon, messze elnyúló piros sá
vokat lehetett látni. Az indiánusok utolsói délen
tűntek el, a Republican-River mellett.
Fogg ur, karjait keresztbe fonva, mozdulat-

233

lanul állt: fontos dologra kellett magát elhatá
roznia. Aouda asszony, ki mellette állt, ránézett,
de egy szót sem szólt... Ő megértette ezt a pil
lantást. Ha inasát elfogták, nem kellett-e mindent
megkísértenie, hogy az indiánusok hatalmából ki
ragadja ?...
„Megkentem akár élve, akár halva, mondá
egyszerűen Aouda asszonynak.
— Óh ! Uram ! kiáltott a fiatal asszony és
megragadva kísérője kezeit, könnyeivel áztatta
azokat.
— Élve! szólt Fogg ur tovább, de akkor
egy perczet sem szabad elvesztegetnünk.
Ez elhatározással Fogg ur mindenre rászánta
magát. Vesztét okozhatja vele. Ha csak egy napot
is késik, elmulaszthatja a new-yorki gőzhajót és
akkor fogadását menthetetlenül elvesztette. De a
gondolatnál: „Ez kötelességem!" nem habozott
tovább.
Fort-Kearnay parancsnok-kapitánya ép jelen
volt. Katonái, körülbelül százan, készenlétben áll
tak arra az esetre, ha a sioux-k a pályaházat meg
támadnák.
„Uram, mondá Fogg a kapitánynak, három
utas eltűnt.
— Meghaltak? kérdé a kapitány.
— Elestek, vagy fogságba kerültek, felelt
Fogg Phileas. A bizonytalanságot e tárgyban meg
kell szüntetni. Üldözni fogja ön a sioux-kat?
— Ez bajos dolog uram, szólt a kapitány.
Az indiánusok még az Arkanzason is tulmehetnek !
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Nekem a rám bízott erődöt nem szabad el
hagynom.
— Uram, mondá Fogg Phileas, három ember
életről van szó.
— Mindenesetre ... de szabad-e ötven éle
tet koczkáztatnom, hogy hármat megmentsek?
— Nem tudom, szabad-e, de mindenesetre
kötelessége.
— Uram, felelt a kapitány, utasítást az én
kötelességem tárgyában senkitől sem fogadok el.
— No jó, mond Fogg Phileas hidegen. Úgy
hát egyedül megyek.
— Ön, uram ! kiáltott Fix, ki ide sietett,
ön egyedül akarja az indiánusokat üldözni.
— Hát azt hiszi ön, hogy elpusztulni hagyom
azt a szerencsétlen embert, a kinek mindnyájan
életünket köszönhetjük. Én megyek.
— No hát egyedül ne menjen! kiáltott a
kapitány, ki nem titkolhatta el megindulását.
Nem ! Önnek bátor szive van !... Harmincz ember
kiben megvan a jóakarat!4 folytatta aztán, kato
náihoz fordulva.
Az egész csapat tömegesen előlépett. A ka
pitánynak csak választania kellett. Harminczat
jelölt ki és egy vén őrmester állt az élükre.
„Köszönöm, kapitány! mondá Fogg ur.
— Engedje meg, hogy elkísérhessem! szólt
Fix a gentleman-nek.
— A mint tetszik, uram, felelt Fogg Phileas.
De ha leakar kötelezni, maradjon Aouda asszony
mellett. Ha engem szerencsétlenség találna érni.. .4
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A rendőrügynek arcza elsápadt. Elváljék most
ez embertől, kit oly kitartással követett léptennyomon! Oly nagy veszély eleibe engedje menni t
Fix élesen szemébe néz a gentleman-nek és elfo
gultsága, a bensejében dúló küzdelem daczára, e
nyugodt és nyílt tekintet előtt lesüté szemeit.
„Itt maradok", mondá aztán.
Fogg ur pár perez múlva kezet szőrit a
fiatal asszonynyal, átadja neki aztán nagyértékü
bőröndjét és az őrmester által vezetett kis csa
pattal együtt útnak indul.
De mielőtt még elmentek volna, igy szólt a
katonákhoz :
„Barátaim, önök ezer fontot kapnak, ha a
foglyokat megmentjük !“
Tizenkét óra múlt el pár perczczel.
Aouda asszony a pályaudvar egy szobájába
vonult vissza és egyedül várt ott, Fogg Phileasra ;
egyszerű, fenséges nemeslelküségére, tántorítha
tatlan bátorságára gondolva. Fogg ur vagyonát
tette koczkára és most életét koczkáztatja, habo
zás nélkül, kötelessége érzetéből kifolyólag, sok
szót nem vesztegetve. Fogg Phileas valódi hős
volt az ő szemeiben.
Fix ügynök máskép gondolkozott és élénk
megindulását nem bírta elnyomni. Lázas izgatott
ságban járt fel- és alá a pályaudvaron. Nem so
kára magához tért és ismét a régi ember volt.
Most már felfogja, hogy mily ostobaságot köve
tett el, a mikor egyedül elbocsájtotta. De hogyan
is? Most marad el attól az embertől, kit a föld
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körül üldözött! Oly szemrehányásokkal illette ön
magát, akárcsak a főváros rendőrfőnöke korholná
az ügynökét.
„Mily ostoba voltam! gondolta magában. A
másik bizonyára megmondta neki, hogy ki vagyok !
Most ö elment, nem is fog többé visszatérni. De
hogy bolondittathattam el magamat ennyire, a mi
kor az elfogatási parancs itt van a zsebemben !
Igazi szarvasmarha vagyok !“
És az órák ónlassusággal folytak ; nem tudta,
hogy mittevő legyen. Néha kedve támadt, hogy
Aouda asszonynak mindent elmond; de akkor az
tán eszébe jutott, hogy az ifjú hölgy ezt rossz
néven vehetné. Csüggedni kezdett és nagy hajlan
dóságot érzett magában arra, hogy az egész vál
lalatot abban hagyja, A kedvező alkalom erre mi
hamar kínálkozott,
Délutáni két óra felé, mialatt a hó nagy
pelyhekben szállingózott, kelet felől hosszas fütytyentést lehetett hallani. Sárgás fénybe burkolt
rengeteg nagy árnyék közeledett lassan és kör
vonalai a köd folytán még óriásabbra nőttek és
fantasztikus jelleget mutattak.
Ámde kelet felől most még nem vártak vo
natot. A táviratilag kért segítség még ily hamar
meg nem érkezhetett, Az Omahából San-Franciskóba menő vonatnak pedig még csak másnap kell
erre elhaladnia. Nem sokára kitűnt, hogy tulajdon
kép mi van a dologban.
A lassan közeledő mozdony ugyanaz volt,
mely a vonattól elválasztatván, bámulatos gyor-
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sasággal robogott el a gépészszel és a fűtövei
együtt. Még több mértföldet haladtak a vágányo
kon: aztán fogyni kezdett a tűz ereje a fűtés
hiánya folytán; a gőz elveszítette feszítő erejét
és egy órával később a gép, Kearney állomáson
húsz mértfölddel túl, megállt.
A gépész és a fűtő nem halt meg és hoszszan tartott aléltságukból ismét felocsúdtak. A gép
akkor már állt, és a gépész, a mikor a mozdonyt
egyedül, kocsik nélkül látta, mindjárt elgondolta,
hogy mi történt és megvolt róla győződve, hogy
az elmaradt vonat szorult helyzetben lehet. Egy
pillanatig sem gondolkozott azon, hogy mi a kö
telessége. Omahába tovább menni okos dolog,
visszamenni az indiánusok által talán még most is
fosztogatott vonathoz, igen veszélyes vállalko
zás .. . Mindegy ! Néhány lapát szén és fa újból
felélesztette a tüzet, a gőz újra hatott és dél
után két óra felé a gép ismét visszafelé ment
Kearney állomás felé.
Az utazók roppantul örültek, a mikor a gé
pet ismét csatlakozni látták a vonathoz, hogy most
már tovább folytathassák az oly nyomorúságos mó
don megszakított utat.
Mikor a gép megérkezett, Aouda asszony a
vonatvezetöhöz fordult :
„Önök indulni fognak? kérdé.
— Azonnal asszonyom.
— De hát a foglyok ... szerencsétlen kísérőink.
— Nem szakíthatom félbe a szolgálatod felelt
a vonatvezető. Már három órát késtünk.
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— És a legközelebbi vonat San-Franciskóból
mikor megy erre?
— Holnap este, asszonyom.
— Holnap este! De hisz ez késő. Önnek
várnia kell...
— Lehetetlen, felelt a vonatvezető. Ha tet
szik, kérem beszállni.
— Nem megyek44, volt a válasz.
Fix végighallgatta a beszélgetést. Pár perczczel előbb, a mikor semmiféle szállító eszközzel
nem rendelkezhetett, kész lett volna Kearneyt
azonnal elhagyni és most, a mikor a vonat indulni
készült és csak bekellett szállania, valami ellen
állhatatlan hatalom tartotta idefüzve. A balsiker
miatt támadt haragja megint felülkerekedett.
Ezalatt az utazók és többen a sebesültek
közül — köztük Proctor őrnagy — elfoglalták
helyeiket a kocsikban. A tele kazánok zúgtak, a
gőz kiillant a szelepekből, a gépész sípolt, a vonat
elindult és gyorsan sietett tova, a mozdony gőzfellegei elmosódtak a hózivatarban.
Fix ügynök nem ment vele.
Kemény hidegben, roppant rossz időben, óra
múlt óra után. Fix a pályaházban mozdulatlanul
ült egy pádon, azt lehetett volna hinni, hogy al
szik. Aouda asszony a zivatar daczára, minden
perczben kijött a rendelkezésére bocsájtott szobá
ból. Lefutott a perron végéig, ott a hózivataron
keresztül igyekezett nézni, megkísértette tekinte
tével a ködön való áthatolást és feszülten figyelt
minden neszre. Mind hiába. Akkor aztán megme-
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revedve visszatért, hogy nemsokára ismét kijöjjön,
de mindig hasztalan.
Beállt az éj, a hó nem esett már oly sűrűn,
de a hideg fokozódott. Sűrű sötétség, mély csend ;
madár röpte, vad futása nem zavarja a nyu
galmat.
Aouda asszony, kinek lelkét gonosz sejtel
mek, szivét mély és aggódó érzések fogták el,
egész éjjel nyugtalanul futkosott a rét szélén fel
és alá. Képzelete ezer veszélyt festett ki lelki
szemei előtt ; kimondhatatlanul szenvedett e hosszú,
végtelen órák alatt.
Fix, ki még mozdulatlanul ült helyén, szintén
nem tudott aludni.
így múlt el az éj. Virradatkor a félig el
bágyadt nap korongja felkelt a ködös szemhatáron.
De azért a tekintet két mértföldre elhatolhatott.
Délen, a merre Fogg Phileas vonult csapatjával,
puszta és üres volt minden. Reggeli hét óra volt.
A kapitány, végtelen aggodalmában, nem
tudta, mittevő legyen. Második segélycsapatot küld
jön az első után? A mentésre való ily csekély
kilátás mellett szabad-e még több katona életét
is koczkáztatnia ? Magához int egy hadnagyot és
kémszemlét rendel,... e pillanatban lövések hal
latszanak, a katonák kirohannak az erődből és
félmértföldnyi távolban a kis csapatnak a legszebb
rendben visszatérését lehet látni, — élükön Fogg
urral, mellette Passepartout-val és a másik két
utazóval, kik a sioux-k hatalmából kiszabadultak.
Tíz mértfödnyi távolban és Kearneytől délre

