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I. FEJEZET.

Mister Sharp föllépése.

—  Ezeket az angol újságokat igazán jól szerkesztik ! 
mondá magában dr. Sarassin, kényelmesen hátra dőlve 
bőr karos székében. A doktor egész életében szerette a 
magánbeszédet, mely szintén a szórakozás egy neme ; 
jobban szeretett magával, mint másokkal társalogni.

Ötven év körüli ember volt, finom vonásokkal, tiszta 
s fénylő szemekkel, melyeken aczélkeretü szemüveget 
viselt, oly komoly s mégis nyájas arczkifejezéssel, hogy a 
ki látta, önkéntelenül azt gondolta magában : ime, ez 
derék, becsületes ember. A kora reggeli óra daczára a 
doktor, bár keresetlenül öltözve, de már borotválkozva 
s fehér nyakkendővel ült vendéglői szobájában, Brigh- 
ton-ben. A bútorokon s a szoba szőnyegén a «Times», a 
«Daily Telegraph», a «Daily News» s több londoni hír
lap hevert elszórva, melyeket épen átolvasott s magában 
meg is dicsért. Talán azért, mert bő kivonat volt ben- 
nök azon felolvasásról, melyet pár nappal előbb egy nem
zetközi orvosi kongresszuson tartott Brighton-ben «a vér 
testecskéinek megszámlálására» való, általa feltalált ké
szülékről, a mely nagy hatást tett a tudós körökben.

Az asztalon fehér teríték, rajta ízletes reggeli állott, 
néhány szelet angolosan sült côtelette, gőzölgő tea s 
étvágygerjesztő pirított vajas kenyér.
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—  Úgy van —  folytatá magánbeszédét a doktor —  
ezeket az angol újságokat kitünően szerkesztik, azt nem 
lehet tagadni. Az alelnök megnyitó beszéde, dr. Cicogna 
(Nápolyból) válasza, az én előadásom, röptében lekapva, 
úgyszólván fényképezve, mind megvan bennök. —  A szó 
dr. Sarassin-é, Douai-ból. —  «Tisztelt hallgatóim meg
bocsátanak, ha a magam anyanyelvén szólok; de önök 
kétségkívül jobban értik az én nyelvemet, mint én beszé
lem az önökét. » S öt hasáb, apró betűvel ! Nem tudnám 
megmondani, melyik jobb: a «Times» tudósítása-e vagy 
a « Telegraph »-é ! Egyik tökéletesebb mint a másik.

Dr. Sarassin eddig érkezett elmélkedéseiben, midőn a 
vendéglő «díszmestere» —  mert kisebb czímet lehetet
len adni e kifogástalan feketébe öltözött, fehér nyakken- 
dős és keztyüs egyéniségnek —  kopogott az ajtón s meg
kérdezte, ha «látható-e a monsiou?»

Mert meg kell jegyezni, hogy az angolok megtalálták 
a legkönnyebb módját, hogy kell egyszerre megjelölni 
mindenkinek, a kivel szóba állanak, a nemzetiségét. Ok 
minden angolt Sir-nek, minden francziát monsiou-nak, 
minden olaszt signor-nak, s minden németet Herr-nek 
szólítanak.

Sarassin tudor átvette a neki nyújtott névjegyet. El 
nem gondolhatta, ki akarhatja meglátogatni őt e város
ban, a hol egy lelket sem ismer. Meglepetése egyáltalá
ban nem csökkent, mikor a névjegyről ezt olvasta :

M r: SHARP, sollicitor,
93. Southampton row.

London.

Tudta, hogy sollicitor (ügyvivő) valami közép az ügy
véd és közjegyző, meg a rendőrügynök között. De mister 
Sharpnak soha hírét sem hallotta.



----  JÓL SZERKESZTIK EZEKET AZ ANGOL ÚJSÁGOKAT !
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—  Mi az ördög dolga lehet velem mr. Sharpnak? 
Talán csak nem tettem, tudtomon kívül, valami rossz 
fát a tűzre. —  Bizonyos ön benne, hogy nekem szól e 
látogatás ?

—  Oh yes, monsiou !
—  Hát bocsássa be.
A belépő még fiatal ember volt, a kit a doktor első 

tekintetre mindjárt a «halálfejek» közé sorozott. Beesett 
arcza, homorú halántékai, kiálló hosszú fogai által meg
feszített vékony, aszott ajkai, pergamentszerű arczbőre, 
apró pislogó szemei csakugyan érdemessé tették őt ez 
elnevezésre. Csontváz tagjai csak úgy lötyögtek bő kabát
jában, míg száraz ökleiben bőr útitáskát szorongatott.

A mint belépett, gyorsan köszönt, táskáját és kalap
ját letette a földre, s a nélkül, hogy engedelmet várna, 
bemutatta magát.

—- Ifjabb Sharp Vilmos Henrik, a Billows-Green-Sharp 
és Társa czóg ügynöke . . . Dr. Sarassin-hez van szeren
csém ?

—  Az vagyok, uram.
—  Sarassin Ferencz ?
—  Úgy van.
—  Douai-ból?
—  Ott lakom.
—  Önnek atyja Sarassin Izidor volt?
—  Csakugyan.
Sharp egy kis jegyzőkönyvet vett elő zsebéből, bele

pillantott s így folytatá :
—  Sarassin Izidor meghalt Párisban, a VI. kerületben, 

a Taranne-utcza 54. számú házban, a Hótel-des-Écoles- 
ban, mely azóta leromboltatott.

—  Úgy van, —  felelt a tudor, egyre jobban bámulva ; — 
de nem volna szives megmondani — ?

—  Sarassin Izidor anyja Langévol Julia volt, —  foly-
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tatá Sharp, rá se hederintve a bámuló doktorra. —  Bar- 
le-Ducből száj mázott, Langévol Benedek leánya volt, a 
ki a Loriol-utczában lakott s 1812-ben balt meg, mint 
a nevezett város anyakönyveiből kitűnik. Ab, ezek az 
anyakönyvek ! megbecsülhetetlen intézmény, uram ! —  
és nővére volt Langévol János-Jakabnak, a ki altiszt volt 
a 36-dik könnyű lovas ezredben.

—  Meg kell vallanom uram, hogy ön jobban ismeri 
családfámat, mint enmagam. De szabad-e kérdez
nem — ?

—  Önnek nagyanyja 1807-ben hagyta el Bar le-Duc-öt, 
önnek nagyatyjával. Sarasam Jánossal, a kihez 1799-ben 
ment nőül. Melunben telepedlek le, mint bádogosok s 
ott maradtak 1811-ig, a mikor Sarassiuné, Langévol 
Julia meghalt. Házasságukból egyetlen gyermek szárma
zott, Sarassin Izidor, az ön atyja. Itt a fonal megszakad, 
egész emennek haláláig, mely a párisi anyakönyvben van 
följegyezve.

■—  Én összeköthetem a fonalat, —  mondá a doktor, 
a ki maga is érdeklődni kezdett. —  Nagyatyám Párisba 
költözött atyám neveltetése végett, kit az orvosi pályára 
szánt. Palaiseauban, Versailles mellett balt meg, a hol 
atyám orvos volt, s a hol én születtem, 1822-ben.

—  Ön az én emberem, —  szólt Sharp úr. —  Vannak 
önnek testvérei ?

—  Nincsenek. Egyetlen gyermek voltam s anyám két 
éves koromban balt meg. De végre, uram, nem mond
hatná meg —  ?

Mr. Sharp fölegyenesedett.
—  Sir Bryah Jowabir Mothooranath ! — mondá. azzal 

a tisztelettel ejtve ki ez idegen hangzású neveket, melyek
kel minden angol viseltetik az ősnemes nevek iránt, — 
boldog vagyok, hogy első lehettem, a ki önt e megillető 
nevén üdvözölhetem.
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—  Ez az ember őrült ! —- gondolta magában az orvos. 
Ez gyakran fordul elő a « halálfejek »-nél.

Az ügynök kiolvasta e gondolatot az orvos szemeiből 
s egész nyugalommal felelt :

—  Nem uram, nem vagyok őrült. Ön e perczben egyet
len törvényes örököse annak a bárói czímnek, mely a 
bengáli főkormányzó előterjesztésére, az 1819-ben angol 
polgárrá honosított Langévol János-Jakabnak, a gokuli 
bégum* özvegyének s javai haszonélvezőjének adomá- 
nyoztatott; az özvegy 1841-ben halt m egs egyetlen, 
bárgyú fiút hagyott hátra, névre szintén Langévol János- 
Jakabot, a ki még arra is képtelen volt, hogy végrende
letet tegyen, midőn 1869-ben magtalanul elhalt. Örök
sége, ezelőtt harmincz évvel, mintegy öt millió sterlingre 
rúgott. Ö maga gyámság alatt maradt mindvégig s va
gyona jövedelmei csaknem egészen tőkésíttettek, s halá
láig huszonegy millió sterlingre kerekedtek ki. Az agrai 
törvényszék ítélete folytán, melyet a delhi-i főtörvény
szék is megerősített s a főszámszék is helyben hagyott, 
az ingatlan vagyonok és a drágaságok eladattak s az egész 
összeg az angol bankban helyeztetett el. Jelenleg a va
gyon ötszázhuszonhét millió frankra rúg, melyet ön egy
szerű elismervényre azonnal fölvehet, mihelyt a legfőbb 
törvényszéknél származási táblával hitelesen kimutatja 
örökösödési jogát; s mely vagyonra én önnek, Trollop, 
Smith és társa bankárok nevében bármely tetszése sze
rinti összeget kész vagyok előlegezni.

Sarassin tudor kővé vált. Néhány perczig nem tudott 
szóhoz jutni. Végre a benne lakó kritikai hajlamtól ösz
tökélve, melynél fogva megszokta, hogy nem hagyott 
ellenvetés nélkül semmit, s különben sem bírván valónak 
elfogadni ezt az ezeregy-éjszakába illő mesét, így szólt:

* Hindosztáni herczegnő.



SHARP DR FÖLKAPTA BŐRTÁSKÁJÁT.
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—  De uram, mivel bizonyítja be ön előttem e törté
net igazságát? s mikép tudott engem megtalálni?

—  A bizonyítékok nálam vannak, —  szólt Sharp úr, 
fölkapva bői táskáját a földről s szemmel láthatólag meg- 
ütődve ezen a kételkedésen. A mi azt illeti, hogyan talál
tam meg önt, az nagyon egyszerű. Ót év óta kerestem. 
A rokonságkutatás, a mint mi nevezzük az angol jog
ban: «next of kin», a mire annyi sok egyenes magsza
kadási esetben szükség van, czégünknek egyik főüzlet
ága. A Gokul-bégum öröksége már épen öt év óta fog
lalkoztat. Minden irányban megindítottuk kutatásainkat, 
s száz létező Sarassin-család nemzetségfáját felhánytuk, 
a nélkül, hogy egyetlen Izidorra akadtunk volna. Már 
azt hittem, hogy nincs is több Sarassin egész Franczia- 
országban, mikor tegnap reggel a « Daily-Telegragh li
bán egy tudósítás ötlött a szemembe az orvosi kon
gresszusról, melyben egy ily nevű orvos nevezetes elő
adást tartott; ezt a Sarassint még nem ismertem. 
Azonnal elővettem az e névre szóló összes jegyzeteinket 
s meglepetéssel győződtem meg, hogy Douai városa egé
szen kikerülte volt figyelmünket. Meg voltam győződve, 
hogy helyes nyomon vagyok, azonnal vasútra ültem s 
Brighton-be siettem. Láttam önt kilépni a kongresszus 
üléséből, s meggyőződésem teljes bizonyossággá vált. 
Ön szakasztott mása, valódi élő arczképe boldogúlt 
Langévol nagybátyjának, a kinek élethü arczképe birto
kunkban van ; ez a kép Sarononi hindu festő által festett 
olaj kép után készült.

Sharp úr egy fényképet vett elő jegyzőkönyvecskéjé
ből s átadta Sarassin doktornak. E fénykép magas ter
metű férfit ábrázolt, felséges szakállal, hegyes turbánnal 
s indiai shálszövetből készült hálókabátban; a kép hát
terében egy távoli csata füstje gomolygott.



13

Míg a doktor az arczképet nézte, Sharp úr iratokat 
vett elő a bőrtáskából s azokat átnyújtva így szólt :

—  Ez iratok még jobban fel fogják önt világosítani. 
Önnél hagyom azokat s két óra múlva visszajövök, hogy 
átvegyem rendeletéit. —  Sir Bryah Jowabir Mothoora- 
nath, van szerencsém magamat ajánlani.

S ezzel, alázatos hajlongások közt, hátrafelé menve, 
eltávozott s a bámulatából magához térni alig tudó örö
köst magára hagyta, kezében az irományokkal.

II. FEJEZET.

Az iratok.

Az orvos kezében hagyott papirok részint kézirat, ré
szint nyomtatványok voltak. Alig futotta át az öt-hat 
darab Írást, azonnal meg kellett győződnie, hogy a Sharp 
úr által előadott történet egy szóig igaz s a kétely leg
kisebb árnya sem jogosult.

Mikép lehetne kételkedni például a következő, nyom
tatott, okmánynyal szemben ?

JELENTÉS
a királyné 0  felsége titkos tanácsának nagyméltóságú lordjaihoz, a 
ragginahrai (Bengál tartomány) gokuli bégum megüresedett öröksége 

tárgyában ; benyujtatott 1870 január 5-ikén.

Tény-vázlat. Ez ügyben bizonyos fekvőségek, negy
venhárom ezer hold szántóföld, különböző épületek, 
paloták, gazdasági épületek, faluk, ingóságok, drágisá- 
gok, fegyverek stb. forognak kérdésben, melyek a raggi
nahrai gokuli bégum hagyatékához tartoznak. A mellé
kelt kivonatok szerint az agrai polgári törvényszék és a 
delhii főtörvényszék megállapította, hogy 1819 -ben a
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gokuli bégum, a luckmisszuri rádsa özvegye s tekinté
lyes vagyonának örököse, egy franczia eredetű és Lan- 
gévol János-Jakab nevezetű idegenhez ment nőül. Ez 
az idegen, miután 1815-ig a franczia hadseregben szol
gált és altiszti (őrmesteri) rangot kapott a 36. könnyű 
loWs ezredben, a loirei hadsereg elbocsáttatásakor beállt 
áru-felügyelőnek egy nantesi kereskedő-hajón. Kalkut
tába érkezve, partra szállott s mint újoncz-begyakorló 
kapitány lépett azon kis seregbe, melyet a luckmisszuri 
rádsának joga volt tartani. Ez állásból nemsokára a fő
parancsnoki rangba emelkedett, s a rádsának rövid időn 
bekövetkezett halálával megnyerte özvegyének kezét. 
Angol alattvalóvá honosíttatván, a gyarmati politika érde
kében és az Agrában tartózkodó e rópaiaknak tett jó 
szolgálatai fejében, Langévol János-Jakab, a béguin 
férje, a bengáli tartomány főkormányzójának ajánlá
sára —  az angol kormánytól bárói czímet nyert, mely
hez a Bryah Jowahir-Mothooranath-i uradalmat kapta 
hűbérid. A bégum 1839-ben halt meg, javai haszonélve
zetét férjére, Langévol János-Jakabra hagyva, ki őt két 
év múlva követte a halálban. Házasságuk egyetlen gyü
mölcse egy, kis korától fogva bárgyú fiú volt, kit gyám
ság alá kellett helyezni. Javai hűségesen kezeltettek 
1869-ben bekövetkezett haláláig. Az agrai törvényszék 
s delhii főtörvényszék elrendelvén a hagyaték elárverez- 
tetését, az állam nevében működő tartományi kormány
szék meghagyásából van szerencsénk kérni a titkos tanács 
lordjait, méltóztassanak e végzéseket helyben hagyni, 
stb., stb. —  Következnek az aláirások.