—
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ütközet folyt le. Kevéssel a csapatok megérkezése
előtt Passepartout és társai már összecsaptak őr
zőikkel és a franczia már hármat vert le közülük
ökleivel, a mikor ura a katonákkal, segítségükre
megjelent.
A mentők és a megmentettek örömkiáltással
fogadtattak és Fogg Phileas kifizette a katonák
nak a részükre megígért jutalomdijat, mig Passe
partout, nem épen ok nélkül, igy szólt magában:
„Valóban, én rengeteg pénzébe kerülök az
uramnak
Fix egy szót sem szólt, csak arczába nézett
Foggnak, hogy mily érzelmek dúltak bensőjében,
azt bajosan lehetett volna meghatározni. Aouda
asszony megragadta a gentleman kezeit, melegen
megszorította, de egy szót sem birt szólni.
Passepartout, a mint megérkezett, mind
járt a vonat után nézett; úgy vélte, hogy készen
fogja találni az Omaha felé való indulásra és re
mélte, hogy az elvesztegetett időt még helyre
lehet hozni
„A vonat! A vonat! kiáltotta ismételten.
— Az elment, felelt Fix.
— Es mikor jön a legközelebbi? kérdezte
Fogg Phileas.
— Még csak ma este.
— Ah !“ volt a higgadt válasz erre.
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XXXI.

Fix rendőrügynök igen komolyan foglalkozik
Fogg érdekeivel.
Fogg Phileas húsz órával elkésett. Passe
partout, ennek akaratlan okozója, kétségbeesett.
Ura bizonyára tönkre megy !
Most a rendörügynök állt oda Fogg ur elé,
merően az arczába nézett neki és azt kérdezte tőle :
„Komolyan mondja uram, sietős a dolga?
— Nagyon komolyan mondom, bizony az, fe
lelt Fogg Phileas.
— Még tovább kérdezem, szólt Fix folyta
tólag. Érdekében áll, hogy 11-én, esti kilencz óra
előtt New-Yorkban a liverpooli gőzhajóra száll
hasson ?
— Rendkívül mód érdekemben áll.
— És ha utazását ez az indiánus harcz nem
gátolta volna, már 11-én reggel érkezett volna
New-Yorkba.
— Igen és tizenkét órát nyertem volna.
— Jól van. Most húsz órai késése van és
igy a tényleges hiány csak nyolcz óra. Megkísérti
ennek helyrepótlását.
— Gyalog? kérdé Fogg ur.
— Nem, szánon, felelt Fix, vitorlás szá
non. Valaki ajánlotta nekem ezt a közlekedési
módot “.
Fogg Phileas nem felelt ; de a mint Fix meg
Utazás a föld körül.

lő
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megmutatta neki azt az embert, ki ezt az indít
ványt tette és a ki a pályaudvaron fel és alá
sétált, a gentleman liozzálépett. 'Nemsokára aztán
az amerikaival, kit Mudge-nak hívtak, egy sátorba
ment, mely a Kearney erőd közelében állt.
Itt egy különös jármüvet vett szemügyre.
Két hosszú gerendán, melyek elől a szán talpai
hoz hasonlóan, kissé felfelé voltak hajlítva, egy
állvány forma volt, melyen elég hely volt öt-hat
személy számára. Ez állványon, annak eleitől szá
mított harmadrészében, egy magas árbocz állt,
óriási brigantén vitorlával. Ezen, érczpántok által
megerősített árboczról egy vasrúd nyúlt a magasba,
melyhez egy nagy orrvitorlát lehetett erősíteni. A
hátsórészen kormányrúd forma volt, melylyel a jár
müvet lehetett igazgatni.
Ez a jármű tehát, a mint látták, yacht-hoz
hasonlóan felszerelt szán volt. Téli időben, a mi
kor a hófúvások megakasztják a vasúti vonatokat,
a megfagyott síkon e jármüvek rendkívül gyors
utakat tesznek meg az egyik állomástól a másikig.
Egyébként pompásan vannak felszerelve — még
jobban, mint a hogy az a felfordulásnak kitett
verseny-kultereknél lehetséges volna — és ha
hátba fuj a szél, oly gyorsasággal síkamlik végig
a sivatagokon, mely megközelíti, sőt túl is haladja
a gyorsvonatok sebességét.
A jármű gazdájával mihamar kész volt az
alku, a szél — erős nyugati szél — kedvezett, a
hólepel megfagyott és igy Mudge késznek nyilat
kozott, hogy pár óra alatt eljut Omaha állomásig.
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Ott gyakran közlekednek a vonatok és többféle
ut vezet Chikagóba és New-Yorkba. Nem lehetet
len, hogy a késést kipuhatolják. Most tehát min
den habozás nélkül meg kell koczkáztatnia a kí
sérletet.
Fogg ur a fiatal asszonyt megakarta kímélni
a kínoktól, miket a szabad levegőn, a gyors hala
dás folytán még elviselhetetlenebbé váló hidegben
el kell szenvednie és azt indítványozta, hogy
Passepartout védelme alatt maradjon a kaernay-i
állomáson. A derék ficzkó vállalja magára, hogy
őt jobb utakon és kedvezőbb körülmények közt
hozza Európába.
Aouda asszony nem akart Fogg urtól elsza
kadni és Passepartout roppantul örült ez elhatá
rozásnak. A világ minden kincséért sem hagyta
volna el urát, hogy Fix kisérje őt.
Hogy a rendőrügynöknek akkor mi járt az
eszében, azt bajosan lehetett megmondani. Fogg
Phileas visszatérése folytán megingott a felőle
táplált meggyőződése, avagy oly rendkívül nagy
gazembernek tartja, hogy a föld körül tett utazása
befejeztével Angliában teljes biztonságban hihetne
magát? Fixnek, Fogg Phileasról alkotott véle
ménye talán valóban megváltozott, de azért nem
kevésbé elszánt volt arra, hogy kötelességét teljesitendi és mindnyájuknál türelmetlenül fogja az
Angliába való visszatérést sürgetni.
Nyolcz órakor a szán indulásra készen állt.
Az utasok helyet foglaltak benn és utazó taka
róikban jól összeszorultak. A két óriási vitorlát
16*
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kifeszitették és a szél által hajtott jármű, óránkint negyven mérföld sebességgel siklott a befa
gyott hólepelen végig.
Omaha a Kearney erődtől, egyenes vonalban,
legfeljebb kétszáz mértföld távolra van, melyet,
ha a szél igy marad, öt óra alatt belehet futni.
Ha gátló akadály közbe nem jön, a szánnak, dél
után egy órakor Omahába kell érkeznie.
Milyen utazás! Szorosan egymáshoz támasz
kodva az utazók nem beszélgethettek. A gyorsa
ság által fokozott hideg elfojtotta volna szavukat.
A szán a talaj felső síkján oly könnyen csúszott,
mint a csolnak a vizen, — kivált ha azt könnyű
szellő fodrozza. A mikor a szél végig száguldott
a földön, úgy látszott, mintha a szánt az óriási
és szélesre kiterjesztett szárnyakhoz hasonló vi
torlák felemelnék. Mudge a kormánynál állva,
egyenes vonalban maradt és egy-egy mozdulatával
gátolta a letérést, a mire a járműnek hajlandósága
volt. A vitorlákat megdagasztotta a szél. A szán
sebességét mennyiségtani pontossággal nem lehe
tett megállapítani, de bizonyára nem volt kevesebb,
mint óránkint negyven mértföld.
„Ha nem törik el semmi sem, mondá Mudge,
odaérünk!44 És Mudgenak érdekében állt, hogy a
kitűzött időben odaérjen, mert Fogg ur elég jó
kora külön jutalommal buzdította öt.
A rétsíkság, melyet a szán egyenes vonalban
szelt át, oly síma volt, mint a tenger felszíne;
egy óriási befagyott tóhoz hasonlított. A vasút, a
vidék ezen részében, délnyugatról északnyugatnak
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vonul Grand-Island, Columbus, Nebraska legjelen
tékenyebb városa. Shungler, Tremont és Omaha
érintésével. A Platte-River jobb partja hosszában
nyúlik el. A számit tehát, mely ívet képezett a
vasút által leírt körvonalhoz, jelentékeny rövi
dítést képezett, Mudgenek nem kellett attól tar
tania, hogy a Platte-River a Vermonti kis kanya
rulatnál feltartóztatja, mert be volt fagyva. Az ut
tehát ment volt minden akadálytól ment és Fogg
Phileasnak csak két balesettől kellett tartania:
vagy kár esik a járműben, vagy pedig a szél for
dul meg és csendesül.
De a szél nem csendesült ; ép ellenkezőleg,
oly erős volt, hogy meghajlította az árboczot. mely
erős érczpántjai által eléggé meg volt erősítve.
Aouda asszony, ki gondosan betakaródzott
bundájába és utazó kendőjébe, a kemény hideg
ellen meglehetősen védve volt. Passepartout, ki
nek arcza oly piros volt, mint a nap korongja, a
mikor azt köd lepi el, kedvtelve szívta magába
az éles levegőt. Törhetetlen bizalma alapján már
uj reményt táplál. A helyett, hogy délelőtt érkez
nének New-Yorkba, este fognak odaérni, de egy
kicsikét még attól lehetett félni, hogy mégis csak
el ne mulaszszák a liverpooli gőzhajó elindulását.
Passepartoutnak egyszer még arra is kedve
támadt, hogy Fixnek, mint szövetségesének kezét
szorítsa meg. Nem feledte el, hogy a rendőrügynök
maga szerezte a vitorlás szánt és ezzel szert tett
az egyetlen eszközre, melylyel Omahába idejékorán
lehetett eljutni. De valami benső sejtelem' folytán
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továbbra is tartózkodó, zárkózott maradt. Minden
esetre volt egy tény, melyet Passepartout soha
sem volt képes elfeledni, az az áldozat, melyet
Fogg ur minden habozás nélkül hozott neki, a
mikor a sioux-k kezéből kiszabadította. Erre koczkáztatta vagyonát és életét. Az ily áldozatot nem
is lehet elfelejteni !
Mialatt igy az utasok mindegyikének gondo
latai másfelé kalandoztak, a szán folyton és tovább
repült a mérhetetlen hólepelen. Ha időnkint pata
kokon, folyókon, a Little-Bleie-Riwer mellékágain
siklott át, ezt észre sem lehetett venni. A földe
ket és vizeket egyforma hó- és jégréteg borította.
A síkság teljesen elhagyatott volt; lakatlan sziget
gyanánt terült el az Union-Pacific vonat és annak
oldalága közt, mely Kearney-t Szent-Józseffel fogná
összekötni: de sem falu, sem állomás, de még egy
erőd sem volt az egész területen. Időnkint egy
fát lehetett megpillantani, a mint az villámsebes
séggel elillant, fehér lombjai meghajoltak a szél
ereje folytán. Néha-néha vad szárnyasok repültek
velük egyirányban. Közbe a sivatagok farkas csor
dái is megjelentek, lesoványodva, kiéhezve, vé
rengző természetük ösztönét követve, a szánnal
versenyezve. Passepartout ilyenkor revolveréhez
nyúlt, hogy a legközelebbieket ledurrantsa. Ha
valami véletlen megakasztotta volna a szán hala
dását, a neki dühödt fenevadak által megtámadott
utazók a legnagyobb veszélyben forogtak volna,
de a szánban nem esett semmi baj ; mihamar előre
jutott és az üvöltő csapat messze elmaradt.
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Délfelé Mudge néhány jelből felismerte, lrogy
a befagyott Platte-Riveren mennek keresztül. Nem
szólt egy szót sem, de biztos volt benne, hogy
már csak húsz mértföldre .vannak Omahától.
És csakugyan, már egy egész órába sem
tellett, a midőn az ügyes vezető ott hagyta a
kormányt, gyorsan megragadta a vitorla vonókö
telét és lehúzta azt, mig a szán, ellenállhatatlanul
űzetve, még egy jó félmértföldet haladt a vitorla
hajtóereje nélkül is. Végre megállt és Mudge egy
csomó, hófedte házra mutatva, igy szólt:
„Megérkeztünk !“
Igen, tényleg megérkeztek az állomáshoz,
melyet számtalan vonat köt össze naponta a keleti
államokkal.
Passepartout és Fix kiugrott és megrázták
megmerevedett tagjaikat; aztán Fogg urnák és
Aouda asszonynak segédkeztek a kiszállásnál. Fogg
Phileas bőkezű módon számolt el Mudgeval, Passe
partout barátságosan kezet szorított vele, aztán
gyorsan az omahai pályaudvarra siettek.
Nebraska állam e jelentékeny városánál tu
lajdonképen vége szakad a Pacific-vasútnak, mely
a Mississippi völgyét az óczeánnal összeköti. Oma
hától Chikagóba a „Chicago—Rock—Island—RoacV,
vezet, mely vonat ötven állomásával egyenesen
keletnek nyúlik.
Egy közvetlen vonat ép készen állt az in
dulásra. Fogg Phileas és társainak alig maradt
annyi idejük, hogy a kocsiba rohanhattak.
Ez a vonat rendkívüli gyorsassággal hatolt
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be Java államba, Corin cil Bluff és Java Cityn ke
resztül. Az éj folyamán Davenport mellett átkelt
a Missisipin és Rock-Islandon át Illinoisba került.
A következő nap, 10-én, délután négy órakor Chi
cagóba ért, mely romjaiból újra támadván, még
feszesebben büszkélkedik szép Nichijan tava part
jain, mint valaha.
Chicago még kilenczszáz mértföldre van NewYorktól és odainduló vonat volt akárhány. Fogg
ur közvetlenül szállhatott át az egyikből a másikba.
A „Pittsburg-Fort-Wayne-Chicago-venid" élénk
mozdonya a legnagyobb sebeséggel haladt, mintha
tudta volna, hogy az érdemes gentleman-nek egy
elvesztegetni való percze sincs. Villámként repült
el Indiana, Ohio, Pensylvania, New-Yersey és
antik elnevezésű városok mellett, melyeknek utczái
és lóvasúti vágányai meg voltak ugyan, de háza
még egyetlen sem. Végre feltűnt a Hudson és deczember 11-én, éjjeli egynegyed tizenkettőkor a
vonat a pályaudvarra robogott be és a folyam jobb
partján, ép a Cunard-vonal gőzöseinek kikötőhelye
előtt állt meg, mely hajdanában „Britisch and NorthAmerican royal Mail Steam Padiét Ca.“ elnevezés
sel birt.---------------------------------------------- ---------

A „China44 negyvenöt perczczel korábban in
dult el Liverpool felé!
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XXXII.
Fogg Phileas közvetlen harczban a balsorssal

A „China4 elmenetelével Fogg Phileas utolsó
reménye is eltűnni látszott.
Tényleg, az Amerika és Európa közt közle
kedő gőzhajók egyike sem felelhetett meg a gentle
man kívánságainak.
A Pereira, mely a franczia transatlanti tár
saság tulajdonát képezi, még csak holnapután,
deczember 14-én indul. Es aztán nem is Londonba,
vagy Liverpoolba megy, hanem Havreba és innen
a Southamptonba való átkelés hiábavalóvá tette
volna utolsó erömegfeszitését is.
Az Imman Compagny hajója, a „City of Paris4
holnapután indul ugyan, de erre gondolni sem le
hetett. E hajók kiváltkép kivándorlók számára
rendelvék, gépeik gyengék és lassan haladnak.
És a gentleman mindezt a Bradshaw-jából
tudta meg.
Passepartout megsemmisült. Negyvenöt perczet késtek, ez már mégis csak sok ! Es ő az oka
annak, hogy a helyett,, hogy ura érdekeit előmoz
dította volna, folytonosan akadályokat gördített az
utaiba. És ha leikébe visszapillant az utazás összes
eseményeire, ha összeszámolja az elveszett és tisz
tán csak az ő érdekében elpocsékoló összegeket,
ha arra gondol, hogy az óriási fogadás, hozzávetve
a jelentékeny és hasztalannak bizonyult utiköltsé-
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geket, Fogg urat teljesen tönkre fogja tenni, —
bizony nem menekülhetett a legkeserübb önvádaktól.
Fogg ur azonban a legkisebb szemrehányással
sem illette és a mikor a tengerentúli gőzhajók ki
kötőhelyéről eltávozott, csak ennyit mondott:
„Holnap tovább megyünk. Jöjjön.44
Fogg ur, Aouda asszony, Fix, Passepartout
átkelt a Hudsonon és bérkocsin hajtattak a „St.
Nicolas" szállóba, Brodwayban. Fogg Phileas az
éjét teljesen nyugodt álomban töltötte el, de Aouda
asszony és kísérői a nagy izgatottságtól nem bírtak
elaludni.
Másnap deczember 12-ike volt. Innen, reggeli
hét órától kezdve, 21-ikének esti nyolcz óra negy
venöt perczéíg már csak kilencz nap, tizenhárom
óra és negyvenöt perez maradt. Ha tehát Fogg
Phileas előtte való este a Chinával, a Cunard-vonal
egyik leggyorsabb evezősével elutazott volna, a
megszabott időben Liverpoolba és aztán Londonba
érkezett volna meg!
Fogg ur egyedül távozott a szállóból, meg
hagyva inasának, hogy bevárja öt és bejelentse
Aouda asszonynak, hogy minden pillanatban készen
legyen.
Majd elment a Hudson partjára és a rakpar
ton, esetleg a folyamban horgonyzó hajók közt
figyelmesen keresett olyanokat, melyek az indu
lásra készen álltak. A jármüvek közül többen is
kitűzték ugyan az indulást jelző lobogót és telje
sen felszerelve várták a dagály beálltát, — mert
a newyorki végtelen és bámulatraméltó kikötőben
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egyetlen nap sem múlik el, hogy száz és száz
jármű ne indulna a szélrózsa minden irányában,
ámde ezek jobbára halászbárkák voltak, melyek
Fogg Phileas igényeit ki nem elégíthették.
Már-már utolsó kísérlete is meghiúsulni lát
szott, a midőn legfeljebb egy kebelnyi távolban,
a telep előtt horgonyzó, finom alkotásu kereske
delmi hajót pillantott meg, egy csavargőzöst, mely
nek fűstfellegei tanúsították, hogy indulni készül.
Fogg Phileas egy csolnakon átevezett a Hen
riettéhez, melynek teste vasból volt, felső részei
azonban kizárólag fából. A kapitány ép a hajón
állt, Fogg Phileas felment a fedélzetre és a ka
pitány után tudakozódott, ez nyomban megjelent.
Ötven éves férfi lehetett, valóságos tengeri
medve, a ki bizony nem úgy nézett, mint a ki na
gyon szíves ember lenne. Éles tekintetű, rézszinü
arczbőrü, vörös hajú, vastag nyakú .... nyoma
sem volt rajta a világfinak.
„A kapitány? kérdé Fogg ur.
— Az én vagyok.
— Én Fogg Phileas vagyok, Londonból.
— És én Speedy Andrew, Cardiffból.
— Ön indulni készül?
— Egy óra múlva.
— Szállítmányt visz? . . .
— Bordeauxba.
— És miből áll az?
— Kövekből. Semmi értékes dolog, tiszta
teher.
— Utasai vannak?
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— Olyanokat nem viszek. Soha. Olyan por
téka az, mely okoskodik és elfoglalja a helyet.
— Hajója jól jár?
— Tizenegy, tizenkét mértföldet. A Hen
riettát ismeri mindenki.
— Nem vinne át engem még más három személylyel Liverpoolba ?
— Liverpoolba? És miért nem Chinába?
— Utazásom czélja Liverpool.
— Nem!
— Nem?
— Nem. Az én utazásom czélja Bordeaux és
én odamegyek.
— Az ár nem határoz?
— Nem.4
A kapitány hangjára nem lehetett felelni.
„De ki a Henriette gazdája? kérdé Fogg
Phileas.
— A gazda én magam vagyok, felelt a ka
pitány. A hajó az én tulajdonom.
— Kibériem öntől.
— Nem adom.
— Megveszem.
— Nem eladó.4
Fogg Phileasnak egy arczizma sem rándult
meg. Ámde a helyzet szerfelett komoly volt. NewYorkban mások a viszonyok, mint Hongkongban
és a Henriette kapitánya egészen más ember, mint
a Tankadére tulajdonosa. A gentleman eddigelé
minden akadályt elhárított pénzével. De ez egyszer
már nem sikerülhetett.
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És mégis módot kellett keresni, hogy hajón
juthasson át az oczeánon — ha már léghajón nem
tehette — a mi ugyan kalandos és jelenleg telje
sen kivihetetlen volt.
Úgy látszott azonban, hogy Fogg Phileasnak
mégis támadt egy gondolata. így szólt a kapitányhoz :
— Nos, elvisz engem Bordeauxba?
Nem, ha mindjárt kétszáz dollárt fizet is!
— De én kétezret fizetek.
— Személyenkint ?
— Személyenkint.
— És négyen vannak?
— Négyen. “
Most Speedy kapitány kezdte a fejét vakarni.
Nyolczezer dollárt nyerni úgy, hogy még az ut
irányát se kelljen megváltoztatni, érdemes vállal
kozás és méltó arra, hogy az utazók ellen táplált
ellenszenvéről letegyen. Egyébként a kétezer dol
láros utazók nem utazók többé, ezeket már nagy
értékű tehernek lehet tartani.
„Kilencz órakor indulunk, mondá egyszerűen
Speedy kapitány és ha embereivel akkor itt lesz?...
— Kilencz órára a haj ón leszünk !u felelt Fogg
ur ép ily egyszerűen.
Most fél kilencz volt. A száraz földre me
netel, a kocsiba szállás, a Szt.-Miklós-szállóba való
kocsizás, Aouda asszonynak, Passepartoutnak és
az elkerülhetetlen Fixnek elhozatala, kinek szíve
sen ajánlott fel egy helyet, — azzal a lelki nyu
galommal történt, mely a gentlemant sohasem hagyta
cserben.
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Abban a perczben, a mikor a Henriette in
dulni akart, mind a négyen ott voltak a hajón.
Midőn Passepartout arról értesült, hogy mibe
kerül az utolsó utazás, hosszúra nyújtott oh ! kiál
tást hallatott, mely a chrometikus hanglépcsőzet
minden fokán végig futott.
Fix rendőrügynök azt mondá magában, hogy
az angol bank már semmiesetre sem fog az érzé
keny veszteségből szabadulhatni. Valóban, feltéve
azt, hogy Fogg ur nem dob még néhány marék
bankjegyet a tengerbe is, már hétezer fontnál több
hiányzott a bankjegytárczából.
XXXIII.
Fogg Phileas a helyzet magaslatán.