Az agrai és delhii törvényszék hitelesített ítéleteiből, 
az eladásról szóló okmányokból, a tőkepénznek az angol 
bankba elhelyezését rendelő parancsból, a Langévol-örö- 
kösöknek Francziaországban feltalálására intézett kuta
tások történeti előadásából s más hasonló okmányokból,



15

melyeknek jegyzéke az iratokhoz volt mellékelve, min
den kétséget kizárólag meg kellett győződnie Sarassin 
tudornak a Sharp úr előadásának igazsága felől. Kétség
kívül ő volt az egyedüli s vérszerinti rokon, a «next of 
km» és így a bégum vagyonának örököse. Közte s az 
angol bank pinczéibe letett 527 millió franknyi vagyon 
közt csak egy alakszerű Ítélet vékony választó fala állt, 
melyet az örökhagyó halála és saját születési okmányá
nak egyszerű felmutatása le fog dönteni.

Ez a váratlan szerencse méltán elkápráztathatta a leg
higgadtabb elmét is; s a derék orvos maga sem maradt 
teljesen ment attól a felindulástól, melyet az ily váratlan 
és óriási szerencse bizonyosságának múlhatatlan okoz
nia kellett. Felindulása azonban csak rövid ideig tartott, 
s mindössze abban nyilvánult, hogy kétszer-báromszor, 
a szokottnál gyorsabb léptekkel mérte végig a szobáját. 
Azzal visszanyerte önuralmát; e múló lázat mint gyön- 
geséget vetette magának szemére, s visszaülve karszé
kébe, hátradőlt s néhány perczig mély gondolatokba 
merült.

Egyszerre ismét felugrott s nagy lépésekkel kezdett 
járkálni fel s alá. De szemei most tiszta tényben ragyog
tak s mutatták, hogy nemes és nagylelkű eszme fogam- 
zik meg agyában. Az eszmét megragadta, megforgatta, 
meghányta-vetette, —  végre elfogadta.

E perczben kopogtak az ajtón. Sharp úr jött vissza.
—  Bocsásson meg, hogy kétkedtem —  szólt nyájasan 

a doktor. —  Most már teljesen meggyőződtem s ezer
szeresen lekötelezettje vagyok önnek minden eddigi 
fáradozásáért.

—  Lekötelezettségről szó sincs . . . merő üzlet . . . 
mesterségem. . .  válaszolt mr. Sharp. —  Szabad- e remél
nem, hogy Sir Bryah igénybe veendi ügynöki szolgála
taimat ?
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—  Önként értetik. Az egész ügy lebonyolítását önre 
bízom. Csak arra az egyre kérem, ne szólítson engem e 
képtelen czímen !

Képtelen! Oly czím, mely huszonegy millió font 
sterlinget ér ! —  mondotta Sharp úr megütödött arcza ; 
de sokkal udvariasabb ember volt, hogy sem ellent- 
mondjon.

—  A mint parancsolni méltóztatik, —  felelt meghajtva 
magát. — A vonattal visszatérek Londonba s ott várom 
be parancsait.

—  Megtarthatom ez okmányokat?
—  Kétségkívül ; másolataink vannak rólok.
És Sharp úr, elmaradhatatlan úti táskájával, eltávo

zott.
Sarassin doktor, egyedül maradva, íróasztalához ült, 

levélpapírt vett elő, s egy percznyi gondolkozás után a 
következő levelet írta:

«Brighton, 1871 október 28.
Kedves fiam!

Váratlan, óriási szerencse ért. Ne hidd, hogy őrült - 
ségi rohamban szenvedek s olvasd át azt a két-három 
nyomtatott okmányt, melyet levelemhez csatolok. Vilá
gosan meglátod belőlök, hogy egy angol, vagy jobban 
mondva indiai báróság s egy félmilliárd frankot túlhaladó 
és az angol bankban elhelyezett vagyon örököse vagyok. 
Nem kételkedem, kedves Oktávom, hogy te is hasonló 
érzelmekkel fogadod e hírt, mint magam. Mint ón, te 
is át fogod látni, mily új kötelességeket ró reánk ez 
a nagy vagyon, s mily veszélyekkel fenyegetheti józan 
eszünket és meggondolásunkat. Még nincs egy órája, 
hogy tudomásom van e dologról, s e felelősség gondja 
máris félig elfojtja bennem az örömet, melyet, mikor 
megtudtam, reátok gondolva éreztem. Ki tudja, nem 
lesz-e végzetes ránk nézve sorsunk e változása ? —  Sze
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rény kutatók a tudományok világában, oly boldogok vol
tunk igénytelen helyzetünkben ! Azok maradunk-e tovább 
is? Talán nem, ha csak . . .  De nem merem még föl- 
fedni előtted azt a gondolatot, mely elmémet foglalkoz
tatja . . .  ha csak e vagyon nem lesz kezünkben egy új 
és hatalmas tudományos emeltyűvé, a művelődés bámu
latos eszközévé ! Majd beszélünk róla.

írj mielőbb s tudasd velem, mi benyomást tett rád e 
nagy újság; s add tudtára óvatosan anyádnak is; meg 
vagyok győződve, hogy eszes asszony létére nyugodtan 
és higgadtan fogja fogadni. A mi húgodat illeti, ő még 
fiatalabb, mintsem ilyesmi elcsavarhatná a fejét. Külön
ben az ő kis fejecskéje elég szilárdul áll már is, s ha 
ennek az újságnak minden lehető következményeit fel 
tudná fogni, bizonyos vagyok benne, hogy új helyzetünk 
mindnyájunk közt épen rajta változtatna legkevesebbet.

Kózszorításomat Marcellnek. Jövőm összes tervei közt 
egy sincs, melyben neki helye ne lenne.

Szerető atyád 
Dr. Sarassin Fr.»

E levelet a Sharp által ott hagyott irományok legfon- 
tosabbjaival borítékba zárta és

Sarassin Oktávnak,
az ipar és művészetek központi iskolája növendékének

Paris,
Roi-de-Sicile-utcza 32. sz.

alá czímezte s azzal kalapját és felöltőjét véve, a kon
gresszusba indult. Egy negyedóra múlva, a tudományos 
tárgyalásokba merülve, a derék ember nem is gondolt 
örökségére, millióira.

Verne. A bégum ötszáz milliója. 2



IS

III. FEJEZET.

A két tanuló-társ.

Sarassin Oktáv nem volt épen kiváló gyerek; sőt min
den tekintetben olyan középszerű fiú volt, a milyen leg
több van a világon: sem ostoba, sem lángész; sem rút, 
sem szép ; sem szőke, sem barna, sem magas, sem ala
csony. Az elsőfokú iskolában rendesen a másodrendű 
jutalmakat nyerte ; a felsőbb tanfolyamra képesítő vizs
gán csak «elégséges» osztályzattal csúszott át. Az egye
temre lépésekor először visszavetették, s csak második 
próbára vették föl az «école centrale»-ba. Általában hatá
rozatlan jellem volt, a kit a véletlen szele ingatott ide- 
oda, mint a parafa-dugót, mely a hullám tetején úszik 
s az ár az egyenlítő vagy a sark felé sodorja-— szeszélye 
szerint. Az ily emberek sorsa felett csak a véletlen ha
tároz.

Szerencsére Oktáv egy erélyes természet jótékony 
hatalma alá került az egyetemen, kinek kissé zsarnoki, 
de üdvös befolyása ellentállhatatlanul éreztette magát. 
A Nagy Károly-lyceumban, hova Oktávot atyja tanul
mányai befejezése végett küldötte, egy fiatal elszászi, 
Bruckmann Marcell, a ki csak pár évvel volt nála idősebb, 
de jelleme és fejlettsége már csaknem férfivá avatta, 
szoros barátságba lépett az ifjú Sarassin-nel s mintegy 
pártfogásába vette őt.

Bruckmann Marcell már tizenkét éves korában árván 
maradva, s csak annyi vagyonnal, hogy taníttatása költ
ségeit fedezhesse, korán önállósághoz szokott. Ha Oktáv 
magával nem vitte volna őt a szünnapokra szülei házába, 
talán soha ki sem mozdult volna a lyceum épületéből.
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így rövid időn majdnem családtaggá lett az orvos házá
ban. Ez és neje, látván mily üdvös befolyást gyakorol 
fiókra az érettebb s komolyabb tanuló-társ, nagyon meg
szerették s igyekeztek őt magokhoz s fiókhoz lánczolni. 
Apja és anyja helyét pótolták, a mit Marcell őszinte 
ragaszkodással s hálával viszonzott; nem szavakkal, 
hanem tettekkel. Föltette magában, hogy a kis Johanná
ból, a ki világos eszű és tanulni szerető gyermek volt, 
tanult és eszes leányt, Oktávból pedig apjához méltó 
fiút nevel. Ez utóbbi föladat, meg kell vallani, nem volt 
épen könnyű, de Marcell föltette magában, hogy czélt 
fog érni. Azon elhatározott fiatal hősök közé tartozott, 
a milyenek csak Elszászból kerülnek ki, hogy a párisi 
élet zajos küzdelmeit végig harczolják s azokban diadal
maskodjanak. Már gyermekkorában is kivált izmainak 
aczél ereje, értelmének fölénye s jellemének kitartó szí
vóssága által. Csupa akarat és csupa jellem volt. Az 
iskolában egyetlen vágya volt: minden tekintetben ki
tűnni ; a tudományokban úgy, mint a testgyakorlatok
ban, a vegytani műhelyben úgy, mint a vasárnapi játé
kokban. Ha a díjak osztásánál nem az övé lett volna a 
legdúsabb aratás : elveszettnek hitte volna az egész évet. 
Húsz éves korában már izmos, erőteljes, szakállas, baju
szos fiatal ember volt, olyan, a korához képest is fejlet
len s vézna Oktáv mellett, mintha legalább tíz évvel 
idősebb lett volna nála; jól illett neki, hogy egészen 
mentora legyen fiatalabb pályatársának. Oly felsősége 
volt fölötte, hogy képes volt őt egész napokon át köny
veihez és feladataihoz kötni.

Az 1870-iki háború abban a pillanatban találta a két 
fiatal jó  barátot, mikor épen vizsgáikra készültek. De 
ekkor Marcell volt, a ki először félre tette a könyvet. 
Francziaország s az ő kedves Elszásza védelmére kellett 
sietnie. Oktáv sem habozott és elkísérte. Marcell Cham-
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pigny ostrománál golyót kapott a jobb karjába, Bűzén - 
válnál pedig vállrojtot a bal vállára. Oktáv nem kapott 
sem sebet, sem paszomántot, pedig nem rajta múlt ; 
sehol sem maradt el barátjától a tűzben; de a harczban 
a szerencse istenei játszanak.

A béke helyreálltával ismét visszatértek tanulmányaik
hoz, s az iskola közelében egy szerény hotelben két egy
másba nyíló szobát béreltek. A Francziaországot ért csa
pások, Elszász és Lotharingia elszakítása az anyaország
tól, a mély szomorúság férfias jellegét nyomták Marcell 
arczára és lelkületére.

—  A franczia ifjúság kötelessége helyre hozni apái 
bűnét ; ezt pedig csak komoly munka által érhetjük el —  
szokta mondani.

Reggel öt órakor mindig talpon volt s kényszerítette 
Oktávot is, hogy kövesse példáját. Magával vitte az elő
adásokra; együtt dolgozott vele a föladatokon, s a pihe
nésre szánt kevés időben sem hagyta magára. Otthon 
mindig dolgoztak ; pihenőül legfölebb egy pipa dohányt 
szívtak ki, vagy egy csésze kávét főztek maguknak. Este 
tíz órakor kimerültén, de elégedetten feküdtek le. Idő
ről-időre egy játszma billiárd, egy-egy kiválóbb színmű 
előadása, nagy ritkán egy hangverseny a konzervató
riumban —  volt minden szórakozásuk. Hetenként két
szer testgyakorlat, vagy egy gyalogséta az erdőbe, segí
tett testöket edzeni és izmaik erejét kifejteni.

1871-ben, október 29-én, esti hét óra tájt szintén 
együtt ült a két jó  barát, szokása szerint egy asztal mel
lett, a közös lámpa világánál, valamely számtani föladat 
kidolgozásába merülve. Darab idő múlva —  míg Marcell a 
problémával foglalkozott —  Oktáv fölkelt s elővette kávé
főzőjét. A kávéfőzés volt azon —  fájdalom —- egyetlen 
specialitása, melyben kitűnőnek ismerte magát. S annál 
inkább szerette gyakorolni e kitűnőségét, mert ezzel
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legalább néhány perezre kivonhatta magát a számtani 
föladat észfeszítö műveletei alól. Csöppenként szűrőd- 
tette át a forró vizet az őrölt kávé ujjnyi vastag rétegén 
s gyönyörködött benne. De Marcell szorgalma s mun
kájába elmélyedt figyelme önkéntelen szemrehányás
ként nehezült lelkére s akaratlan szükségét érezte, hogy 
mondjon valamit.

■—  Új szűrőt kell már vennünk —  szólt tehát ■—  ez 
a régi már egészen ellopott s nincs a mai polgárisult- 
ságnak színvonalán.

•—  Hát végy új szűrőt, —  felelte Marcell némi türel
metlenséggel, —  akkor legalább nem vesztegetsz min
den este egy órát a kávéfőzéssel.

S ismét föladatába mélyedt.
E perezben kopogtak.
—  Levél Sarassin Oktáv úrnak, —  mondta a belépő 

postás.
Képzelhetni, mily szívesen fogadta Oktáv ez új félbe

szakítást. Mohón nyúlt a levél után.
—  Atyám írja, —  szólt a czímre tekintve. —  De hisz 

ez egész csomag, —  fölytatá, kezében mérlegelve a szo
katlan nagyságú levelet.