Egy órával később a Henriette gőzös elsie
tett a világitó hajó mellett, mely a Hudson bejá
rását jelzi, — körülevezte a Sandy-Hook fokot és
a nyílt tengerre ért.
E nap folyamán Lessy Island mentében ha
ladt, a Fire Islandi világítótorony fejének látkörében, gyorsan hasítva a hullámokat.
Másnap, deczember 13-án, délben, egy úri
ember lépett a parancsnok hídjára, hogy rendel
kezzék. Ez kétségkívül Speedy kapitány volt !
Dehogy is. Fogg Phileas báró volt.
Speedy kapitányt minden hosszas okoskodás
nélkül becsukták fülkéjébe, hol jogosult dühében
valósággal bőgött és ordítozott. A dolog nagyon
egyszerűen ment végbe.
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Fogg Phileas Liverpoolba akart menni, a
kapitány azonban ezt nem akarta. Azért hát az
előbbi látszólag beleegyezett a bordeauxi útba,
ámde a harmincz óra lefolyása alatt, melyet a ha
jón töltött, bankjegyének oly jó hatása volt, hogy
a kissé vegyes legénység, a tengerészek és fűtők
— kik a kapitánynyal rossz lábon álltak — hozzá
szegődtek. Ezért lett Fogg Phileas a hajó parancs
noka, Speedy kapitány helyett; ezért csukták őt
be és a Henriette ezért sietett Liverpool felé. De
a ki Fogg urat intézkedni látta, az kénytelen volt
elismerni, hogy ő tökéletes tengerész.
Hogy a kaland mint végződött, azt majd ké
sőbb fogjuk meglátni. Aouda asszony azonban foly
ton nyugtalankodott, bár nem mutatta. Fix eleinte
megrökönyödött. Passepartout egész egyszerűen
igen szépnek és csinosnak találta a dolgot.
„ Tizenegy, tizenkét mértföld 4 , mondotta
Speedy kapitány és a Henrietten tényleg ezzel a
sebességgel haladt.
Ha tehát a tenger nem talál nagyon zajlani,
ha a szél meg nem fordul, ha a hajóban kár nem
esik, a gépet nem éri baleset : úgy lehetséges,
hogy a Henriette kilencz nap alatt, deczember
12-től 21-éig befutja a Liverpoolig terjedő három
ezer mértföldet. A megérkezés után ugyan ez az
ügy, mely még a bank ügyéhez járult, kissé to
vább juttathatja a gentlemant, mint a hogy ő
akarta.
Az első napokban pompásan folyt az utazás.
A tenger elég csendes volt; a szél majdem észak-

256

keletinek látszott ; a vitorlákat kifeszitették és a
Henriette úgy haladt, mint egy valódi óczeánhajó !
Passepartout roppant lelkesedett ez utolsó
fogásán. Mily élénk, eleven volt! A tengerész
legények szinte bámulták ugrásait. Jó kedve el
ragadt az egész személyzetre. Elfelejtett minden
veszélyt és fáradalmat márcsak a közel czélra
gondolt, és égett e türelmetlenségtől. Fixhez egy
szót sem szólt.
Ez már épenséggel nem tudta, hogy mit
gondoljon. A Henrietta meghódítva, legénysége
megvásárolva, Fogg tökéletes tengerész — min
den túlhaladja az ő képzeletét. De mindennek da
czára, egy gentleman, ki huszonötezer fontot lo
pott, nem rabolhatott elvégre egy hajót is el? És
igen természetesen, ehez most az a gondolata fű
ződött, hogy a Henriette, melyet Fogg ur kormá
nyoz, nem is evez Liverpoolba, hanem más felé, a
hol a tolvaj és tengeri rabló nyugodtan fog él
hetni. A detektív most már komolyan bánni kezdi,
hogy az ügybe beleavatkozott.
Speedy kapitány szüntelenül dühöngött fül
kéjében és Passepartout, ki az élelmezéssel volt
megbízva, ezt testi ereje daczára csak a legna
gyobb óvatossággal tehette.
13-án a new-foundlandi földnyelv csúcsa mel
lett haladtak el. Veszedelmes egy vidék ez, hol,
kivált télben, gyakoriak a ködök és a szélrohamok
rettenetesek. Az elmúlt est óta gyorsan esett a
légsulymérö és igy ebből a légállomány bekövet
kezendő változását lehetett jósolni. És az éj folya

mán tényleg megváltozott a légmérséklet, a hideg
nagyon is érezhetővé vált és egyidejűleg a szél
is délkeletire fordult.
Kellemetlen eset volt; nehogy az iránytól
eltereltessék, Fogg urnák a vitorlákat be kellett
vonatnia és a gőzerőt fokozni. Mindennek daczára
a hajó sebessége megfokozódott, mert a tenger
mostani állapotában ennek «.hullámai az ormányba
csapkodtak. A szél lassankint orkánná nőtt és előre
lehetett látni az esetet, hogy a Henrietta nem fog
többé a hullámokkal szemben megállhatni.
Az éjjel egyidejűleg Passepartout arcza is
elkomorodott újra és teljes két napon át halálos
aggodalmakat szenvedett a jó fin. Fogg Phileas
azonban bátor tengerész volt, ki értett hozzá,
mint kelljen a tengerrel daczolni és igy megma
radt az eredeti irányban. A mikor egy vizhegy a
hátsórészt kiemelte a hullámokból, a csavar is
kiemelkedett a vízből, de a hajó azért mindig
előbbre jutott.
Ám a szél nem vált oly erőssé, mint attól
tartani lehetett volna; de sajnos, makacs módon,
mindig délkeletről fújt és a vitorlákat nem lehetett
kifesziteni. Pedig a gőzerő elősegítésére igen czélszerü és üdvös dolog lett volna.
Deczember 16-án, a Londonból való eltávo
zás óta, a hetvenötödik nap telt el. A Henriette
eddigelé még nem késett annyit, hogy nyugtalan
kodni kellett volna miatta. Az óczeán felén már
körülbelül áthajóztak és a tenger legveszedelme
sebb részein tulvoltak. Nyáron már jót lehetett
Utazás a föld körül.
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volna állani a biztos sikerért ; télen azonban a
rossz időjárásnak voltak kitéve. Passepartout nem
nyilatkozott. Szivében remélt és ha a szél hiány
zott is, legalább a gőzben bízott.
E napon a gépész jött fel a fedélzetre, hol
Fogg urral találkozván, nagyon élénken beszél
getett vele.
Passepartout nem tudta ugyan, hogy miért,
de valami gonosz sejtelemtől eltelve, nyugtalan
kodott. Az egyik fülét szívesen odaadta volna,
hogy a másikkal meghallhassa, mit beszélnek.
Néhány szót mégis elleshetett, többi közt azt is,
a mikor ura igy szólt :
„Biztos ön abban, a mit jelent?
— Igen, uram, felelt a gépész. Ne tessék
feledni, hogy elindulásunk óta az összes kazánokat
fütjük és ha arra való elég szenünk volt is, hogy
gyönge gőzzel Bordeauxig jussunk, készletünk a
legerősebb gőzkifejtés mellett és Liverpoolig semmi
esetre sem lesz elég!
— Intézkedni fogok, felelt Fogg ur. Passe
partout ezt megértette. Halálosan aggódott.
A szén elfogyott !
„Oh! Ha az uram ezt is ellensúlyozza, mondá
magában, úgy ő valóban hatalmas ember!

Es a mint Fix urral összekerült, meg nem
állhatta, hogy ne értesítse őt a helyzetről.
„Ön tehát azt hiszi, mondá az ügynök, hogy
mi Liverpoolba megyünk?
— Igen!
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— Ostoba ! szólt az ügynök és felvonta
vállait.
Passepartout épen durván vissza akarta uta
sítani ezt a megjegyzést, melynek tulajdonképeni
jelentőségét meg nem értette ; de igy gondolta ma
gában, hogy a szerencsétlen Fixnek a számítása
úgy is rettentő módon meghiúsult, hogy elbiza
kodottságában most roppantul megaláztatva érez
heti magát, miután ügyetlen módon ily téves
utakon járt az egész föld körül. Es igy hát nem
is felelt neki.
És váljon Fogg Phileas mikép szándékozott
most intézkedni? Ezt nehéz volt elbeszélni. De
úgy látszik, hogy a közönyös gentleman már talált
valami megoldási módot, mert még ugyanaz este
felrendeltette a gépészt és igy szólt hozzá :
„Füttessen erősebben és menjen csak tovább,
a mig a tüzelő anyag teljesen elfogyott !
A hajó tehát teljes gőzerővel haladt tovább;
de már két nap múltán, 18-án, azt jelentette a
gépész, hogy a szén e napon okvetlenül elfogy.
„A tüzelést nem kell csökkenteni, felelt
Fogg ur.
E napon, délben, Fogg ur pontosan megszemlélte a hajót, aztán Passepartoutnak kiadta
az utasítást, hogy liivja fel Speedy kapitányt. A
derék ficzkó úgy vette, mintha egy tigrist kellene
szabadon bocsájtani és a hátsó fedélzetre lement,
igy szólt magában:
„Bizonyára iszonyú dühös lesz !“
És csakugyan, pár perez múlva a kapitány
17*
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szitkozódva, lármázva, tombolva jött fel. mint a
bomba, mely szétrobbanni készül.
„Hol vagyunk? kérdé mindenekelőtt és dühé
ben majd megpukkadt.
— Hol vagyunk? kiáltotta újra és arcza
szinte el orzult az ideges rángatódzástól.
— Hétszáz mértföldre Liverpooltól, felelt
Fogg ur elpusztithatlan közönyösséggel.
— Kalóz! Rabló! kiáltott Speedy Andrew.
— Hivattam önt, uram . . .
— Tengeri rabló !
— ... uram, szólt Fogg Phileas tovább,
hogy arra kérjem, adja el nekem hajóját.
— Nem, az ördögbe is, nem!
— Kénytelen vagyok azt felégetni !
— Hajómat feltüzelni?
— Igen, legalább is a felső részeit, mert a
tüzelőanyag elfogyott.
— Hajómat feltüzelni! kiáltott Speedy kapi
tány, ki már egyes szótagokat is alig birt kiejteni.
Hajóm ötvenezer dollárt ér!
— Itt van, adok érte hatvanezret! felelt
Fogg Phileas és egy csomó bankjegyet nyújtott
neki oda.
Ez a dolog bámulatos hatással volt Speedy
Andrewre. Az amerikaiak hatvanezer dollár láttára
rendesen megindulnak egy keveset. A kapitány
haragja, dühe, felháborodása nyomban eltűnt, el
feledte, hogy őt becsukták és hogy utasa mi min
dent tett vele. Hajója húsz esztendős és most még
aranybányává válhatik! . . .
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„És a vár az enyém marad, mondá feltűnően
megenyhült hangon.
— A vasvár és a gép, uram. Elfogadja?
— El!“
És Speedy kapitány átvette a bankjegyeket,
megszámlálta és zsebeibe csúsztatta.
E jelenet lefolyása alatt Passepartout halál
sápadt volt. Fixet majd a guta ütötte meg. Húsz
ezer fontot költött már el megközelitőleg és most
még ez a Fogg a várat és a gépet, azaz a hajó
legértékesebb részeit, az eladónak dobja oda. Igaz,
hogy a banktól ellopott pénz huszonötezer font volt.
A mint Speedy Andrew zsebre rakta a pénzt,
Fogg ur igy szólt hozzá:
„Uram, nehogy túlságosan csodálkozzék, hát
megmondom önnek, hogy én húszezer fontot vesz
tek el, ha deczember 21-én, nyolcz óra negyvenöt
perczkor nem vagyok Londonban.
— És én jó üzletet csináltam, ezer millió
ördög ! kiáltott Speedy Andrew ; legalább is negyven
ezer dollárt nyerek mellette.
Aztán nyugodtan igy szólt tovább :
„Tudja mit? . . . kapitány? . . .
— Fogg.
— Fogg kapitány, igazán, önben van valami
a Yankeeből.
E bóknak vélt nyilatkozat után elment és
Fogg Phileas igy szólt:
„A hajó most az enyém?
— Fenéktől az árboczok csúcsáig, minden
farésze, természetesen !
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— Jól van. Vagdaljátok össze most a belső
berendezést és tüzeljetek vele.
Elképzelhető, hogy ebből a száraz fából
mennyit kellett elégetni, hogy a gőzerő meg
maradjon eddigi mértékében. E napon a hátsó
fedélzet, a fülkék, a lakások, az álfedélzet odalett.
Másnap, deczember 19-én. az árboczokat, a
rudakat és gerendákat égették el. A legénység
roppant buzgónak bizonyult a pusztítás müvében;
Passepartout ásóval, fejszével, fürészszel, tiz ember
helyett is dolgozott.
A következő napon, 20-án, a karfák, falfedő
lemezek, a vizalatt levő farészek kerültek sorra,
a fedélzet legnagyobb részével.
E napon feltűntek már az irlandi partok
és a faszteneti világitó tüzek.
Ámde a hajó esti tiz órakor még csak
Queenstown-nal állt szemben. Fogg Phileasnak
már csak huszonnégy órája van, hogy Londonba
érjen! Ennyi időre van azonban szüksége a Hen
riettának, hogy Liverpoollá juthasson, még ha
teljes gőzerővel halad is. És a merész gentleman
hajóján elvégre a gőznek is kell fogynia!
„Uram, szólt erre Speedy kapitány, ki nem
sokat törődött már vele, igazán sajnálom önt.
Minden körülmény ellenére működik! Még csak
Queenstown előtt állunk.
— Ah ! mondá Fogg ur, az a város, melynek
világitó tornya idáig ellátszik, Queenstown?
— Igen.
— A kikötőbe eljuthatunk ?
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— Három óra elmúlta előtt nem igen ; csak
magas vízállás mellett tehetjük meg.
— Várjuk be!4 felelt Fogg Phileas nyugod
tan, arczának egyetlen vonásával sem árulva el,
hogy valami fensőbb sugalat folytán a balsorsot
még egyszer legyőzni igyekszik.
Queenstown az irlandi partok egy kikötője,
a hol az Egyesült-Államokból érkező hajók, elme
nőben leadják postacsomagjaikat. E küldeményeket
a mindig indulásra kész gyorsvonatok továbbítják
Dublinba. Dublinből Liverpoolba a legnagyobb se
bességű gőzösök segélyével jutnak — és igy tizen
két órával előzik meg a hajózási társaságok leg
gyorsabb jármüveit.
Ezt a tizenkét órát, melyet az amerikai út
mutató ily módon megnyer, Fogg Phileas is meg
nyerhetni gondolta. A helyett, hogy a Henriettán
másnap este érkeznék Liverpoolba, már délre ott
lenne és igy elég ideje van, hogy esti nyolcz óra
negyvenöt perez előtt Londonban megérkezhessék.
Ej fél utáni egy óra felé, a Henriette, magas
vízállás mellett, beevezett Queenstown kikötőbe és
Fogg Phileas ugyanott hagyta el az erőteljes kézszoritással búcsúzó Speedy kapitányt, hajója rom
jain, melyek még mindig megérték az eladási ár
felét.
Az utazók azonnal kiszálltak. Fixnek e pil
lanatban mohó vágya támadt, hogy Fogg urat el
fogja. De nem tette! Miért? Jobb véleményt alkotott
talán magának felőle? Belátta végre tévedését?
Mindamellett egy perezre sem távozott mellőle.
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Vele, Aouda asszonynyal és Passepartout-val, ki
nek annyi ideje sem volt, hogy kifújhassa magát,
reggeli fél kettőkor Lucenstownban kocsira szállt,
mely hajnalhasadtakor Dublinba érkezett és köz
vetlenül rá a gőzhajók egyikén foglalt helyet, melyek
folytonosan közlekednek, bármily hullámjárás da
czára is.
Húsz perczczel tizenkettő előtt, deczember
21-én, Fogg Phileas végre Liverpool rakodó part
ján kötött ki. Már csak hat órája maradt Londonig.
De e pillanatban odalép hozzá Fix, kezét
vállára teszi, felmutatja az elfogatási parancsot és
igy szól :
„Ön Fogg Phileas ur?
— Igen, uram.
— A királyné nevében, ön foglyom!44

XXXIV.