Marcell is tudta, hogy az orvos Angliában van ; mert 
oda utaztában Páris felé jött s meglátogatta fiát és annak 
barátját s mindkettőjőket pompásan meg is vendégelte 
egy előkelő fogadóban.

—  Majd elmondod, ír-e atyád az egészségügyi kon
gresszuson viselt dolgairól ? —  szólt Marcell s folytatta 
munkáját, míg Oktáv a levelet olvasta.

Oktáv egy kiáltására, mely sikoltásnak is beillett volna, 
Marcell is fölemelte a fejét.

-— Mi baj ? —  kérdezte meglepetve, látván, hogy ba
rátja egészen halvány s a lélekzete is elfuladt.
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—  Olvasd, —  mondá ez hebegve s oda nyújtotta neki 
apja levelét.

Marcell átfutotta ; elolvasta másodszor is, mintha ő 
sem hinne szemeinek, megnézte a levélhez mellékelt 
nyomtatványokat s így szólt :

—  Különös !
Azzal megtömte pipáját s gépiesen rágyújtott.
-— Hiszed, hogy igaz ? —  kérdé Oktáv, oly lelken

dezve, mintha orákulumot várna.
—  Hogyne? atyád sokkal józanabb s rendezettebb fejű 

ember, mintsem elégséges bizonyíték nélkül elfogadjon 
valamit. Egyébiránt a bizonyítékok itt vannak ; s a dolog 
magában véve elég egyszerű.

Pipája rendben égvén, Marcell újra munkájához látott. 
Oktáv ellenben oly izgatott volt, hogy kávéja főzését sem 
bírta bevégezni. De szükségét érezte, hogy beszéljen, — 
hogy mondjon valamit, csakhogy meg ne fuladjon.

—  De ha igaz: akkor ez hallatlan! Tudod-e mi az, 
egy fél milliárd ? Ez rengeteg kincs !

Marcell fölemelte fejét s helybehagyta.
—  Úgy van, rengeteg! Francziaországban talán nincs 

is ily gazdag ember; csak néhány van az Egyesült-Álla
mokban, öt vagy hat Angliában, s összesen talán tizenöt 
vagy húsz az egész világon.

—  S még hozzá baronet-czím ! Tudod, én a czímekre 
soha sem adtam sokat ; de ha így az égből pottyan, mégis 
csak ér valamit; jobb, mintha csak egyszerűen Sarassin- 
nek hívják az embert.

Marcell egykedvűen fújta a füstöt kis pipájából: pőh, 
p ő h ! . ; .

—  Már olyan igazi czímet értek, tudod ; teszem azt 
egy angol peerség —

A füst csak pöfögött : pőh, pőh . . .
—  Na, már akármit mondasz, a vér azért mégse válik
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vízzé. Ámbár a vagyon sem megvetendő. Emlékszel, hogy 
számtanárunk, Binom úr, mindig azzal szokta kezdeni 
félévi leczkéit, —  fogalmat akarván adni a rengeteg nagy 
számokról —  hogy a fél milliárd már túlhaladja a köz
vetlen felfogás határait; hogy minden perczben egy fran
kot számlálva, ezer év kellene ez összeg leszámlálására... 
Igazán különös, ha meggondolom, hogy nekünk félmii- 
liárd frankunk legyen !

—  Igazán ! ha tíz annyitok volna, egyszerre lefizethet
nétek Francziaország hadi sarczát, az öt milliárdot !

—  Az istenért, eszébe ne juttasd ezt apámnak ! képes 
volna rá, hogy oda adja! Áztán, ha a tőkét oda köl
csönözné is —  de a kamatokat meg kellene tartania ! 
Huszonöt millió évi kamat !

— Ej fiú, te úgy látszik tőkepénzesnek születtél. Hej, 
félek, jobb lett volna rád nézve, ha huszonöt millió ka
mat helyett huszonöt ezer frank tőkén osztozhatnál kis 
húgoddal ! . . .  Egészen bele bódulsz ebbe a szerencsébe. 
Jobb volna egy kis sétát tenned a szabadban.

—  Igazad van ! —  szólt Oktáv, kapva az eszmén s 
mintegy engedélynek véve azt, hogy abba hagyhassa mára 
a tanulást, fogta kalapját s megszorítva barátja kezét, 
lesietett a lépcsőn.

Alig ért az utczára, megállt egy gázláng alatt, elővette 
zsebéből apja levelét s újra elolvasta, mintha szüksége 
volna meggyőződnie, hogy nem álmodik.
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Otthon.

—  Fél milliárd, fél milliárd ! —  ismételte magában 
folyvást. Vagyis huszonötmillió évi jövedelem ! Remélem, 
nekem is ad belőle apám egyet, vagy fél, vagy no, negyed 
milliót évi járadékul. Hogyne ! S ennyi pénzzel már le
het valamit kezdeni. Majd tudnám én, mit csináljak vele. 
Fogadom, jól használnám ! Hisz nem vagyok én tökkel 
ütött. Ha az volnék, nem is vettek volna fel az egyetemre. 
S aztán czímem is van ; azt is csak meg kell becsülni !

A mint a kivilágított utczán haladt, egy kirakat tükrébe 
pillantott és nézegette magát.

—  Palotám lesz, kocsit, lovat tartok. Marcellnek külön 
hátas lova lesz. Ha mi gazdagok vagyunk, ő is az. Iga
zán az égből hullott szerencse! Fél milliárd —  és báró
ság. Furcsán jött, mégis mintha mindig számítottam 
volna rá. Valami súgta nekem, mikor úgy a rajztábla fölé 
hajolva dolgoztam, hogy nem marad mindig így ! Mégis 
olyan különös.

Ily gondolatok közt ment végig a Rivoli-utcza árkádjai 
alatt; kiért az elisée-i mezőkre, befordult a király-utcza 
sarkán, s a sugár-úton haladt tova. Máskor hideg közöny
nyel szemlélte a fényes kirakatokat, mint hiábavalóságo
kat, melyekhez semmi köze. Most meg-megállt előttök s 
az öröm élénk érzetével gondolt arra, hogy mind e szép 
kincs az övé lehetne, mihelyt akarná.

—  A hollandi szövőszékek orsói érettem forognak, az 
elboeufi gyárak nekem szövik legfinomabb posztóikat, a 
legmesterkéltebb óraművek számomra készülnek, az 
operaház ragyogó csillára rám önti fény-kévéit s a hege-
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dük nekem szólnak és a tánczosnők kedvemért forognak. 
Egész Páris az enyém ! minden az enyém ! Nem fogok-e 
utazni? nem látogatom-e meg báróságom törzshelyét 
Indiában? Miért ne vehetnék magamnak egy pagodát 
összes bronz-papjaival s ráadásul elefántcsont bálvány
isteneivel? Elefántjaim is lesznek. Tigrisre fogok vadászni. 
S mily pompás fegyverek ! Mily könnyű naszádom a Gan- 
gesen! Naszád? hogy is ne, —  gőz-yacbtom lesz, mely 
oda röpít a hová akarom, s ott állok meg vagy fordulok 
vissza, a hol épen kedvem tartja vagy szeszélyem ki- 
vánja... A gőzről jut eszembe —  hisz atyám azt írta, 
hogy tudassam az újságot anyámmal is. Nem volna-'e jó  
azonnal vasútra ülnöm s Douai-ba mennem ? —  De az 
iskola ! Eh, mit az iskola ! azt is el lehet egyszer mulasz
tani. De mit mond rá Marcell ? Értesítenem kell őt. Sür
gönyt küldök neki. Át fogja látni, mennyire kellett siet
nem, hogy anyámat s húgomat ily körülmények közt 
viszontlássam !

Oktáv a táviró hivatalba lépett, sürgönyzött barátjá
nak, hogy haza megy s két nap múlva visszatér. Aztán 
bérkocsiba ült s az északi pályaudvarba hajtatott.

Mihelyt a kocsiban elhelyezkedett, ismét tovább szőtte 
álmait.

Éjfél után két órakor leszállóit Douai-ban ; egy negyed 
óra múlva már az apai és anyai ház kapúján zörgetett —  
s az éjjeli csöngetyű hangjával fellármázta az egész utczát.

—  Vájjon ki beteg? —  kérdezték a szomszédasszonyok 
egymástól, kidugva fejőket ablakaikon.

—  Az orvos úr nincs a városban ! —  szólt ki a vén 
szolgáló, a ki a kapus tisztét teljesítette, kis rács ablaka 
mögül.

—  Én vagyok, Oktáv ; nyisd ki, Francziska !
Néhány percznyi várakozás után, míg Francziska a

kapukulcsot előkereste s előbujt rejtekéből, Oktávnak
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sikerült végre bejutnia a házba. Anyja skis húga Johanna, 
hálóköntöseiket magokra kapva, pongyolában várták az 
ajtóban, hogy megfejtse nekik váratlan hazajövetele okát.

Az orvos levele, melyet hangosan olvasott föl előttök, 
csakhamar megfejtett mindent.

Sarassinnét a hír egy perezre elkábította. Megölelte 
fiát, magához szorította leányát és sírt örömében. Úgy 
rémlett neki, mintha most már az egész világ az övék 
lenne, s a szerencsétlenség nem is merhetne többé köze
líteni e drága s ártatlan gyermekekhez, kiknek néhány 
száz millió örökségük van. Azonban a nők hamarább bele 
találják magokat a sors legnagyobb fordulataiba is, mint 
a férfiak. Sarassinné újra átolvasta férje levelét, s azt 
mondta magában, hogy végre is férjének a joga és teen
dője dönteni az ő s gyermekeik sorsa fölött. E gondolatra 
a nyugalom visszatért szívébe.

A mi Johannát illeti, ő csak anyja és bátyja boldogsá
gán örvendett ; de tizenhárom éves képzelete nem álmo
dott nagyobb boldogságról, mint a minőt e szerény kis 
házban talált eddig, hol élete csöndesen folydogált taní
tóinak leczkéi s szülőinek nyájaskodásai között. Nem 
bírta fölfogni, hogy egy csomó bankjegy mi nagy válto
zást idézhetne elő életűkben s a jövő tervei legkevésbbé 
sem háborgatták őt. $  {j

Sarassinné, a ki nagyon fiatalon ment férjhez oly em
berhez, a ki egészen tudós vizsgálódásaiba s munkáiba 
volt merülve, megszokta tisztelni férje foglalkozását, 
melyen az egész szenvedéllyel csüngött ; gyöngéden sze
rette férjét a nélkül, hogy valaha megtudta volna érteni. 
Nem osztozván azokban az örömökben, melyeket Saras
ain orvosnak a tanulmány nyújtott, néha magára hagyatva 
érezte magát e szenvedélyes munkás oldalán s annál fogva 
minden vágyát és reményét két növekedő gyermekében 
összpontosította. Mindig szép, mosolygó jövőt álmodott
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nekik ; remélte, hogy boldogok lesznek. Oktáv, arról nem 
is kétkedett, nagy dolgokra van hivatva. Mióta a központi 
iskolába lépett, a leendő mérnökök e szerény, de hasznos 
akadémiája az anya képzeletében csupa kitűnő szellemek 
képző intézetévé magasult. Egyetlen aggodalma az volt, 
hogy szerény vagyonuk nem lesz-e gátja, vagy legalább 
is súlyos akadálya fia dicső pályájának s nem fogja-e na
gyon is nehezíteni leánya szerencsés kiházasítását és elhe
lyezését? Most, —  térje leveléből az az egy meggyőződés 
érlelődött meg lelkében, hogy eddigi aggodalmainak nincs 
értelme többé. S ez őt teljesen boldoggá tette.

Az anya, karszékében ülve, míg könnyű pálma-legyező
vel játszott kezében, gyermekei előtte állván, soká beszél
gettek még sorsuk bekövetkezett változásáról. Oktáv nem 
fogyott ki a tervek szövéséből, anyja pedig a benne és 
jövőjében való gyönyörködésből. De a kis Johanna, a ki 
a jelennel tökéletesen meg volt elégedve s a jövővel még 
nem sokat törődött, nemsokára egy karszékbe dűlt s ott 
nyugodtan elszunnyadt.

Végre, mikor már —  hajnal felé —- feküdni készültek, 
Sarassinné így szólt fiához :

—  Még nem is beszéltél Marcellröl! Közölted-e vele 
atyád levelét ? Mit mondott rá ?

—  Oh, —  felelt Oktáv, —  hiszen ismered Marcellt ! 
Ö több mint bölcs, valóságos stoikus ! Úgy vettem észre, 
megrémült miattunk, gazdagságunk rengeteg voltától. 
Mondom: miattunk; de atyánk miatt nem aggódott, 
mert egészséges józan esze, mint mondá, és tudományos 
hajlamai biztosítják minden veszély ellen. De a mi téged 
illet, anyácskám és a kis Johannát, mindenek fölött pedig 
engem, lelkemre mondom, épen nem titkolta el, hogy 
jobb szerette volna, ha sokkal kisebb örökséghez jutunk.

-—  Marcellnek meglehet, igaza van, —  felelt Saras
sinné, mélyen fia szemeibe nézve s kissé elgondol
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kozva. —  Hirtelen szerencse és igen nagy vagyon sze
rencsétlenséget is kozhat, legalább némely emberre s 
bizonyos hajlamú emberekre nézve !

Most a kis Johanna is felébredt. Hallotta anyja utolsó 
szavait.

—  Tudod anyám, —  monda, álmos szemeit dörzsölve 
s kis háló szobája felé menve, —  tudod, mit mondtál 
nekem egyszer : hogy Marcellnek mindig igaza van. Én 
mind azt elhiszem, a mit Marcell barátunk mond !

S azzal megölelve anyját, a kis Johanna bement és 
lefeküdt.

V. FEJEZET.

A gyűlés szine előtt.

Mikor dr. Sarassin az egészségügyi nemzetközi kon
gresszus negyedik ülésébe megérkezett, lehetetlen volt 
észre nem vennie, mily különös előzékenységgel fogad
ják kollegái. Még az elnök is, Lord Glandover, a térd- 
szaiag-rend birtokosa, kevély főur, kit csak nevéért s 
magas állásáért fogtak meg elnöknek az egészségügyi 
nemzetközi kongresszusra s a ki itt nem is tett egyebet, 
mint megnyitotta és bezárta az üléseket s az elébe tett 
jegyzék szerint gépiesen kijelölte a szólásra következő
ket, —  mondom, még az elnök is —  ki eddig észrevenni 
s ismerni sem látszott a franczia orvost, a «vér testecs- 
kéinek megszámlálására» való elmés készülék feltaláló
ját, —- most igen nyájasan s leereszkedőleg intett neki, 
hogy az elnöki szék mellett jobbról üresen álló széken 
foglaljon helyet. A kongresszus tagjai felállottak, a mint 
Sarassin orvos átlépdelt soraik közt.