Fix megérdemlett jutalomban részesül.
Fogg Phileas a börtönben volt. A liverpooli
vámház örszobájába csukták, a hol az éjen át,
Londonba leendő átszállításáig maradnia kell.
Az elfogatás pillanatában Passepartout rá
akarta magát vetni a detektivre, de a rendőrök
meggátolták benne. Aouda asszony, kit a brutális
tett elrémitett, mindezt fel sem tudta fogni. Passe
partout megmagyarázta neki a helyzetet. Fogg
urat, a tiszteletreméltó, bátor gentlemant, kinek
életét köszönhette, tolvajként fogták el. A fiatal
asszony tiltakozott az ily eljárás ellen, szíve fel-
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lázadt, könyek omlottak szemeiből, a mikor látta,
hogy megmentöje kiszabadítása érdekében mitsem
tehet.
Fix elfogta a gentlemant, mert hivatalos kö
telessége feladatává tette, hogy elfogja őt, akár
bűnös, akár nem. E felett majd a bíróság hatá
rozzon !
Passepartout barátunkat iszonyúan kínozta a
gondolat, hogy bizonyára csak ő az oka minden
szerencsétlenségnek! Miért titkolta el Fogg ur
előtt a való tényállást? A mikor Fix leleplezte
előtte kilétét és elárulta neki megbízatását is, miért
nem értesítette urát erről? Ez akkor bizonyára
kimutatta volna Fix előtt ártatlanságát és bebizo
nyította volna neki tévedését is; semmiesetre sem
vitte volna azonban magával azt az átkozott ügy
nököt saját járművein, a mikor annak az volt a
legfőbb gondja, hogy a mint angol földre érnek,
elfogja őt. E hibákra és elővigyázatlanságra gon
dolva,. a szegény fin a legkínosabb lelkiismeretfurdalásokat érezte. Sírt, fejével akart a falnak
rohanni !
Aouda asszony és ő, a nagy hideg daczára
ott maradtak a vámház oszlopos folyosóján állva.
Nem akartak helyükről elmozdulni, Fogg urat
látni akarták még egyszer.
Ez a gentleman teljesen tönkrejutott, még
pedig abban a pillanatban, a mikor már czélját
volt elérendő.
Ez elfogatás folytán menthetetlenül elveszett.
Miután deczember 21-én, tizenkét óra előtt busz
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perczczel Liverpoolba megérkezett, még elég ideje
lett volna, hogy nyolcz óra negyvenöt perczkor
megjelenhessék a Reform-klubban, — kilencz órá
val és tizenöt perczczel rendelkezett tehát, holott
neki a Londonba való utazásra csak liât óra
kellett.
A ki e pillanatban behatolhatott volna az
őrszem faköpönyegébe, ott láthatta volna Fogg
urat, a mint mozdulatlanul ült egy pádon, hang
nélkül, törhetetlen nyugalommal. Azt nem lehetett
volna állítani, hogy sorsában megnyugodott, de ez
az utolsó csapás még sem izgathatta fel, úgy lát
szott legalább. Váljon a néma düh fejlődik ki
benne, mely rettenetes, mert elfogyott és mely
majd csak az utolsó pillanatban fog ellenállhatat
lan erővel kitörni? Ki tudhatja ezt? De Fogg
Phileas ott volt, nyugodtan várt... váljon mire?
Reménykedett még talán? Bizhatott-e még sike
rében, a mikor a börtön ajtaja bezáródott mögötte?
Bármint álljon is a dolog, Fogg ur gondosan
letette óráját az asztalra és mutatóinak haladását
nézte. Ajkait egyetlen hang sem hagyta el, de te
kintete különösen merev volt.
Helyzete mindenesetre rettenetes volt, A ki
lelkiismeretesen nem olvashatott, igy fogta fel azt :
Ha Fogg Phileas nem becsületes ember, úgy most
tönkrejutott.
Ha nem becsületes, kelepczébe került.
Gondolt-e a menekülésre ? Kereste-e a módot,
hogy alkalmas kijárást találjon? Szökni készül?
Ezt még el lehetett volna képzelni, mert egyszer
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körüljárta szobáját. De az ajtó erősen be van
csukva és az ablak vasrácsokkal van ellátva. Újra
leült tehát és kivette zsebéből úti jegyzőkönyvecs
kéjét. Ahoz a sorhoz, melylyel feljegyezte:
„deczember 21-én, szombaton, Liverpool44
hozzátette még:
„80-ik nap, délelőtti 11 óra 40 perczkor44
és aztán tovább várt.
Egyet ütött a vámpalota órája. Fogg ur
megjegyezte, hogy az ő órája ahoz képest két
perezczel siet. Két óra ! Feltéve, hogy épen gyors
vonatra száll, még esti nyolcz óra negyvenöt perez
előtt a londoni Reform - klubban megjelenhetik.
Homlokára redők gyűltek ...
Két óra harminczhárom perczkor zajt, ajtónyitogatást lehetett kívülről hallani. Passepartout
kiabált és Fix hangja is kivált.
Fogg Phileas szemei egy pillanatra felragyogtak.
Az ajtó megnyílt és Aouda asszony, Passe
partout, valamint Fix rohant be rajta.
Fix lélektelenül futott, haja szétkuszálódott...
nem birt szólani.
„Uram, hebegett, uram ... bocsásson meg...
a sajnálatos hasonlatosság... tolvaj három nap óta
elfogva... ön ... szabad...44
Fogg Phileas kiszabadult ! Odalépett a de
tektív elé, merően az arczába nézett és azt az
egyetlen gyors mozdulatot tette meg, melynek
eddigelé sem volt párja életében, ezentúl sem
lesz; hátrahajtotta mindkét karját és mint egy ön-
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működő gépezet, oly pontosan csapott le mindkét
öklével a szerencsétlen rendőrügynökre.
„Jól talált !“ kiáltott Passepartout. „Valóban,
az angol öklöket igy kell felhasználni “.
Fix a földre rogyott, nem szólt egy szót
sem; megkapta azt, a mit megérdemelt. De Fogg
ur, Aouda asszonynyal és Passepartouttal kisietett
a városból, az utczán egy kocsiba vetették magu
kat és pár perez alatt a pályaházhoz értek.
Fogg Phileas megkérdezte, indul-e mindjárt
Londonba gyorsvonat...
Két óra negyven perez volt . . . Harminczöt
perczczel előbb ment el egy futárvonat.
Fogg Phileas ennek következtében különvonatot rendelt.
Volt néhány mozdony, melyek gyorsvonat
számára voltak fűtve ; de a szolgálatra való tekin
tetből a különvonat három óra előtt el nem in
dulhatott.
Három órakor tehát útra kelt Fogg Phileas,
miután a gépésznek valami jutalomdijat Ígért. A
fiatal asszony és a hű szolga vele sietett Londonba.
Öt és fél óra alatt Liverpooltól Londonig be
kell futni az utat, a mi igen könnyű dolog, ha az
út az egész pályán szabad. De azért elkerülhetet
len fenakadások mégis történtek és a mikor a
gentleman a pályaházba megérkezett, London összes
óráin nyolcz óra, negyvenöt perez volt.
Fogg Phileas befejezte a föld körül való
utazást, de — öt perczczel késett!
A fogadást elvesztette.
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XXXV.

Passepartout nem várja, mig kétszer mondanak
neki valamit.
Saville-Rew lakosai nagyon csodálkoztak volna
másnap, ha azt mondták volna nekik, hogy Fogg
ur már hazaérkezett. Az összes ajtók és ablakok
be voltak zárva; kívül a legkisebb változás sem
volt észlelhető.
Fogg Phileas tényleg gyorsan hazatért laká
sába, miután Passepartoutnak még a vasútról ki
adta az utasítást, hogy különféle élelmiszereket
vásároljon.
Ez a gentleman rendes közönyével fogadta
az őt ért csapást. Tönkrejutott! A boldogtalan
rendőrügynök hibájából! Biztos számítással tette
meg az utat, elhárított ezerféle akadályt, daczolt
ezer veszélylyel, még arra is ráért, hogy útközben
jót tegyen — és most a czélnél kell hajótörést
szenvednie egy durva tény folytán, melyet előre
nem láthatott és a melylyel szemben védtelen volt!
Bosszantó sors! A jelentékeny összegből, melyet
elutazása alkalmával magával vitt, csak igen kis
rész maradt meg. Vagyonát most már csak aBaringtestvéreknél letéteményezett húszezer font képezi
és ezzel a Reform-klubbeli társainak tartozik. A
rettenetes következések után, ha megnyerte volna
is a fogadást, ezáltal semmiesetre sem lett volna
gazdagabbá, és ő kétségkívül nem is vágyott gaz-
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dagodás után, de fogadásának ily módon történt
elvesztése teljesen tönkretette. A gentleman egyéb
ként már határozott; jól tudta ö, hogy még mit
tehet.
A Saville-rewi házban egy szobát Aouda aszszony részére rendeztetett be. A fiatal asszony
kétségbeesett: Fogg ur néhány nyilatkozatából ki
vette, hogy valami végzetes dolgon töri az eszét.
Köztudomású, hogy mily végső eszközökhöz
folyamodnak időnként az angolok, kiket egy rög
eszme magával ragad. Ezért vigyázott Passepartout
is ma minden lépésére, a nélkül, hogy ez észre
vette volna.
A derék ficzkó azonban mindenekelőtt szo
bájába ment, hol eloltotta a gázlángot, mely nyolczvan napja égett. A levélszekrényben a gáztársaság
számláját találta és igy hát útját kellett állnia a
további költségeknek, melyeket ő okozott.
Az éj elmúlt, Fogg ur lefeküdt, de váljon
aludt-e is? Aouda asszony egy pillanatra sem tudott
nyugalmat találni. Passepartout hű kutyaként őr
ködött ura ajtója előtt.
Másnap reggel Fogg ur behivatta, rövid pár
szóval utasította, hogy reggelit készítsen Aouda
asszony számára; ő maga beéri egy csésze teával
és egy darab pecsenyével is. Aouda asszony bo
csásson meg neki, hogy a reggelihez és ebédhez
meg nem jelenik, mert minden perczét ügyei rend
behozatala veszik igénybe. Nem fog lemenni; csak
estére kér majd'engedélyt, hogy Aouda asszony
nyal pár pillanatig beszélhessen.

—
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—

Passepartoutnak csak e napirendhez kellett
alkalmazkodnia. Ránézett urára, kinek arczárói a
benne dúló érzelmeket épenséggel nem lehetett le
olvasni és nem tudta magát arra elszánni, hogy
szobájából távozzék. Szíve dagadt, lelkiismeretét
önvádak kínozták, mert számtalanszor csak önma
gát okozta a helyrehozhatatlan hibákért. Igen ! Ha
Fogg urat figyelmeztette volna, ha Fix terveit fel
fedezte volna előtte, ő bizonyára nem hurczolta
volna magával azt az embert, hogy aztán . . .
Passepartout nem birt többé magán uralkodni.
„Uram! Fogg ur! kiáltott fel, átkozzon meg.
Én vagyok az oka, hogy . . .
— Senkitsem okozok, felelt Fogg Phileas a
legnyugodtabb hangon. Menjen/4

Passepartout kiment a szobából, lesietett a
fiatal asszonyhoz és elmondta neki ura üzenetét.
„Asszonyom, mondá még neki, én magamban
nem érhetek el semmit, épenséggel semmit! Uram
lelkületére nekem nincs semmi befolyásom. Kegyed
talán . . .
— Már milyen befolyást gyakorolhatnék rá
én, felelt Aouda asszony, Fogg ur nem tűr ügyeibe
semmiféle beavatkozást! Hát megértette ő valaha,
hogy hálám végtelen iránta? Olvasott-e valaha
szívemben ?... Barátom, önnek egy pillanatra sem
szabad őt elhagynia. Ugyebár, azt mondta, hogy
Fogg ur ma este beszélni szándékszik velem?
— Igen, asszonyom. Kétségkívül arról van
szó, hogy az ön helyzete Angliában biztosittassék.
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— Várjunk tehát4, felelt a fiatal asszony,
ki egyszerre gondolkozóvá Ion.
E vasárnapon tehát a Saville-rowi ház olyan
volt, mintha lakatlan lenne és mióta Fogg ur la
kott benne, először történt meg, hogy nem ment
el a klubba, a midőn a parlament tornyának órája
féltizenkettőt ütött.
És miért is ment volna el a gentleman a
reform-klubba? Társai nem várták már ott. Miután
előttevaló este, a végzetes szombaton, deczember
21-én, Fogg Phileas nyolcz óra negyvenöt perczkor
nem jelent meg a reformklub szalonjában, fogadását
elvesztette. Még csak bankárjához sem kellett el
fáradnia, hogy a húszezer fontot elhozza. Ellenfe
leinek egy általa aláirt utalványuk van kezükben
és Baring testvéreknél csak egy tollvonás kellett,
hogy a húszezer font az ő számlájukra vitessék át.
Fogg urnák tehát nem kellett hazulról eltá
voznia és nem is távozott. Szobájában maradt és
ügyeit rendezte. Csak Passepartout járkált folyto
nosan a lépcsőkön fel és le. A szegény fiúnak már
fogalma sem volt az órák és perczek múlásáról.
Ura ajtajánál hallgatódzott s úgy vélte, hogy ezzel
semmi rosszat sem tesz; bekukucskált a kulcslyu
kon és azt hitte, hogy eliez joga van: minden
pillanatban katasztrófától félt. Néha Fixre is gon
dolt, de gondolatának most már más iránya volt:
már nem haragudott a rendőrügynökre. Fix ép
úgy, mint mindenki más, tévedett Fogg Phileas
személyében és a mikor utána osont, s elfogta őt,
csak kötelességét teljesítette, mig ő . . . Ez a gon-
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dolat leverte őt és a világ legnyomorultabb embe
rének tartotta magát.
Ha aztán Passepartout ugyan is szerencsét
lennek érezte magát magányában, Aouda asszony
ajtaján kopogtatott, belépett szobájába, leült, nem
szólt egy szót sem és csak nézte a fiatal asszonyt,
ki mindig gondolatába volt elmélyedve. •
Esti fél nyolcz óra felé Fogg ur megkérdeztette Aouda asszonyt, elfogadhatja-e őt és kis idő
múlva már egyedül volt vele kis szobájában.
Fogg Phileas széket hozott magának és leült
a kandalló mellé, Aouda asszonynyal szemben. Arcza
a legkisebb megindulást sem mutatta. Fogg ur ép
oly nyugodt, ép oly érzéketlen volt most, megér
kezésekor, mint a mikor elutazott. Öt perczig egy
szót sem szólt. Aztán szemeibe nézett Aouda aszszonynak és igy szólt:
„Asszonyom, megbocsájt-e nekem azért, hogy
magammal hoztam Angolországba?
— Én, Fogg ur! . . . felelt Aouda asszony
és kezét erősen dobogó szivéhez szorította.