Meglepetve az előzékenység s kitüntetés e jelei által, 
a tudós annak oka felől gondolkozott, s azt vélte, hogy
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a kongresszus tagjai bizonyosan átgondolták a dolgot s 
rájöttek, hogy «a vér testecskéinek megszámlálására» 
általa készített és bemutatott gépecske csakugyan fonto
sabb vívmány a tudomány terén, mint első tekintetre 
hitték nekik. E megnyugtató és fölemelő hitben hajto
gatta magát kollegái üdvözleteire s végre helyet foglalt 
az elnök jobbján a neki kínált széken.

De a feltaláló boldog csalódása mihamar szétfoszlott, 
mikor Lord Glandover, hajthatatlan hátgerincze hallat
lan megerőltetésével, féloldalt feléje csavarodva, ezt súgta 
fülébe :

—- Hallom, ön tekintélyes vagyon ura lett. Azt mond
ták nekem, hogy ön ma huszonegy millió font sterlin
get ér.

Sarassin orvos, a ki úgy érezte magában, hogy egy 
garassal sem ér többet ma, mint tegnap ért, csak azon 
csodálkozott : hogyan terjedhetett el a hír oly gyorsan, 
holott ő senkinek sem szólt felőle. Elfeledte, hogy maga 
dicsérte meg az angol lapokat, mily «jól szerkesztik 
őket». S valóban, jobb felőli szomszédja, dr. Ovidius, 
Berlinből, lapos és kétszínű mosolylyal így szólt hozzá: —  
Kollega ur valóságos Rothschild! A «Daily Telegraph» - 
ból olvastam az újságot. Fogadja szerencsekivánataimat.

S ezzel a nevezett lap aznap reggeli számát tette elébe. 
Abban, a «Különfélék» rovatában, a következő újdonság 
volt olvasható :

« Mesés örökség. A gokuli bégum hires öröksége nem 
gazdátlan többé! A Billow-Green és Sharp, London, 
Southampton-utcza 94. sz. a. ügynökség ügyességének 
s fáradhatatlan buzgalmának sikerült feltalálnia a törvé
nyes örököst. A jelenleg az angol bank letéteményében 
levő huszonegy millió font sterlingnek szerencsés tulaj
donosa egy franczia orvos, Sarassin doktor, kinek egy 
jeles fölfedezését, melyet a brightoni nemzetközi orvosi
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kongresszuson terjesztett elő, pár napja ismertettük. 
Csaknem hihetetlen utánjárás, éleselmű összevetések s 
bonyodalmak útján, melyek elbeszélése maga egy regény 
volna, sikerült Mr. Sharp-nak, az említett czég egyik 
tagjának, ellenmondhatatlan bizonyossággal megállapí
tania, hogy dr. Sarassin a gokuli bégum második férjé
nek, Langévol János-Jakab baronetnek egyetlen élő 
utóda. E szerencsefi-katona Bar-le-Duc franczia kis 
városból származott s onnan vándorolt Kelet-In diába, 
hol igen nagyra vitte. Örökségét most Sarassin orvos, 
egyszerű formaságok betöltése után, azonnal fölveheti. 
A bejelentés már meg is történt a kanczellária hivatalá
ban. A körülmények sajátságos lánczolata adta egy fran
czia tudós kezébe a hindu ráják hosszú sora által felhal
mozott óriási vagyont. A vak-szerencse ezúttal értelme
sen viselte magát; sokkal rosszabb kezekbe is juttathatta 
volna e roppant vagyont. Szerencsét kell kivánnunk 
hozzá, hogy oly embernek juttatta, a ki jól fog tudni 
élni vele. »

Sajátságos, de igaz, hogy Sarassin tudort bántotta a 
hír nyilvánosságra hozatala. Megalázónak érezte, hogy 
az emberek oly nagy fontosságot tulajdonítanak annak, 
a mire ő kisebb súlyt helyezett; úgy érezte, mintha 
egyéni érdeme kisebbé lenne e vagyon súlya alatt. Mun
kái, tudománya, fölfedezései nem tudtak kellő elismerést 
kivívni számára —  s ime, váratlan gazdagsága egyszerre 
feléje fordítja a közfigyelmet. Lord Glandover szabatosan 
fejezte ki a közérzületet, midőn azt mondta neki, hogy 
«ma 21 millió font sterlinget ér», sem többet, sem keve
sebbet.

E gondolat összeszorította szivét, s a kongresszus tag
jai, a kik kíváncsian kémlelték, hogy «néz ki» egy fél- 
milliárdos ember : meglepetve látták, hogy arczán inkább 
a méla szomorúság, mint a megelégedés kifejezése ül.

3V erne. A  bégu m  ö tszá z  m illió ja .
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De csakhamar legyőzte e múló gyöngeséget. A czól 
nagysága, melynek a váratlanul jött gazdagságot szen
telni elhatározta, egyszerre lelke előtt állott s felvidí
totta. Csak megvárta, míg dr. Stevenson, Glasgow-ból, 
befejezi előadását «a bamba gyermekek neveléséről# s 
aztán szót kért az elnöktől egy rövid bejelentésre.

Glandover lord neki adta a szót, melynek sora külön
ben dr. Ovidiuson lett volna.

—  Uraim ! —  kezdte dr. Sarassin —  várni akartam 
nehány napig ama sajátságos szerencse bejelentésével, 
mely épen egészen váratlanul ért, —  s a  tudományra 
nézve nem fog jó  következmények nélkül maradhatni. 
De miután az eset nyilvánosságra jött, talán a nagyké
pűség színében tűnhetnék föl, ha tovább hallgatnék róla. 
Úgy van, uraim, tény, hogy tetemes vagyon birtokába 
jutottam ; több száz millió frankot örököltem, mely az 
angol bankban van letéve. Kell-e mondanom, uraim, 
hogy én az örökséget úgy tekintem, mint a tudomány 
számára kezeim közé letett hitbizományt ? (Mély hatás.) 
Ez a vagyon nem az enyém, ez az emberiségé, a hala
dásé! (Mozgás. Felkiáltások. Köztetszés. Viharos taps. 
Az egész gyülekezet feláll, mintegy átvillanyozva e nyi
latkozat által.) Ne tapsoljanak nekem, uraim. Egyetlen 
emberét sem ismerem a tudománynak, a ki helyemben 
máskép fogta volna fel a dolgot. S ki tudja, nincs-e nyi
latkozatomban, mint minden emberi dologban, némi 
önzés. (Élénk, ellenmondások.) Egyébiránt mindegy ! 
Nézzük csak az eredményeket. Kijelentem tehát, és pedig 
véglegesen s minden föntartás nélkül, hogy a véletlen 
által kezembe adott fél milliárd nem az enyém, hanem a 
tudományé. Akarnak-e önök lenni az a parlament, mely 
e budget fölött rendelkezik? Saját értelmemben nem 
bízom eléggé, hogy absolut hatalommal merjek rendel
kezni fölötte. Ezért önökre rnházom át a rendelkezési



3*

DIADAL-MENETBEN HORDOZTÁK KÖRÜL 
SARASSIN ORVOST.





37

jogot. (Mély meghatottság. Tartós tetszés. Hurrah-kiál- 
tdsok; általános lelkesedés.)

A kongresszus talpon áll. Némelyek elragadtatásuk
ban, az asztalra ugranak. Turnbull professzor, Glasgow
ból, szédülési rohamot érez. Cicogna tanárt, Nápolyból, 
fulladás lepi meg.

Egyedül az elnök, lord Glandover ő nagyméltósága, 
őrzi meg hidegvérét. Meg van győződve, hogy Sarassin 
ur csak tréfál s eszébe sincs valósítani, a mit mond és 
vagyonát a « tudomány »-nak átengedni.

A szóló azonban, mikor a csönd valamennyire hely
reállt, újra fölveszi a szót így folytatja:

—  Ha szabad egy tervvel lépnem föl e részben, a 
következőt volnék bátor javasolni.

A kongresszus, visszanyerve nyugalmát, feszült figye
lemmel hallgatja a szónokot, míg az kifejti, hogy az 
orvosi tudomány czélja a közegészség felvirágoztatása s 
az emberi nyomor megszüntetése ; hogy e czélt a sze
rencsétlen közegészségi viszonyok akadályozzák; hogy 
az emberek egészségtelen lakásokba, rosszul épült váro
sokba és falvakba vannak összezsúfolva; hogy ennél 
fogva az emberiséggel, a testi egészséget illetőleg, mely 
a lelkinek is alapja, az tenné a legnagyobb jót, ha e saj
nos állapotokat s általában a közegészségi viszonyokat 
alaposan meg lehetne változtatni. Indítványozza tehát, 
hogy a tudomány minden követelményeinek tökéletesen 
megfelelő eszményi minta-várost alapitsanak, mely élő 
s gyakorlati tanítás legyen az egész emberiségnek jövőre.

A kongresszus az előbbihez hasonló lelkesedéssel 
fogadta a konkrét javaslatot is. A taps és hurráh-zás 
újra kezdődött.

A tagok felugráltak székeikről, Sarassin orvoa köré 
tódultak, székével együtt fölemelték s diadalmenetben 
hordozták körül a teremben.



—  Uraim, —  folytatá a tudós, mikor a zaj lecsitult s 
ő ismét előbbi helyére juthatott, —  e minta-város, az 
egészség és jóllét e székhelye, mely szemeink előtt lebeg 
s nehány hó alatt megvalósítható is, nyitva lesz a világ 
minden népeinek, meg fogjuk őket oda hivni, hogy lássák 
és tanuljanak belőle. Be fogjuk népesíteni munkahiány
ban szenvedő, de dolgozni képes szegényekkel, ügyes és 
szellemes iparosokkal és művészekkel ; iskolákat és egye
temeket fogunk emelni benne, melyekben a testi és szel
lemi erők teljes egyensúlyba hozatala lesz a kitűzött czél, 
s a világnak jobb és épebb nemzedéket fogunk nevelni a 
mostaninál !

Sarassin orvos a lelkesedés új nyilatkozatai között ült 
le. Lord Glandover, az elnök hozzáhajolt s fülébe súgott:

—  Jó számítás, kitűnő üzlet! —  mondá. —  Az embe
rek csak úgy fognak tódulni az ön városába ; a betegek és 
sinylődők árverelni fognak a lakásokért; házak és ház
helyek mesés árakra fognak emelkedni. Igazán, ügyes 
számítás! .

A szegény doktor, kit e föltevés sértett, már felelni 
akart az excellentiás urnák, midőn hallá, hogy az alel- 
nők köszönet-szavazatot indítványoz «a nagylelkű ado
mányozónak ».

—  Örökre dicsőségére fog szolgálni, —  mondá —- a 
brightoni kongresszusnak, hogy kebelében szülemi ett 
meg e nemes terv, a melyben a legmagasb tudomány
szeretet ölelkezik a legnemesebb szivvel. Indítványozza 
azért, hogy az alapítandó minta-várost «Sarassiná»-nak 
nevezzék és hadd hirdesse örökre alapítója nevét !

A kongresszus az indítványt a legnagyobb lelkesedés
sel s egyértelmű határozattal fogadta volna el —  ha 
maga Sarassin ur ellene nem mond.

—  Nem, uraim ! nevemnek semmi köze e dologhoz. 
Tartsunk fönn illőbb elnevezést a jóllét és boldogság, a
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haladás és egészség ama városának, melyet alapítni 
szándékozunk. Engedjék nekem a kegyet, hogy hazám 
nevére keresztelhessem azt; legyen a neve: Frank- 
város (France-ville) !

E kérést lehetetlen volt megtagadni. Frank-város 
alapjai, eszmében s papíron legalább, meg voltak vetve.

S ezzel a terv fővonalainak átalános tárgyalására tér
tek át ; de mi ebben nem akarjuk követni a nemzetközi 
egészségügyi tudós gyülekezetei.

VI. FEJEZET.

Egy i\j jogkövetető.

Ideje odahagynunk a kongresszus ülését, mely az ala
pítandó Frank-város tervezésébe mélyedt, hogy a helyett 
nyomról-nyomra kövessük, legalább egyik fonalán, az 
utat, melyet a « Daily Telegraph» fentebb szó szerint 
idézett « Különfélé»-je a nagyvilágban tett.

Még aznap, október 29-ikén, melynek reggelén az 
említett «Különféle» a Telegraphban megjelent, vala
mennyi esti lap utána közölte és segített elhíresztelni a 
világ minden tája felé. A többi közt a «Hulli Gazette» 
második hasábja élén is ott pompázott s a Mary-Queen 
postagőzössel még az az éjjel Rotterdámba röpült. Az 
«Écho Néerlandais» (Németalföldi Visszhang) gondos 
szerkesztői híven kiollózták, s már november elsején a 
Cyn és Potter nyelvére lefordítva megjelent és november 
2-kára, a gőz szárnyain a «Mémorial de Brême» hasáb
jaira szállott át. Ott, a nélkül, hogy lényegében a leg
kisebb változást szenvedné, ismét új ruhát öltött magára 
s német nyelven —  «Eine übergrosse Erbschaft» czim-
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mel —  mutatta be magát a világnak, nemcsak a valódi 
forrás megnevezése nélkül, hanem ráadásul megtoldva 
egy kis ártatlan hazugsággal is, a «Brightoni saját tudósí
tónktól» hozzátétellel zárjelben. Egészen szóról-szóra, 
csak a zárjelbe tett nyegleség elhagyásával, ment át 
november 3-kán az «Északi Újság» czímű tekintélyes 
lap harmadik oldalának második hasábjára —  s az nap 
este, a jénai egyetem nagy tudományu tanárának dr. 
Schultze tudósnak a vastag inasa kezébe, a kinek köte
lessége volt a lapokat minden reggel és este gazdájának 
író asztalára tenni.

Dr. Schultze tanár, bármily magasan állt is egy német 
professor a teremtett lények létráján, első tekintetre 
semmi különösen feltűnőt nem mutatott. Negyvenöt
negyvenhat éves, tagba szakadt, erőteljes alkatú férfiú 
volt, kemény vállakkal ; kopasz homloka körül csak né
hány sárgás hajszál lengedezett; szemei halvány-zöldes 
kékbe játszottak, azzal a bizonytalan színű kifejezéssel, 
mely sohasem árulja el a gondolatot s az ember, mikor 
rá néz, mégis zavarba jön tekintete előtt. Nagy szájának 
vastag ajkai közül két kemény fogsor vigyorgott ki, mint 
azoké a vadállatoké, melyek soha sem bocsátják ki a 
prédát, ha egyszer megragadták. Mind ez együtt oly 
kellemetlen, sőt nyugtalanító benyomást tett a szemlélőre, 
hogy a tanár —  legalább úgy látszott, —  nagyon meg 
volt elégedve külsejének imponáló hatásával.

A zajra, melyet előszobájában kutató inasa okozott, 
fölemelte szemét s a kandalló fölött függő fali órára pil
lantott, mely csínjával és választékosságával erősen 
elütött a szoba többi, nagyon is közönséges és ízléstelen 
bútorzatától. És durva, recsegő hangon rivallt rá az épen 
belépő inasra :

—  Hat óra ötvenöt perez; a postás fél hétkor érkezik; 
mi dolog, hogy te huszonöt perczczel később hozod be
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az újságot? Ha még egyszer nem lesz pontban fél hétkor 
az asztalon: nyolcz órakor elcsaplak.

—  Parancsolja-e uram az ebédet?—  kérdezte az inas 
visszavonulóban.

-— Mondtam, hogy hat óra ötvenöt perez, s én hét 
órakor ebédelek. Tudhatod már, megtanulhattad három 
hét alatt, mióta szolgálatomban vagy. Tudd meg, hogy 
kitűzött óráimat sohasem változtatom s parancsaimat 
sohasem ismétlem.

A szolga szó nélkül távozott. A tanár pedig asztala 
szélére tette az újságokat a nélkül, hogy beléjök pillan
tott volna s ismét íráshoz fogott ; értekezését irta, mely 
az «Annáién dér Physiologie» (Élettani Évkönyvek) 
hasábjain volt megjelenendő.

Nem követünk el hibát, ha e nevezetes értekezés czi- 
mét eláruljuk:

« Mi az oka, hogy a franczia nép, összesen s egyen
ként, folytonos és öröklött hanyatlásban van ?»

Míg a tanár írását folytatta, csakugyan meglett hét óra 
s az inas behozta az ebédet, a nagy adag kolbászos 
káposztát s a hatalmas kancsó sört, mit a kemencze 
melletti sarokban szerényen álló asztalkára tett le. A tanár 
félretette tollát, hogy elköltse az ebédet, oly jó  étvágy- 
gyal s valódi inyencz élvezettel, minőt ily komoly em
bertől várni sem lehetett volna. Azután csengetett a 
fekete kávéjáért, rágyújtott öblös porczellán pipájára s 
ismét írásához ült.

Közel volt éjfél, mikor a tanár befejezte értekezése 
utolsó lapját s azonnal háló szobájába vonult, hogy jól 
megérdemelt éjszakai nyugalmát élvezze. Csak akkor 
szakította fel hírlapja czimszalagját, a mikor már ágy
ban feküdt, hogy elalvás előtt elolvassa az újságot.

Már az álom környékezte szemeit, mikor figyelmét a 
Langévol név ragadta meg a rengeteg örökségre vonat

4  2
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kozó «Külônfélé»-ben. De hiába törte álmossággal küzdő 
elméjét, nem birt rájönni : mi emléket költhet föl benne 
ez az idegen név. Nehány perczet, de sikertelenül, a 
gondolkodásnak szentelt, aztán elfujta gyertyáját, s ha 
valaki lett volna kívüle a szobában —  rémes horkolást 
hallott volna.

Ámde sajátságos lélektani tünet, melyet maga a 
tudós Sehultze tanár oly sokszorosan vizsgált és fejte
getett már irataiban s előadásaiban, —  ez a Langévol 
név még álmában is üldözte. Úgyannyira, hogy mikor 
reggel felébredt, maga sem tudta hogyan —  ismét ajkán 
találta a Langévol nevet.

Egyszerre —  s abban a perczben, mikor óráját akarta 
nézni —  mintha egy villámlás világosította volna meg 
elméje homályát . . . Hirtelen mohósággal újra fölkapta 
az újságot, melyet az éjjel az ágya lábához ejtett, ismét 
és ismét átolvasta —  aztán tenyerével dörzsölte hom
lokát, mintha ez utón akarná összegyűjteni benne az 
eszméket. Világos, hogy rendre-rendre egészen kiderült 
agyában ; mert a nélkül, hogy reggeli köntösét is magára 
kapná, úgy a mint ágyából kiugrott, a fali órától koro
názott kandallóhoz szaladt s egy —  a tükör alatt függő —  
kis miniatur-arczképet leakasztva a szegről, megfordí
totta s hátáról a rátapadt port és pókhálót letörülve, 
olvasni kezdte a mi rá volt Írva.

A professzor úr nem csalódott emlékezetében. Az 
arczkép hátán —  megsárgult s félszázad alatt majdnem 
egészen elenyészett írással —  ez volt olvasható :

« Therese Sehultze, geborene Langévol» (Schultzéné, 
született Langévol Teréz).

S a professzor, még azon este vasútra ült, a legrövi
debb utón —  London felé.
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VIL

Az osztozás.

November 6-án, reggeli bét órakor, Sckultze tanár a 
Charing-Crossi sorompóhoz érkezett. Délben a Sou
thampton utczai 93. sz. házban jelentkezett az első 
emeleti nagy előteremben, mely fakorláttal volt két 
részre osztva, —  a belső az Írnokok, a külső a közönség 
részére —  a hol egy Íróasztal mellett két fiatal imok 
ült, s az irodai munka helyett épen reggelizett.

—- Billow, Green és Sharp urak ? —  kérdezte a tanár, 
ugyanazon a mord hangon, melyen szolgájától az ebéd
jét szokta kérni.

—  Sharp úr a szobájában van, —  felelt az egyik 
fiatal ember. —  Minő nevet és ügyet jelentsek?

-— Schultze tanár, Jénából, Langévol-ügy.
A fiatal Írnok a falba alkalmazott s arról lecsüngő 

guttapercha beszélő csőbe kiáltotta be ezeket az adato
kat s aztán füléhez tartotta és csak maga hallotta a 
következő választ:

—  Ördög vigye a Langévol-ügyet! Ismét egy bolond, 
a ki jogot vél tarthatni hozzá.

Az írnok válasza:
—  Tisztes külsejű ember. Nem kellemes, de nem is 

jöttment-forma.
Új kérdés :
—  S Németországból jő ?
—  Úgy mondja legalább.
—  Hadd jöjjön fel.
Erre az írnok elbocsátotta a beszélő csövet s a láto

gató felé fordulva mondá :



Ö R D Ö G  V IG Y E  A L A N G É V O L -Ü G Y E T  !
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— Második emelet, a lépcsővel szemben levő ajtó.
Ezzel megnyitott a falba nyiló szönyegajtót s a tanárt

egy meglehetősen sötét csigalépcsőre tuszkolta. A tanár, 
a második emeletre érve, zöld posztóval bevont ajtót 
talált, melyre —  rézlapon, fekete betűkkel —  Sharp 
úr neve volt fölirva.

Sharp úr mahagóni fából készült díszes Íróasztala 
mellett fogadta a látogatót s alig méltatta arra, hogy 
kissé fölemelkedjék üdvözlésére.

—  Kérem uram, mondja el röviden és gyorsan, mi 
vezeti önt hozzám; időm szorosan ki van mérve s félek, 
hogy csak igen kevés időm van az ön meghallgatására.

A tanár durva ajkai mosolyra torzúltak, mintha mit 
sem törődnék e fogadtatás kevéssé barátságos voltával.

-— Talán fog nekem ráadásul még nehány perczet 
szentelni, ha megtudta, miben járok.

—  Szóljon uram.
—  A Langévol-örökség ügyéről van szó. Én unokája 

vagyok a bar-le-duc-i Langévol János-Jakab nővérének, 
Langévol Teréznek, ki 1792-ben ment nőül nagyatyám
hoz Schultze Mártonhoz, ki a braunschweigi hadsereg
ben sebész volt, s 1814-ben halt meg. Nagybátyámnak 
három levele is birtokomban van, melyeket nővérének, 
az én nagyanyámnak irt; sőt a jénai ütközet után ő 
maga is megfordult a háznál. Származásomat pedig 
kellőleg hitelesített okmányokkal bizonyítom.

Szükségtelen a részletek előadásában is követnünk 
dr. Schultzét, ki szokása ellenére bőbeszédűvé vált e 
pontban. Arról kelle meggyőznie Sharp urat, az angolt, 
hogy a germán fajnak minden más, de főleg a latin faj 
fölött előnyt kell szerezniük, hogy érdekükben áll e nagy 
örökséget kiragadniok a franczia kézből, mely lehetet
len, hogy észszerűen tudná hasznát venni s bizonyára 
csak az emberiség ártalmára fogja használni.
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Sharp úr az első tekintetre nem akarta átlátni, mi 
összefüggése van a nemzetiségnek az örökségi igények
kel ; de annyit átlátott, hogy ámbár a Schultze tanár igé
nyei egy fokkal távolabbiak a Sarassin tanáréinál : mind- 
azáltal oly igények, melyekre keresetet lehet alapítani s 
melyeket annál fogva más ügynök kezébe adni s a magáé
ból kiszalasztani megbocsáthatatlan bűn lenne. Mert 
hogy per lesz belőle, az világos volt előtte ; s talán 
egyike ama hírneves, véget soha sem érő, óriási pörök- 
nek, melyek csak akkor szűnnek meg, mikor maguktól 
kialusznak, ha t. i. a perköltség fölemésztette a per tár
gyát, mint a mécs lángja az olaját, ’—  s a  melyek épen 
nem is ritkák az angol igazságszolgáltatás évkönyveiben.

Előadta tehát, mily igényei vannak az örökséghez a 
franczia orvosnak, a ki már úgyszólván benne ül a vagyon
ban, s hogy ennek az igényei mindenesetre elsőbb ren
dűek a Schultze tanáréinál és pör esetén könnyen érvé
nyesíthetők is volnának. Billow, Green és Sharp mind a 
mellett is készek Schultze tanár úr szolgálatára állani, 
s a mit lehet, megtenni érdekében, hogy rokoni össze
köttetéséből ő is kihúzhassa a lehető legnagyobb előnyt.

Schultze tanár —  iratait bővebb megvizsgálás végett 
a Sharp úr kezei közt hagyván —  azzal a meggyőződés
sel távozott, hogy a bégum örökségére alig tarthat jogos 
igényt, de azért kötelessége a latin és a germán faj közötti 
harczot a végsőig megküzdeni !

Sharp, magára maradva, azonnal táviratozott Brigh- 
tonba Sarassin orvosnak, hogy baj van, siessen őt meg
látogatni. S ez már délután öt órakor az ügynöknél volt.

Bámulatra méltó hidegvérrel fogadta a hirt, hogy új 
jogkövetelő jelentkezett a bégum örökségére. Sharp első 
szavaira teljes elfogulatlansággal kijelentette, hogy csak
ugyan emlékszik a családi hagyományra, hogy volt egy 
nagynénje, a kit valami gazdag s előkelő asszonyság
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nevelt, a kivel a nagy forradalom elején ki is vándorolt 
s Németországban ment férjhez ; de nem tudja sem a 
nevét, sem a rokonsági fokot, sem azt, hogy azután mi 
lett belőle.

Sharp úr «nem titkolhatta a doktor úr előtt», hogy a 
rokonság elég közeli s minden kétségen felül meg van 
állapítva arra, hogy a dologból pör legyen, a pörnek kime
netele pedig, mint tudjuk, minden esetben bizonytalan 
s a legjobb esetben is —  évekig huzódhatik. Ily esetben 
a pör óriási érdeklődést költené mindkét oldalon ; akad
nának ügyvédek, a kik körömszakadtáig nem hagynák a 
jussot, társaságok alakulnának, melyek a pörköltséget, a 
későbbi nyereség reményében előlegeznék, —  egy szóval 
nem lehet tudni, mi történnék, s mi lenne a dolog vége.

Sarassin orvos nyugodtan hallgatta a szóárt, melybe 
Sharp úr az eshetőségek hosszú sorát beleöntötte. Bár 
nem is vette szentirásnak mind, a mit az ügyvéd mon
dott, a kétely egy árnya mégis csak rá nehezedett lelkére 
s mi tűrés-tagadás, némi elkedvetlenedést is érzett, hogy 
szép álmai, melyeket az örökség megnyeréséhez kötött, a 
valósulás perczében meghiúsulhatnak !

—  Mit kell tennünk ? —  kérdezte.
—  Mit? Hm? Azt bajos megmondani s még bajosabb 

valósítani. De azért nem lehetetlen az ügyet rendbe 
hozni —  Ő,Sharp, meg van győződve arról, hogy az angol 
igazságszolgáltatás biztos, megbízható, csakhogy lassú; 
de azért nehány év alatt, hem, hem . . .  Pár napi időt 
kér, hogy az ügy minden esélyeit szorgosan átgondol
hassa, stb.

Sarassin úr is azzal a meggyőződéssel távozott Sharp 
úrtól, hogy igényei nagyon meg vannak ingatva s vagy 
pörhez kell nyúlnia, vagy lemondania álmairól, melye
ket az emberiség érdekében szőtt a brightom egészség
ügyi kongresszuson.



Sharp úr mostantól kezdve kettős játékot űzött. Mint 
ügynök s egy kiterjedt gyakorlatú ház egyik főnöke, mind 
a két fél kliensségét magának s házuknak akarta biztosí
tani. Most Schultze tanárt kérette magához s ráijesztett, 
hogy Sarassin orvos hallani sem akart az ő igényeiről 
s készebb az utolsóig porolni, de ő, Sharp, reméli, hogy 
ha rá bízzák az ügyet, mégis csak fog némi, és pedig 
tetemes engedményeket kicsikarhatni tőle, csakhogy —  
természetesen —  neki is biztosítva legyen fáradozásaiért 
a megillető osztalék —  a mit Schultze tanár készsége
sen meg is Ígért. Majd ismét Sarassin orvossal játszotta 
el ugyanezt a jelenetet; elmondta neki, hogy mindig 
jobb a sovány egyezség a legkövérebb pörnél és a többi 
és a többi.

Harmadnap aztán azt jelenthette Schultze tanárnak, 
hogy Sarassin orvos, kinek érdekében van mielőbb s így 
pör nélkül jutni az örökséghez, csupa időnyerés tekinte
téből hajlandó az egyezkedésre s ő, Sharp, rajta lesz, 
hogy minél több engedményt csikarhasson ki tőle a 
Schultze tanár részére. Hasonlót jelentett viszont a túlsó 
fél részéről Sarassin orvosnak is. Mind a kettő szabad 
kezet adott Sharp úrnak, hogy teljhatalmulag egyezked- 
hessék nevében az ellenféllel s maga állapíthassa meg 
vele az osztozási arányt.