— Engedje meg, hogy bevégezzem szavaimat.
A mikor az a gondolatom támadt, hogy messzire
vigyem el önt abból az országból, melyet oly ve
szélyesnek tartottam önre nézve, még gazdag voltam
és arra számítottam, hogy vagyonom egy részét
rendelkezésére fogom bocsájthatni. Boldog és szabad
életet élhetett volna itt. Most azonban tönkrementem.
— Tudom, Fogg ur, felelt a fiatal asszony
és a magam részéről viszont azt kérdezem: meg
utal a föld körüZ
16
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bocsájt-e, hogy elkísértem és hogy talán én okoz
tam romlását késésem által?
— Asszonyom, Indiában nem maradhatott és
biztosítva csak úgy lehetett, hogy azok a fanati
kusok nem keríthették önt többé kézre.
— Nos tehát, Fogg ur, szólt Aouda asszony,
nem érve be azzal, hogy egy borzalmas haláltól
megmentett, még arra is kötelezettnek érezte
magát, hogy külföldön biztosítsa helyzetemet?
— Igen, asszonyom, mondá Fogg, de a körül
mények ellenem voltak. Daczára ennek engedje
meg, hogy azzal a kevéssel, a mi még megmaradt
nekem, az ön javára rendelkezhessen.
— De Fogg ur, hát önnel mi lesz akkor?
kérdé Aouda asszony.
— Nekem, asszonyom, felelt a gentleman
hideg vérrel, semmire sincs többé szükségem.
— De uram, hát milyennek képzeli jövendő
sorsát ?
— A milyennek lennie kell, felelt Fogg ur.
— Oly embernek, mint ön, semmiesetre sem
szabadna szükséget szenvednie. Barátai . . .
— Nekem nincsenek barátaim.
— Rokonai . . .
— Nincsenek már rokonaim.
— Akkor ön sajnálatraméltó, Fogg ur, mert
az elhagyatottság nagyon szomorú sors. Hogyan?
Nincs egy szív sem, melylyel megoszthatná bána
tát? Hisz azt tartja a közmondás, hogy két egye
sítő lélek a legnagyobb szerencsétlenséget is el
bírja !
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— Úgy mondják, asszonyom.

— Fogg ur, szólt aztán Aouda asszony, mi
alatt felállt és kezét nyújtotta a gentlemannek,
akar-e egyidejűleg egy barátnéra és rokonra szert
tenni? Akar-e feleségül engem?
E szavaknál Fogg ur felállt. Szemei szokat
lan fényben ragyogtak, ajkai remegni látszottak.
Szemeibe nézett Aouda asszonynak. Nyíltsága,
egyenessége, szilárdsága, a szép tekintet szendesége e nőnél, ki mindent megkoczkáztat, hogy
megmentse azt, kinek mindent köszönhet, megreszkettette őt, áthatolt érzületén. Egy pillanatra
behunyta szemeit, mintha kerülni akarná, hogy az
a tekintet mélyebben hasson . . . Mikor ismét fel
nyitotta, igy szólt :
„Szeretem önt! Igen, valóban, a világ összes
szentéire mondom, szeretem önt, egészen az öné
vagyok !
— Ah ! . . .“ kiáltott Aouda asszony és kezét
szivéhez szorította. A csengettyű szavaira belépett
Passepartout, mig Fogg ur még mindig fogva tar
totta Aouda asszony kezét. Passepartout egyszerre
felfogta a helyzetet, arcza úgy ragyogott, akár
csak a nap a forró tájakon.
Fogg ur azt kérdezte tőle, nem késő-e még,
hogy nagy tiszteletit Wilsen Sámuelt, Mary-k-Bone
lelkészét elhívja.
Passepartout szívélyes mosolygással felelt :
„Sohsekésö!4 Még csak nyolcz óra öt perez volt.
„Holnapra, hétfőre! mondá.
18*
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— Holnapra, hétfőre? kérdé Fogg ur és a
fiatal asszonyra nézett.
— Holnapra, hétfőre !“ felelt Aouda asszony.
Passepartout menten futott.
XXXVI.

Fogg Phileas értéke ismét emelkedőben van.

Most ideje már megemlékeznünk a közvéle
ménynek ama megváltozásáról, mely az egyesült
királyságban történt, a mikor az igazi banktolvaj
nak — egy bizonyos James Strandnak — deczember 17-ére esett elfogatása köztudomásúvá lett.
Három nappal előbb Fogg Phileást gonosz
tevőnek tartották, kit a rendőrség, minden erejét
megfeszítve, kutatott, most pedig a legbecsülete
sebb gentleman, ki bolondos utazását a föld körül
mennyiségtani pontossággal fejezi be.
Milyen zajt csaptak a hírlapok!
A mellette és ellene történt fogadások, melyek
már jóformán feledésbe mentek, mintegy varázs
ütésre újból feléledtek. Az összes szerződések
érvényesekké váltak, a kötelezettségek feltámadtak
és nem titkolhatjuk, ujult erővel kezdődtek a foga
dások. Fogg Phileas neve a piaczon ujabb értékre
emelkedett.
A gentleman öt kollegája ezt a három napot
némi nyugtalansággal töltötte el a reformklubban.
Az a Fogg Phileas, kit már jóformán elfeledtek,
ismét feltűnt szemeik előtt! Váljon hol lehet e
pillanatban? Deczember 17-én, — James Strand
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elfogatása napján — hetvenhat napja múlt el azóta,
hogy Fogg Phileas elutazott és még semmi hír
sincs felőle! Elbukott talán? Lemondott a küzde
lemről, avagy az útitervhez ragaszkodva, folytatja
útját? És szombaton, deczember 21-én, esti nyolcz
óra negyvenöt perczkor, a pontosság isteneként,
megjelenjék a reformklub küszöbén?
Lehetetlen azt az izgatottságot leírni, mely
három napon át az egész angol társadalom e ré
szét elfogta. Táviratokat menesztettek Amerikába,
Ázsiába, hogy Fogg Phileas felöl értesítést kap
janak! Reggel és este Saville-Rowba küldtek, meg
figyeltették a gentleman házát . . . Semmi hir.
Maga a rendőrség sem tudta, hogy mi lett Fix
ügynökéből, kit oly szerencsétlen módon hamis
nyomba tereltek. Daczára ennek ujult erővel tör
téntek fogadások. Fogg Phileas versenylóhoz ha
sonlított, mely csak az utolsó fordulatnál érkezett
be. Már nem százával, de húszával, tizével ötével
jegyezték és az öreg, béna lord Abermale még
dl pari is vette.
Ép ezért szombat este Pali-Maliban és a
legközelebbi utczákon nagy tolongás volt, a Reform
klub bejárásánál az alkuszok folyton ott voltak és
Fogg Phileas tözsdeárait csak úgy kiáltották, mint
az angol járadékokét. A rendőrség alig birt a tö
meggel boldogulni és minél inkább közeledett az
óra, a mikor Fogg Phileasnak megkellett érkeznie,
az izgatottság annál nagyobb lett.
Ez este a gentleman öt társa már nyolcz
óra óta együtt van a Reform-klub nagytermében.
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John Sullivan és Fallenstein Samuel bankárok,
Stuart Andrew mérnök, Ralph Walter az angol
bank intézője, Flanagan Thomas serfőző, — mind
annyian feszülten várnak.
Midőn a nagyterem órája nyolcz órát és hu
szonöt perczet mutatott, Stuart Andrew felállt és
igy szólt :
„Uraim, húsz perez múlva letelik az a határ
idő, melyet Fogg Phileas urrral megállapítottunk.
— Hány órakor érkezett meg Liverpoolból
az utolsó vonat? kérdé Flanagan Tamás.
— Hét óra — huszonhárom perczkor, felelt
Ralp Walter és a legközelebbi vonat még csak
tizenkettő után tiz perczczel fog megérkezni.
— Nos, hát uram, szólt Stuart Andrew to
vább, ha Fogg Phileas hét óra huszonhárom percz
kor megérkezett volna, úgy már itt is lenne. A
fogadást e szerint már is megnyertnek tekint
hetjük.
— Várjunk még és ne határozzunk, felelt
Fallenstein Sámuel. Önök tudják, hogy kollegánk
a legnagyobb mérvben excentrikus. Pontosságát
minden tekintetben mindnyájan ismerjük. Sohasem
érkezik késő, de kelleténél korábban sem és megeshetik, hogy az utolsó pillanatban fog megér
kezni, a min nem is csudálkoznám oly nagyon.
— És én, szólt Stuart Andrew, ki mint ren
desen, ma is nagyon ideges volt, én még akkor
sem hinném el, ha őt magát látnám.
— Valóban, szólt Fanagan Thomas, Fogg
Phileas vállalkozása esztelen volt. Bármily pontos
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lett volna' is, elkerülhetetlen késéseket nem hárí
tott el és csak két-három napi mulasztás is meg
hiúsította utazása tervér.
— Ne feledjék különben, szólt John Sulliván,
hogy semmi hirt nem kaptunk társunk felől, pedig
útjában volt elég táviró.
— Ő vesztett, uraim, folytatá Stuart Andrew,
okvetlenül vesztett! Önök tudják különben, hogy
a China gőzös New-Yorkból, az egyetlen, melylyel
idejekorán Liverpoolba juthatott volna, tegnap ide
megérkezett. Olvassák most el az utazók névsorát,
melyet a „Slipping Gazette" közöl és Fogg Phileas
nevét nem fogják benne megtalálni. A legkedve
zőbb viszonyokat véve is, társunk még Ameri
kában is alig lesz ! Én azt hiszem, hogy legalább
húsz nappal később fog megérkezni és öreg lord
Albermale is elveszti ötezer fontját!
— Ez bizonyos, felelt Ralph Walter, és hol
nap csak Fogg ur utalványát kell Barring test
véreknél bemutatnunk.44
E pillanatban a terem órája nyolcz órát és
negyven perczet jelzett.
„Még öt perez44, mondá Stuart Andrew.
Az öt kolléga egymásra nézett. Az természe
tes, hogy ütereik kissé gyorsabban vertek, mert
elvégre ez a játszma még a jó játékosoknak is erős
volt kissé ! De nem akarták ezt észrevéttetni, mert
Fallentin Sámuel indítványára egy játékasztal körül
foglaltak helyet.
„En az én négyezer fontos részemet nem
adnám al pari, mondá Stuart Andrew, mielőtt
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leült, ha háromszázkilenczvenkilenczet kínálnának
is érte !
A mutató e pillanatban nyolcz órát és negyven
két perczet jelzett.