így folyt az alkudozás. Sharp már azzal is kezdte 
ijesztgetni a feleket, hogy ha gyorsan el nem végzik a 
dolgot magok közt, még egy harmadik jogigénylő is 
támadhat. Nyolcz napig tartott e játék. Schultze és 
Sarassin urak soha sem látták egymást; Sharp úr nem 
eresztette szembe őket ; maga játszta köztök a közvetí
tőt. S úgy kifárasztotta mind a kettőt, hogy már minde- 
nik hajlandó lett volna megelégedni az örökség egy 
harmadával s két harmadát ellenfelének hagyni.

Kilenczedik nap azzal lepte meg klienseit, hogy sike-
iVerne. A  bégu m  ötszá z  m illió ja .
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rült rábírni az ellenfélt, hogy érje be az örökség fele
fele részével ! Sőt, hogy akadt egy jó  lelkű bankár, a ki 
kész mindegyiknek 250— 250 millió frankot azonnal 
kifizetni, s nem kíván más províziót, mint a fél milliár- 
don felüli összegecskét, a 27 millió frankot, a melyből 
még az ő, Sharp úr, szolgálatait is honorálni fogja, úgy 
hogy a felek, a magok 250— 250 millióját egészen tisz
tán és minden levonás nélkül megkapják.

Ez igazán oly felséges ajánlat volt, hogy mind Schultze, 
mind Sarasain urak majd hogy meg nem fojtották Shar
pot öleléseikkel. Másnap a felek, a jólelkű bankár, 
Stilbing úr irodájában jöttek össze ; először találkoztak 
s épen nem voltak valami nagyon atyafiságosak egymás 
iránt. Hideg udvariassággal «örvendettek a szerencsé
nek». Kicserélték nyilatkozataikat, aláírásaikat s meg
kötötték az egyezséget. Stilbing úr mindkettőnek 100—  
100 ezer font sterlingről szóló váltót adott («látra» 
fizetendőt) s kötelezte magát, hogy mihelyt a törvényes 
lépések megtörténtek, a többit is azonnal kifizeti. Olyan 
kedves, jólelkű ember volt ez a Stilbing !

Még aznap este a Cobden-klub helyiségeiben, mely
nek mind Stiibing, mind Sharp rendes tagjai voltak, 
együtt vacsoráit a két jó  barát, a bankár és az ügynök 
s ugyancsak ürítgették a pezsgős palaczkokat e csinosan 
végrehajtott kis üzlet örömére, a hol ketten egy millió 
font sterlingen osztoztak !



ÜRITGETTÉK A PEZSGOS PALACZKOKAT.
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VIII. FEJEZET.

Az Aczélváros.

Dr. Schultze, mihelyt meghallotta, hogy ellenfele és 
vérrokona, Sarassin orvos, örökségéből mintavárost akar 
alapítani az egészségtan törvényei szerint s azt Frank
városnak szándékozik elnevezni, e tervet nemcsak magá
ban véve tartotta képtelennek s ostoba ábrándnak, hanem 
kivihetetlennek s menthetetlenül összeomlandónak jelen
tette ki, már csak azért is, mert ellenkezik a természet 
törvényeivel, sőt lázadás ellenük, mivel a latin faj pusz
tulását és megsemmisítését a megmásíthatatlan végzet 
már elhatározta. Hogy pedig ellenfele terveivel annál ala
posabban megismerkedhessék, a mire, ha ellenök akart 
dolgozni, szüksége is volt, ő is fölvétette magát a köz
egészségügyi nemzetközi kongresszusra s pontosan meg
jelent annak bizottsági ülésein. Egy ily ülésből távozása
kor többek előtt, kik közt maga Sarassin orvos is épen 
ott volt, e jelentős szavakat mondotta: «Frankvárossal 
egyidejűleg egy megerősített város is fog emelkedni, mely 
a képtelen és természetellenes hangyaboly fennállását 
meg fogja akadályozni. S remélem» —  tette hozzá — 
«hogy szerzendő tapasztalataink tanulságúl fognak szol
gálni a világnak ».

Sarassin orvos, áthatva az emberiség hű szeretetétől, 
nem késett jegyzékbe venni az ellenfél e nyilatkozatát; 
s nehány napra rá épen írván Marcellnek, nem mulasz
totta el említést tenni róla, —  oly vonásokban írván le a 
dr. Schultze egyéniségét, hogy a fiatal elszászi könnyen 
átláthatta, hogy itt kemény ellenféllel lesz dolguk. «Erős 
és erélyes emberekre lesz szükségünk» —  így fejezte be
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levelét a derék orvos —  «tevékeny tudósokra, a kik ne 
csak építsék, hanem meg is védjék városunkat».

Marcell erre így válaszolt:
«Ha nem is lehetek önnek közvetlen szolgálatára városa 

építésében, számítson rám, hogy a kellő időben segítsé
gére leszek. Egy napig sem fogom elveszítni szemem elől 
dr. Schultze tanárt, a kit ön oly eleven színekkel festett 
le nekem. Elszászi létemre az én dolgom őt szemmel 
tartani. S ezt el sem mulasztandom. Ha netalán hóna
pokig vagy évekig nem adnék is hírt magamról, ne nyug
talankodjék. Közelben és távolban egy gondolatom lesz: 
dolgozni önért, vagy a mi azzal egyértelmű: szolgálni 
Francziaországért. »

. . . .  Idő, hely változik. Öt éve, hogy a bégum örök
sége a két örökös kezében van. Színhelyünk most az 
Orégon déli része az Egyesült-Államokban, tíz mértföld- 
nyire a Csöndes-óczeán partjától. Még jóformán sivár 
vidék terül el itt a két szomszéd hatalom közt, mely 
némikép amerikai Svájcznak mondható.

Természeti tekintetben legalább hasonlít Svájczhoz: 
szakadozott sziklabérczeivel, hosszú hegylánczok közt 
elnyúló mély völgyeivel, s egész arcza fenséges méltó
ságával. De ez csak a külső kép, melynek kerete az euró
pai Svájczban a pásztor, a kalauz és a vendéglős békés 
foglalkozása, fűszerezve az élet vidám morajával, míg itt 
minden sivár, rémletes. A vándor, ha ide tévedne, csak 
kalapácsok és zúzó malmok tompa dörejét hallaná; s 
lábai alatt az elrejtett mélység üregeiben a lőpor robba
násaitól érezné meg-megdöbbenni a talajt. Hamu- és 
széntörmeléktől behintett utak vesznek el a sziklák bel
sejében; aszott sárga füvek sűrűjében vas-salaktömegek 
hevernek, csillogva minden színben, mint a baziliszk 
szeme. Itt-ott egy-egy felhagyott akna ásító torka nyílik,



melyet tágabbra vájt a belezuhogó eső s hasonlóvá tette 
a kiégett vulkán kráteréhez. A levegő füsttel van tele s 
oly súlyos, mintha nehéz köpenyeg borulna a föld tag
jaira. Madár nem röpköd itten, sőt bogarakat sem látni —  
s emberi emlékezet óta pillangónak híre-hamva sem volt 
e tájon.

Ál-Svájcz! Északi határán, a hol a magas sziklaerő
dök szegélyezik, két kopár hegysor között nyilik egy 
sivár völgy, melyet 1871-ig a «vörös pusztá»-nak nevez
tek a talaj szine miatt, mely vasoxydokkal volt borítva, 
s a melyet most «Stahlfield»-nek, aczélmezőnek hínak.

Képzeljünk egy öt-hat négyszög mérföldnyi alföldet, 
fövenyes, kövecses talajjal, mintha csak egy holt tenger 
feneke volna. A természet élettelenül hagyta ; de ide jött 
az ember s kifejtette minden erejét, hogy megélénkítse.

A sivár, kövecses laposon öt év alatt tizennyolcz 
munkás-falu emelkedett, egyforma, szürke kis faházak
ból, melyeket készen hoztak Chicagóból s itt csak össze
rakták s felállították. Kemény munkások raja népesíti 
meg e falukat.

A tizennyolcz falu vagy telep középpontján, egy kime
ríthetetlen kőszén-hegy óriási sötét tömege alatt sza
bályszerűen rakott roppant építmény emelkedik, mint 
egy rengeteg nagy olvasztókemencze, magas, karcsú ké
mények százain okádva magából a füstöt és a lángokat. 
Füstjétől mindig felhőkbe van borulva az ég s felhőin 
olykor piros villámok czikáznak át. A szél távoli dörej 
hangjait hozza s hordja folyvást, mintha a föld mélyé
ben folytonos, egyhangú dörgés zúgna.

Ez a sötét tömeg Stahlstadt, az Aczél-város, Schultze 
úrnak, a jénai egyetem egykori vegytanárának a tulaj
dona, a ki a bégum örökségéből a legnagyobb vastermelő 
és gyáros s különösen a legnagyobb ágyúöntő lett az ó- és 
új-világban.
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MAGAS, KARCSÚ KÉMÉNYEK SZÁZAI OKÁDJÁK 
A FÜSTÖT.
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8 valóban önt is minden formájú és kaliberű ágyukat, 
síma és vont csövűeket, szilárd és mozgó talpúakat egy
aránt, Orosz- és Törökország, Románia és Japán, Olasz
ország és China számára, a mint kivántatik —  minde
nek fölött pedig Németország számára !

Óriási tőkéje hatalmával mintegy varázsütésre tudta 
megteremteni ezt a roppant gyártelepét, mely valódi 
város s egyszersmind mintaüzlet is volt. Harminczezer 
munkás, legnagyobb részt németek, csoportosult a gyár
telep körül, megnépesítve külvárosait. S gyártmányai 
néhány hónap alatt világhírre emelkedtek, agyonnyom
ván jóságukkal és olcsóságukkal minden más versenyző 
vállalatot.

Schultze tanár mind a vasérczet, mind a kőszenet 
saját bányáiból aknázza. Ott helyben változtatja öntött 
aczéllá. Ott helyben csinál belőle ágyúkat. A mit egyet
len versenytársa sem képes megtenni, ő azt megteszi. 
Francziaországban negyvenezer kilogramm súlyú aczél- 
rúdakat öntenek, Angliában száz tonna súlyú kovácsolt 
vasból öntöttek ágyút. Essenben, Kruppnak, sikerült 
ötszázezer kilogramm súlyú aczéltömeget önteni egy 
darabba. De Schultze úr nem ismer határokat, kivánja- 
nak tőle bármely tetszés szerinti súlyú és erejű ágyút, ő 
megönti a kitűzött határnapra, oly fényesen, mint egy 
új ezüsthuszas !

De aztán meg is fizetteti. Úgy látszik, az örökölt 250 
millió csak étvágyat csinált neki még többre.

A Schultze úr ágyúi nemcsak nagyságban múlnak 
fölül minden további készítményt, hanem minőségben 
is. Soha sem repednek el. Mily vegyület által éri el ezt: 
arról mesék keringenek Stahlstadtban. De a titkot senki 
sem tudja. Stahlstadtban a mesterség minden titkát fél
tékeny gonddal őrzik. Északi Amerika egy félreeső zugá
ban, sivatagokkal körülvéve, hegyek lánczolata által el
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zárva a külvilágtól, ötszáz mérföldnyire a legközelebbi 
emberi teleptől —  ott rejtezik Stahlstadt, s az Egyesült- 
Államok által teremtett hatalmas közszabadságnak min
den jótéteményét élvezi.

A ki a Stahlstadt falaihoz ér, meg se kisértse oda be
hatolni. A tömör kapuk közül, melyek a bányákba és a 
gyárakba, műhelyekbe vezetnek, egy sem nyilik meg a 
puszta szóra. Sánczok és erődök veszik körül az egész 
telepet. S mindenütt kérlelhetetlen őr áll, a ki vissza
utasítja a betolakodni akarót. Az Aczélvárosba csak az 
léphet be, a ki birja a varázs-igét, a napi jelszót, vagy a 
ki bélyeges és pecsétes igazolványt tud előmutatni.

Ilyen igazolványnyal érkezett egy fiatal munkás egy 
novemberi reggelen Stahlstadtba; s miután a gyártele
pet környező kis elővároskák egyikében megszállott s 
kisded és kopott bor útitáskáját ott a vendéglőben letette, 
gyalogszerrel indult a városba vezető kapuk legközeleb
bike felé. Erős, tagbaszakadt, hanyagul öltözött kamasz
nak látszott, mint valami amerikai útcsináló, gyűrött 
zubbonyban, gallértalan pamutingben, hosszúszárú durva 
csizmákban, a fején lehajtott széles karimáju szőrkalap
pal, mintha a bőrét feketére festő szénport akarná be
árnyalni, s barna szakállába csöndesen fütyölve, ruga
nyos léptekkel haladt a kapu felé.

A rácsajtóhoz érve, nyomtatott lapot mutatott az 
őrnek, a ki, miután figyelmesen elolvasta, bélyeget ütött 
rá és beeresztette az ifjút.

—  Az ön utasító levele Seligmann ellenőr úrhoz szól —  
mondta az őr, —  a K. osztály, IX. utcza 743. sz. mű
helybe. Csak menjen itt a körúton jobbra, míg a K. osz
tályhoz ér, s ott jelentkezzék a kapusnál . . . Tudja a 
szabályt? Ha más osztályba talál tévedni, mint a hova 
rendelték, kikergetik.

Az itjú az elébe szabott irányban haladt tova, a körút
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mentében. Jobbja felől mély árok vonult végig, mely
nek gerinczén őrök járkáltak. Balról a széles körút s az 
épületek tömege között először is kettős vágányú vasút 
futott körül; azon belül második körfal emelkedett, ha
sonló a külső körfalhoz, mely az Aczélváros alakzatá
nak körrajzát adta meg. Ez az alakzat olyan volt, hogy 
a középpontból sugarakként kiágazó falak által egymás
tól elválasztott osztályok, mint körszeletek, egymástól 
egészen elkülönítve állottak benne, s csak egy közös 
árok és a körfal által voltak egyesítve egy nagy teleppé.

A fiatal munkás csakhamar megérkezett a K. körsze
lethez, hol a jelbetü az út szélén fölállított kőoszlopon 
pompázott, szemben a roppant tömör kapuval, mely fölé 
ugyanaz a betű volt felírva. Ott a kapusnál jelentkezett. 
Ez féllábú s mellén érdemjellel díszített veterán volt. 
Megvizsgálta az igazolványt, új bélyeget ütött rá s így 
szólt: «Csak egyenest. Kilenczedik balra.»

A fiatal ember belépett a kapun, mely megnyílt előtte 
s benn volt a K. osztályban. Az út, mely előtte feltárult, 
e szelvény tengelye volt. Mind a két oldalon egyenlő 
alakzatú épületek voltak, melyek a kör középpontján 
hegyes szögbe futottak össze.

A gépek döreje itt már siketítöen hangzott. E szürke 
épületek, ezernyi ablaktól világítva, inkább élő szörnyek
nek látszottak, mint lelketlen valóknak. De a jövevény, 
úgy látszott, hozzá lehetett szokva az ilyen látványok
hoz, mert rá sem hederített az egészre.