A játékosok kezükbe vették a kártyákat, de
tekintetük folyton az óra számlapján függött. Bár
mily biztosaknak érezték is magukat ügyükben, a
perczek mégis nagyon hosszuaknak látszottak!
„Nyolcz óra negyvenhárom44, mondá Flanagan
Tamás44, leemelve a kártyákat, melyeket Ralph
Walter nyújtott feléje. Erre egy pillanatig csend
volt a tágas klubteremben. De kint a néptömeg
zúgását, zajongását és idönkint tisztábban kivehető
kiabálását lehetett hallani. Az óra ingája pontosan
jelezte a másodperczeket. Minden egyes játékos
tisztára elszámlálhatta a füléig eljutó hatvanadrészeket.
„Nyolcz óra negyvennégy perez !“ mondá John
Suliiván oly hangon, mely önkéntelen izgatottság
ról tanúskodott. Még egy perez és a fogadást meg
nyerték. Stuart Andrew és társai abbahagyták a
játékot: félretették a kártyákat és a másodper
ezeket számlálták.
A negyvenkettedik másodperczben, semmi,
az ötvenedikben, még mindig semmi !
Az ötvenötödik másodperczben kívülről menydörgésszerü zsivajt, riadó tapsot, hurrah-kiáltásokat, szitkozódást lehetett hallani, mely gördülve
terjedt tova.
A játékosok felálltak.
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Az ötvenhetedik másodperczben megnyíltak
a terem ajtói és az inga még nem jelezte a hat
vanadik másodperczet, midőn Fogg Phileas meg
jelent, egy őrült tömeg által kisértetve, mely ki
erőszakolta a klubba való bejuthatást. Majd hig
gadtan igy szólt:
„Itt vagyok, uraim!"

XXXVII.
Bizonyítása annak, hogy Fogg Phileas a föld
körül tett utazásával házi boldogságán kívül
semmit sem nyert.
Igen! Fogg Phileas volt személyesen.
Még emlékszünk, hogy Passepartout esti
nyolcz óra öt perczkor — mintegy huszonöt órá
val az utazóknak Londonba történt megérkezésük
után tehát — azt az utasítást kapta az urától,
hogy keresse fel Wilson Sámuel urat egy bizonyos
házasság ügyében, mely másnap lenne megkötendő.
Passepartout örömmel sietett a nagytiszteletü
ur lakására, ki azonban még nem volt otthon.
Passepartout persze várt, még pedig legalább is
húsz perczig.

Röviddel azután, hogy a tiszteletes ur laká
sából kijött, nyolcz óra harminczöt perez volt. És
lélekszakadva futott úgy, mint még soha ember
nem futott, forgó szél gyanánt döntötte fel a jár
dákon vele szembe jövőket és három perez alatt
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ismét a Saville rowi házban volt, hol lélektelenül
rontott be Fogg szobájába.
Beszélni nem bírt.
„Mi a baj ? kérdé Fogg ur.

— Uram . . . hebegett Passepartout . . . .
házasság . . . lehetetlen!
— Lehetetlen?
— Lehetetlen ... holnapra.
— Miért?
— Mert holnap... vasárnap .. !
— Hétfő, felelt Fogg ur.
— Nem ... ma .. . szombat.
— Szombat? Lehetetlen!
— Igen, igen, igen ! kiáltott Passepartout,
Ön tévedett egy nappal ! Huszonnégy órával
előbb érkeztünk meg, de már csak tiz percznyi
időnk van !...44

Passepartout megragadta urát és ellenállha
tatlan erővel vitte magával.
Fogg ur, gondolkozásra sem jutván ideje,
úgy hagyta el szobáját, házát, bevetette magát
egy cabba, százfontot ígért a kocsisnak és miután
két kutyát eltapostak és öt kocsit feltartóztattak
a Reform-klubba érkezett.
Az óra nyolcz órát és negyvenöt perczet
mutatott, a mikor a nagyterembe lépett...

Fogg Ph'leas befejezte az utat a föld körül
nyolczvan nap alatt és ezzel megnyerte a húszezer
fontos fogadását !
És most hadd lássuk, mint eshetett meg egy
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ily pontos és rendes emberrel, hogy egy nappal
megtévedett? Mint lehetett az, hogy azt hitte,
szombaton, deczember 21-én érkezett meg Lon
donba, holott mégcsak péntek, deczember 20-ika
volt, a hetvenkilenczedik nap, mely elutazása óta
eltelt ?
Ennek magyarázata nagyon’egyszerű.

Fogg Phileas nem is sejtette, hogy „akaratlanul“ egy napot nyert utazókönyvecskéjében, még
pedig abból az egyetlen okból, hogy ö az utat a
föld körül kelet felé tette meg ; ép úgy, ha
nyugatnak utazott volna, egy napot elveszített
volna.
Az tény, hogy Fogg Phileas keletnek, a nap
eleibe utazott és igy ö reá nézve a napok minden
egyes foknál, melyet ez irányban haladt, négy
perczczel rövidebbek lettek. A föld körül három
százhatvan fok van, mely összeget ha négy percz
czel megszorozzuk, ép huszonnnégy órát nyerünk,
úgy, hogy ez a nap öntudatlanul megnyeretett.
Más szavakkal : inig Fogg Phileas kelet felé utazva
a napot nyolczvanszor látta a délkör felett elha
ladni, Londonban maradt társainál ez csak hetvenkilenczszer fordult elő. így történt az, hogy ezek
öt azon a napon, mely szombat volt és nem mint
azt Fogg ur vélte, vasárnap, — a Re form-klub
termében várták.

Es ezt Passepartout remek órája — melyet
mindig a londoni idő szerint hagyott meg —
kimutatta volna, ha a napokat is jelezhette
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volna úgy, mint a hogy az órákat és perczeket
jelezte.

Fogg Phileas tehát megnyerte a húszezer
fontot. De mert útközben körülbelül tizenkilenczezret elköltött belőle, pénz dolgában nem sok
haszna volt, de a mint általában beszélték az ex
centrikus gentleman e fogadásnál csak a vitára
gondolt, nem a vagyonra. Még a megmaradt ezer
fontot is felosztotta a derék Passepartout és a
boldogtalan Fix közt, kire nem tudott haragudni.
Csak a pontosság kedvéért vonta le inasának ju
talékából, az ő hibája folytán ezerkilenczszázhusz
órán át égett gáznak az árát.
Ugyanakkor este Fogg ur ép oly szenvedély
nélkül, ép oly közönyösen igy szólt Aouda aszszonyhoz:
— Még mindig beleegyezik a házasságba
asszonyom ?
— Fogg ur, felelt Aouda asszony, ezt a kér
dést nekem kell önhöz intéznem. Ön tönkrejutott
volt, most gazdag...
— Bocsánat asszonyom, ez a vagyon a ke
gyedé. Ha nem vetette volna fel a házasság esz
méjét, inasom nem futott volna a tiszteletes úrhoz,
én nem vettem volna észre tévedésemet....

— Kedves Fogg ur . . . mondá a fiatal
asszony.
— Kedves Aouda . . . felelt Fogg Phileas.
Természetes dolog, hogy a házasság most
negyvennyolcz órával később ment végbe és
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Passepartout, ékesen, fényesen, a fiatal asszony
násznagya volt. Váljon nem illette meg e megtisz
teltetés öt, ki vállaiii mentette meg.
Másnap reggel Passepartout már hajnalhasad
takor hangosan kopogtatott ura ajtaján.
Az ajtó megnyílt és a közönyös gentleman
megjelent a küszöbön.
„Mi baj, Passepartout?
— Hogy mi baj, uram ! Ép most vettem
észre...
— Mit?
— Hogy a föld körül való utazást hetven
nyolcz nap alatt is befejezhettük volna.
— Mindenesetre, felelt Fogg ur, ha nem
utaztunk volna Indián keresztül. De ha nem men
tünk volna azon az uton, nem menthettük volna
meg Aouda asszonyt és igy ö nem lett volna
nőmmé, és... “
És Fogg ur a legnagyobb nyugalommal újra
betette az ajtót. Fogg Phileas igy tehát megnyerte
a fogadást, mert a föld körül való utazást, nyolczvan
nap alatt tényleg befejezte ! E czélból a közleke
dési eszközök minden fajtáját igénybe vette, gő
zösön, vasúton, szekeren, yachtokon, kereskedelmi
jármüveken, szánon, elefánton utazott. Az excent
rikus gentleman hidegvérüsége és pontossága bá
mulatos módon érvényesült. De elvégre is, mit
nyert általa. Mi hasznot hajtott neki az utazás?

Semmit, ugy-e bár? Semmit, — megenge
dem, eltekintve attól a szeretetreméltó, bájos
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nőtől, ki — bármily valószínűtlennek lássék is
ez állítás
őt a világ legboldogabb emberévé
tette !
És valóban sokkal csekélyebb czélért is
nem tenné meg az ember a föld
utazást ?
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