Öt perez alatt megtalálta a IX. utczát, a 743. műhelyt, 
s egy kis irodába lépett, mely rajzokkal és névsorokkal 
volt tele aggatva s ott találta Seligmann ellenőrt.

Ez átvette a számos láttamozással tarkított igazol
ványt; s miután maga is hitelesítette, végig járatta sze
meit a fiatal emberen.

—  Mint keverő akar beállni? Nagyon fiatallom arra.
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—  Az életkor nem határoz, felelt a jövevény. Nem 
sokára betöltőm a huszonhat évet, s már hét hónap óta 
kevertem. Ha kívánja, előmutathatom bizonyítványaimat, 
melyek alapján New-Yorkban a személyzeti főnök fel
fogadott.

A fiatal ember elég könnyűséggel beszélt németül, 
ámbár némi idegenszerű kiejtéssel, a mi gyanúsnak tet
szett az ellenőr előtt.

—  Ön talán elszászi ? —  kérdezte gyanakodva.
-—  Nem, svájczi vagyok, Schaffhausenből. Itt vannak 

papírjaim, egészen rendben.
Bőrtárczát vont elő s útlevelet, könyvecskét és igazol

ványt mutatott az ellenőrnek.
—  Jól van. Végre is, ön már beszegődött, s nekem 

nincs más teendőm, mint kimutatni helyét, a hol a mun
kába álljon, —  viszonzá Seligmann ellenőr, kit a hiva
talos igazolvány megnyugtatott.

Azzal a főkönyvi névsorba beigtatta a « Schwartz János » 
nevet, melyet az igazolványon olvasott s a fiatal munkás
nak nevére kiállított, kék papirszeletet adott át, melyen 
57,938 szám állott s így folytatta:

—  Minden reggel hét órakor a K. kapúnál kell lennie ; 
ott előmutatja ezt a kék jegyet. Ezzel bebocsátják a 
külső körfalon. A kapusnál egy jelenléti jegyet kap itt 
fölirt anyakönyvi számával (57,938), melyet a műhelybe 
léptekor mutat elő. Este hót órakor, eltávozásakor, a 
műhely ajtajában felállított ládába, mely csakis akkor van 
nyitva, be kell dobnia a jelenléti jegyet.

—  Ismerem a rendszert. Lehet lakni a körfalon be
lül? —  kérdezte Schwartz.

-— Nem, lakást kívül kell keresnie. De ebédet kaphat 
a közkonyhán, jutányos áron. Napidíja, mint kezdőé, egy 
dollár, mely negyedévenként emelkedik. Egyetlen bünte
tés a kiűzetés. Ezt elsőfokulag én mondom ki, felebbe-
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zésileg a főmérnök, és pedig a szabályzat bármely meg
szegésére. Akar már ma munkába állni ?

—  Miért ne ?
—  Félnapot fölszámíthat. Jöjjön.

IX. FEJEZET.

A gyárban.

Seligmann ellenőr a belső folyosók egyikén vezette 
végig a fiatal munkást, kit «Johann Schwartz» néven 
írt be a főkönyvbe. Egy zárt udvaron átmenve, csarnokba 
értek, mely arányaival s berendezésével vasúti pálya
udvarhoz hasonlított. Schwartz, a mint szemével meg
mérte, nem fojthatta vissza a szakértő bámulat felkiál
tását.

E nagy csarnok minden oldalán óriási kúpos henge
rek voltak építve, a római Szent-Péter-egyházat meg
közelítő méretekben s föl az üvegfedélzetig s helylyel- 
közzel azon is túl. Megannyi olvasztó- és keverő-ke- 
mencze kéményei, két sorban, —  mindenikben ötven
ötven.

Egyik végén mozdonyok hozták s vitték a vonatokat, 
melyek az olvasztandó anyagot szállították ; a másik 
végen üres vonatok vártak a kész aczéltömegek tovaszál- 
lítására.

Ezt az átalakítást a « keverés » nehéz mestersége végzi 
el. Félmeztelen cyclopok, vashorgokkal fegyverkezve, 
hajtják végre e műtétet.

Az öntött vasrúdakat kohókba rakják s ott izzó álla
potig hevítik. Ha csak vasat akarnának kihozni, kala
pálni kezdenék, mihelyt a rudak lágyulni kezdenek. Hogy 
aczél legyen belőlök, vagyis szenes vasércz, mely a kö
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zönséges vassal rokon ugyan, de tőle mégis nagyon külön
böző, megvárják, míg az öntvény folyó lesz, s azért a 
kohókban tetemesen nagyobb hőfokot idéznek elő. Mi
kor ez megtörtént, a keverők belenyúlnak hosszú vas- 
horgaikkal s ide-oda forgatják, keverik az olvadó anyagot, 
a lángok közepette, s az alkalmas perczben, mikor a szén
nel és a salakkal eléggé vegyülve van és megkapta kellő 
keménységét, nagy gömbölyű alakokban csomózzák össze 
s úgy adják a kalapálok keze alá.

A nagy csarnok tengelye hosszában ment végbe ez a 
műtét. Mindegyik kemencze nyílásánál egy-egy hatalmas 
keverő állott, a ki, mikor készen volt dolgával, kirántotta 
a tűzből a kész anyagot, s ledobta a földre, a kalapálok 
elébe. Emezek vastag borjúbőr-csizmákban, nagy bőrkö- 
ténynyel, melyet aczél sodrony-háló védett, hosszú fogók
kal ragadták meg az izzó aczéldarabokat s vetették az 
üllőre, óriási kalapácsaik alá, melyeknek súlyos csapásai 
alatt összenyomúltak, mint a szivacs s a beléjök tapadt 
salakos részek kiizzadtak belőlök, míg a szikra csak úgy 
sziporkázott szerteszét. Azután a kalapálok segédei újra 
visszadobták a kohókba, a hol megint fölhevítették, meg
keverték, kivették, hogy a kalapácsok munkája újra kez
dődjék.

Ez óriási műhely belsejében folytonos sürgés-forgás 
volt, mint egy hangyabolyban; a kalapácsok zöreje sem 
szünetelt soha és tompa, siketítő dörgésbe folyt össze. 
Azt lehetett volna mondani, hogy a pokolbeli hatalmak 
mind elszabadúltak lánczaikról, s fölhozván a gyehenna 
tüzeit a föld színére, átteremtették a világot. Bármerre 
nézett a szem, mintha rejtélyes, láthatatlan erők működ
tek volna mindenütt. Óriási vas- és aczélalkotmányok 
dolgoztak mindenfelé, s az erő, mely hajtotta őket, oly 
szabályosan és pontosan működött, mint az óramű; itt 
roppant darúk emeltek tömérdek vaslemezeket, amott egy
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lassan aláereszkedő kés, hasonlatos a guillotine három
szögű metsző lapjához, ember derékvastagságú aczél- 
dorongokat aprózott föl, oly könnyedén, mint a gyerek a 
gyújtó-szálat földarabolja bicskájával.

És mindenfelől sistergés, kicsapó lángok, gőzfelhők, 
vitus-tánczot járó sziporkák özöne töltötte be a fojtó leve
gőt, mely fölé óriási harangként borult a vassal pántozott 
üvegfedél boltozata. Mintha nem is emberkéz emelte volna 
ezt a merész, több száz láb magas kupolát, mely alatt a 
világ leghatalmasabb gépeinek egész tömege elfért: —  
oly gépek tömege, melyeknek mindegyike számára külön 
termeket szoktak építeni, még a legnagyobb európai gyá
rakban is. Szinte szédületes volt föltekinteni a magas 
üveg-boltozatra, vagy végignézni a gigászi gépek hosszú 
során, —- mert e nagy tömegek közepette az ember való
sággal csak apró hangyának látszott.

A «keverők»-é volt a legnehezebb munka. Alig tűrhető 
magas hőmérsékletben, majdnem karjaikkal vájkálni az 
izzó érez tüzében, ott az egypár száz kilogramm-súlyú 
aczéllepényeket forgatni, órák hosszáig meredten nézni 
az izzó tüzbe, —  oly föladat, mely nehány év alatt a leg
erősebb embert is tönkre teszi.

A fiatal Schwartz, hogy megmutassa az ellenőrnek, 
hogy ő kiállja ezt is, gyorsan levetette zubbonyát és ingét 
s izmos törzsét megmeztelenítve, erős karjaival kiragadta 
egyik keverő kezéből a vas-horgot és munkához látott.

Az ellenőr meggyőződve, hogy kezére áll a dolog, visz- 
szatért irodájába.

A fiatal munkás ebédig folytatta a keverés munkáját. 
De vagy mert nagyon is mohón fogta a dolgot, vagy 
mert elmulasztotta reggelire valami táplálót enni, csak
hamar fáradtnak s kimerültnek látszott, annyira, hogy a 
műhelybeli munkavezető is észrevette.

—  Ön nincs erre a munkára teremtve, —  mondta



E NAGY TÖMEGEK KÖZEPETTE AZ EMBER VALÓSÁGGAL CSAK 
APRÓ HANGYÁNAK LÁTSZOTT.

Verne. A bégum ötszáz milliója. o
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neki —  s jól tenné, ka más osztályba kérezkednék át 
azonnal, a mit később nem nyerhetne meg.

Schwartz ellene mondott; hiszen csak múló kimerült
ség. Tud ő keverni úgy, mint akárki.

A munkavezető mindazáltal jelentést tett s a fiatal 
embert azonnal a főmérnök elé idézték. Ez megvizsgálta 
bizonyítványait.

—  Keverő volt ön Brooklynban? —  kérdezte tőle.
Schwartz zavartan sütötte le szemeit.
—  Ha meg kell vallani az igazat, ott csak az öntésnél 

alkalmaztak; de a nagyobb bér reményében akartam a 
keverést megpróbálni.

—  Mind ilyenek vagytok! 25 éves korotokban vállal
koztok olyasmire, a mire 35 éves ember is csak ritka 
alkalmas! —  Legalább öntőnek jó volt ön?

—  Két hó óta voltam első osztályú.
—  Jobban tette volna akkor, ha ott marad. Itt ismét 

csak mint harmadik osztályú kezdheti. S még köszönje 
meg, ha kieszközlöm, hogy oda átmehessen.

A főmérnök nehány szót írt a menetjegyre, s így szólt :
—  Adja át a számját, menjen ki ez osztályból, egyene

sen az 0  szakaszba s jelentkezzék az ottani főmérnöknél.
Mint a K  szakaszban; az O-ban is ugyanazon formasá

gokkal fogadták. Kikérdezték, megnézték iratait s a mű
hely főnökéhez utasították, a ki az öntő-csarnokba vezette. 
Itt csöndesebb és kimértebb munka folyt.

—  Ez a kis csarnok —  mondá a főnök —  csak a 
42-es ágyúk öntő helye ; a nagy darabok öntéséhez csak 
az első osztályú munkásokat eresztik.

A «kis csarnok» azért nem kevesebb, mint 150 méter 
hosszú és 65 méter széles volt. A Schwartz becslése sze
rint legalább hatszáz olvasztó tégely fült benne, melyek, 
nagyságukhoz képest, négyével, nyolczával vagy tizen
kettesével álltak a kohókban. Az olvasztott aczél öntésére
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rendelt minták a csarnok hosszában végig futó árokban 
voltak felállítva. Az árok mindkét oldalán kerekeken járó 
óriás-darú (emelő-gép) mozgott fölebb-alább a síneken, 
hozva egyik oldalról az önteni való nagy aczéltömegeket, 
s vive a másik oldalról a mintákból kiemelt kész ágyúkat. 
Mindegyik minta előtt egy vasrúddal fölfegyverzett em
ber állt, kémlelni a kemenczében levő tégelyek tartalmát, 
alkalmasak-e az öntésre.

Az eljárást, a mit Schwartz már egyebütt is látott, itt 
a pontosság legnagyobb tökélyére emelték.

Mikor az öntés alkalmas percze megérkezett, harang
szó adott jelt az öntésre vigyázóknak. Egyenlő termetű 
munkások, kimért szabályos léptekkel, vállaikon vízfektű 
vasrúdakat tartva, állottak minden kemencze elé. Egy 
tiszt, egyik kezében jeladó síppal, másikban a másodpercz 
tizedeit mulató chronometer-órával állott mindenik ke
mencze előtt, melyekben az öntésre kész tégelyek voltak. 
Minden kemencze szájától, éghetlen agyagból készült s 
vaslemezzel borított folyókák vezettek egy közös tölcsérbe, 
mely az illető minta fölé volt helyezve. A síp által adott 
jelre horoggal kirántottak egy tégelyt a tűzből, másik jelre 
a folyókába borították tartalmát és így tovább. Félbesza
kítás nélkül, a másodpercz tizedrészére kimért időközben 
folytatódott a munka, valamennyi kemenczénél s a meg
felelő mintáknál: oly pontossággal, hogy a kiszabott 
másodperezre mindenütt be is volt fejezve.

Schwartz értette ezt a munkát is. Csakhamar egy hozzá 
hasonló termetű munkással párosították össze, odaállí
tották az egyik kemenezéhez, a hol ügyes és jártas öntő
nek bizonyult. Főnöke, a napi munka befejeztével, gyors 
előléptetést Ígért neki.

Ő azonban alig távozott esti hét órakor az 0  szakasz
ból s alig lépte át a külső körfalat, egyenesen a korcs
mába sietett, a hol podgyászát hagyta. Azt magához
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vette s azzal a kis házak csoportjainak egyikéhez köze
ledett, a melyet még reggel kiszemelt volt magának s 
egy becsületes asszonynál, a ki lakókat tartott, csak
hamar szállást is fogadott. Nem ment sörházba, mint a 
többi munkások, hanem bezárkózott szobájába s elővett 
a zsebéből egy aczéldarabot, melyet kétségkívül a keverő 
műhelyben dugott volt zsebre, s egy darab tégelycsere
pet, melyet az olvasztóban találhatott, s mind a kettőt 
figyelemmel vizsgálta füstös lámpája világánál.

Azután Írott füzetet vett elő iszákjából s forgatni 
kezdte jegyzetekkel, számításokkal és formulákkal tele 
írt lapjait. A tiszta lapokhoz érve, tollat vett elő s a kö
vetkező jegyzeteket írta a többiek után, de elővigyázatból 
oly titkos nyelven, melynek kulcsát csak maga ismerte.

«November 10. Stablstadt. —  A keverés itteni mód
jában semmi különös mesterség nincs, kivéve, hogy az 
első és a második hevítés hőmérsékletét szabatosan hatá
rozzák meg a Chernoff utasítása szerint. —  Az öntés a 
Krupp eljárása szerint történik, csakhogy bámulatos pon
tossággal. Ebben áll a németek ereje ; a velők született 
zeneérzéknek a kifolyása ez. Angol ember ezt soha el 
nem tanulja, nincs hozzá sem füle, sem fegyelmezett
sége. A francziák képesek volnának rá, hiszen ők a világ 
első tánczosai. —  Eddig azonban semmi rejtelmest és 
csodást nem találtam e gyár kitűnő sikereiben. A kör
nyéken található érczkövek meglehetősen hasonlók a 
mieinkhez. A kőszén kétségkívül kitűnő, de nem épen 
egyetlen a maga nemében. A Schultze-gyár egyik előnye, 
hogy mindez anyagokat gondosan megtisztítja mellékes 
alkatrészeiktől s egészen vegyítetlen állapotban dolgozza 
fel őket. Még csak az éghetetlen föld vegyületét kell 
kitanulnom, melyből a folyókák, a tégelyek és a kémé
nyek vannak csinálva. S nem látom át, miért ne tudnánk 
mi is hasonló eredményekre jutni. Ámbár még csak két
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osztályt láttam, holott legalább huszonnégy van, nem 
is említve a központi kezelést, a tervező és mintázó osz
tályt, mega titkos kabinetet. Vájjon mit dolgoznak ott? 
Mitől nem kell tartaniok barátainknak, ama fenyegeté
sek után, melyeket Schultze úr hallatott, mikor a fél 
örökség birtokába lépett?»

Schwartz, kifáradva a napi munkában, összehajtotta 
s elrejtette írását, levetkezett és lefeküdt szűk, kényel
metlen ágyába. De nem aludt el azonnal, hanem még 
pipára gyújtott s olvasni kezdett. Figyelmét azonban 
nem kötötte le a könyv. Gondolatai máshol kalandoztak. 
Letette könyvét. Pipája is kiégett.

Ah ! —  kiálta föl végre, —  ha az ördöggel gyűl is 
meg a bajom, meg fogom tudni a Schultze uram titkát 
s kiváltképen azt, hogy mit forral Frankváros ellen !

Schwartz a Sarassin tudor nevét susogva aludt el, de 
álmában a kis Johanna neve jött ajkaira.

Mert —  kell-e mondanunk? — a fiatal ember, a ki a 
Schultze-gyártelepben «Johann Schwartz» néven íratta 
be magát —  Bruckmann Marcell volt !

X. FEJEZET.

Az Albrecht-akna.

Bauerné, az a becsületes asszony, a kinél Bruckmann 
Marcell lakott, születésére svájczi s egy bányász özvegye 
volt, kit nehány évvel azelőtt földomlás ölt meg a 
bányában. Az özvegy, megtakarított fillérein kívül, koszt- 
és szállás-adásból s a munkásokra való mosásból ólt s a 
fia, Károly, is hozott minden hét végén valamit a ház
hoz, mert bár még csak tizenhárom éves volt, már
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rendes ketibérre szerződtették a kőszénbányában. Teen
dője az volt, bogy a szenes kocsik előtt kinyitotta és 
becsukta ama szelelö ajtók egyikét, melyek a bányában 
nélkülözhetetlenek az aknák és tárnák szellőztetésére. 
Ezt a munkát az Albrecht-aknában végezte, s mivel a 
bánya messzebb volt lakásuktól, hogysem minden este 
haza mehetett volna: éjjelre is egy kis szolgálatot bíztak 
rá az aknában, mely abból állt, hogy a földalatti istáló- 
ban elhelyezett hat lóra gondot viselt, míg a lovász kinn 
járt a föld szinén. A fiú e szerint egy héten csak egyszer, 
vasárnap hajnalban jött haza anyjához s estére vissza
ment a bányába. A szép vasárnapon legalább élvezhette 
édes mindnyájunk közös örökét: a szabad levegőt és a 
napvilágot.

Élete többi részét ötszáz méter mélységben töltötte a 
föld szine alatt; naphosszant a maga szeleid ajtaja 
mellett állt őrt, éjjel pedig a szalmán hevert s a lovai 
mellett aludt.

Lehet képzelni, mily örömrepesve sietett haza vasár
nap reggelenként az így eltöltött hét után, s hogy bizony 
elég füstösen, kormosán és piszkosan ért oda s anyjának 
jó egy órájába került, mig kimosdatta, tisztába öltöztette 
s a kis bányarémből csinos, bár halvány fiúcskát csinált. 
Szegény özvegy az egész hétből csak ezt az egy napot 
élte igazán, mikor fiával lehetett, a kit legszebb gyerek
nek képzelt a világon. A többi időn át dolgoznia kellett 
s egyetlen szórakozása az volt, ha egy-egy negyed órára 
leborulhatott a konyha beli padkára, arczát kezeibe rejt
hette s elhalt férjéről s föld alatt élő fiáról álmadozva 
sírhatott . . .

Károlyka, így kimosdatva s felöltöztetve, csakugyan 
csinos kis szőke gyerek volt ; kedélyre is csöndes, vér
alkatra nyugodt, magatartásra biztos, mint általában 
azok, a kik tudják, hogy folytonos életveszély közt élnek,
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s nehéz munkával, életük koczkáztatásával keresik ke
nyerüket.

" Legfőbb boldogsága az volt, ha vasárnaponként anyja 
mellett ülhetett kis szobájok meleg légkörében s gom
bostűkre tűzdelhette azokat a különféle rovarokat, me
lyeket a bánya üregeiben szedegetett a héten át, mert a 
földalatti langyos és mindig egyenlő mérsékletü légkör
nek is megvan a maga saját faunája. És Maulesmühle 
gyári mérnök, az entomologia (bogaraszat) különös ked
velője, egy jó  tallért Ígért —  s fizetett is —  a kis Kari
nak minden új fajért, a miből ép és csonkítatlan pél
dányt hoz neki a bányából. Ezért Karolyka nagy gond
dal kutatta az aknák minden zege-zugat s lassanként 
maga is megismerkedett az ott élő rovarokkal, s a mit 
ez utón szerzett, mint minden egyéb keresményét, szin
tén egész örömmel adta oda édes anyjának.

A bányák állatvilágából nemcsak a pókok és bogarak 
voltak a kis Kari kedvenczei. Ott volt mindenekelőtt 
Blair-Athol, a föld alatti istálló legöregebb igás lova, 
bosszú nyak- és homloksörényével, s értelmes szemeivel, 
melyekből ismerős lélek mosolygott a kis fiúra, mikor sima 
arczát az öreg ló szőrös arczához fektette ; az agg bölcs 
már hat éve leszállt a föld alá s azóta nem szívott szabad 
levegőt, de azért csöndes egykedvüseggel teljesítette köte
lességét. Szeme világa lassanként annyira meggyengült, 
hogy csak megszokásból s ösztönszerüleg járta az utat a 
földalatti menetek tömkelegében, hol a szenes kocsikat 
kellett húznia. Kis gondozóját is jól ismerte s igazi barát
ság fejlődött ki köztök. Rajta kívül két meghitt barátja 
volt még Karinak az állatok magasabb rendéből ; két 
denevér s egy öreg szürke patkány, a melyek minden 
félelem nélkül kibújtak odúikból s közeledtek, ha Karolj 
maga volt a földalatti istállóban.

Sokat beszélt anyjának kedves állatairól. S Bauerné
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maga is szeretett volna megismerkedni velők, de asszo
nyokat nem bocsátottak be a bányába s így meg kellett 
elégedni a leírással, a mit a fia adott rólok. De ha nem 
volt is lenn soha a bányában, azért jól ismerte azt az 
ásító torkolatot, melyből egy napon halva húzták ki az 
urát, s a hová a kemény aczélkötólen csüngő üstalaku 
kosárban fia is minden vasárnap este lebocsátkozott, hogy 
a másik vasárnap hajnalán jöjjön ki csak ismét.

Régen a férje, most a fia, annyit beszéltek neki a bánya 
belsejéről, hogy gondolatban ő is egészen otthonos volt 
e föld alatti üregben.

A mély kut-torokból, melyen lebocsátkoztak, széles, 
központi menet indul ki, mint egy boulevard s megy a 
másik lejáratig, három vagy négy kilométer távolságra. 
Ebből a széles központi menetből indulnak ki derékszög 
alatt az oldal-tárnák ágazatai, melyeket az előbbivel, pár
huzamosan, keskenyebb menetek kötnek össze. Mind 
négyszögre, egyenesen; s mind oly néma és sötét! A tár
nák e hálózatában Bauerné folyvást csak egyet látott : azt, 
a melynek az ajtaját az ő Kár oly a nyitogatta és csukó- 
gáttá. S látta az istállót, a hova fia hálni ment, látni 
vélte barátjait, Blair-Atholt, a két denevért és a szürke 
patkányt, amint kenyérből és sajtból álló vacsoráját meg
osztja velük. S látta a tárnák tömkelegét is, a melyek
ben fia, ha napi dolgát végezte, bogarakat keresgélt 
Maulesmühle mérnök számára.

—  Tudod-e anyám, —  szólt Kari egy vasárnapon, —  
mit mondott nekem tegnap Maulesmühle mérnök úr? 
Hogyha meg tudnék felelni azokra a számolási kérdé
sekre, a melyeket ő előmbe ad, magához venne, hogy a 
mérő-lánczot húzzam, mikor ő delejtűvel fölvételeket 
csinál a bányában. Úgy látszik, új tárnákat akarnak nyitni, 
melyek az Albrecht-aknát a Weber-aknával összekössék 
s ehhez sok számítás és sok méregetés szükséges.



76

—  Igazán ? azt mondta Maulesmühle mérnök úr ? 
hogy az Isten áldja meg érette ! -— kiáltott Bauerné, —  
előre élvezve gondolatban fia előléptetésének diadalörö
mét. Már szinte mérnöknek képzelte fiacskáját s ugyan
csak biztatta, hogy hát feleljen meg azokra a számolási 
kérdésekre, a melyeket Maulesmühle mérnök úr elébe 
fog adni.

—  Csakhogy bajosak ám azok ! —  sóhajtá a fiú, —  s 
nem mindeniket értem.

Marcell, ki a kandalló mellett szivogatta pipáját, s 
hallgatta a fiú és anya beszélgetését, közbeszólt :

—  Ha megmondod, mit nem értesz, én szivesen útba 
igazítlak.

Mindjárt papirt és irónt vett elé s leczkét adott a 
fiúnak. Bezzeg nagyra nézte őt Bauerné, mert nem is 
gondolta, hogy ily tudós munkás a lakója. Pedig úgy volt.

«Johann Schwartz» —  így volt bejegyezve a bá
nya regiszterében —  «a legjobb öntő-munkás az első 
osztályban. A központi igazgatás figyelmébe különösen 
ajánltatik mint rendkívül ügyes, rendes életű, munka
bíró fiatalember, a ki szokatlan körülmények közt is föl
találja magát.»

Nem sokára szomorú alkalma nyílt Marcellnek, hogy 
elöljárói figyelmét még inkább magára vonja s őket maga
feltaláló leleményességéről meggyőzze.

Egy vasárnap reggel a kis Kari nem jött haza. Már 
tíz óra is elmúlt s még sem volt otthon, holott rendesen 
már nyolcz óra előtt meg szokott érkezni. Bauerné nyug
talankodott. S Marcell azonnal késznek nyilatkozott, hogy 
a fiú fölkeresésére indul s megtudja, mi baja eshetett?

Útközben hazatérő munkásokkal találkozott, de Karit 
egyik sem látta. Tizenegy órakor az Albrecht-akna lejá
ratához érkezett. A felhuzónál sem tudtak a gyermek
ről. Kérdésére, hogy « feljött-e a kis Bauer Károly, Nro
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41,902?», az őr, megnézve a kezében levő nyilvántartó 
jegyzéket, tagadólag felelt. Az aknának nem lévén más 
feljárata, a gyermeknek szükségkép oda lenn kellett még 
lennie. De Marcellnek, hogy lemehessen, engedélyt kel
lett hoznia az ellenőrtől. Az ellenőr komoly, de jószivű 
ember volt. Mihelyt megértette, miről van szó, késznek 
nyilatkozott, hogy maga is lemegy Marcellel (vagy 
Schwartz Jánossal), megtudni mi történt a gyermekkel.

—  Van önnek Galibert-féle készüléke? —  kérdezte 
Marcell, mikor indulni akartak. —  Szükségünk lehet reá.

—  Igaza van, barátom. Az ember soha sem tudja, mi 
történik oda lenn.

Az ellenőr két kis szelenczét vett elő a szekrényből, 
melyek összenyomott levegőt tartalmaznak s a nyak 
hátuljára illesztve, kaucsuk csővel a szájhoz vezethetők, 
míg az orrt facsiptetővel befogva, a legártalmasabb leve
gőben is veszélytelenül járhat az ember s jó  ideig el van 
látva tiszta levegővel. —  Ez a Galibert-féle készülék, i— 
Azután két kis villany-lámpát vettek s a leeresztő kosárba 
léptek. Marcell állva maradt, félkézzel az aczélkötelet 
tartva, és nem is hunyorított szemével, míg a mélység 
fölött lebegtek.

Csakhamar feneket értek. Az aknában maradt örök 
egyike, a kitől kérdezték, azt mondta, hogy ő sem látta 
a fiút. Az istállóba mentek. A lovak magok voltak s, úgy 
látszott, meglehetősen unatkoznak; legalább ezt lehetett 
következtetni az örvendező vihogásból, melylyel a közé
jük lépő három emberi alakot üdvözölték. Egy szegre 
függesztve ott volt a Kari kis vászontáskája s a polczon 
a számoló könyve. Marcell mindjárt észrevette, hogy a 
fiú kézi lámpája nincs ott; újabb bizonyság, hogy még 
a bányában van.

— Bizonyosan bogarakat keresni ment, —  mondta 
az őr, a ki a fiú szokásait ismerte.



A FÖLDÖN ELTERÜLVE, MEGFULLADVA TALÁLTÁK 
A KIS KARLT.
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Az istállói szolga, ki ez alatt szintén odaért, megerő
sítette e föltevést; ő látta is a kis Károlyt kora reggel, 
a mint lámpával a tárnákba ment.

Keresésére indultak. Ebben rendszeresen kellett eljárni. 
Sípolással összehívták az őröket, s a bányaüreg kéznél 
lévő alaprajza szerint felosztották magok közt a tárná
kat s mindenki lámpával indult a részére kijelölt irány
ban. Két óra múlva a hét ember bejárt valamennyi 
tárnát s a központban találkozott ismét. A fiút egyik 
sem találta. Az ellenőr, talán mert éhes volt, abba 
akarta hagyatni a dolgot, mondván, hogy a fiú talán 
észrevétlenül mégis kisurrant, s azóta csendesen otthon 
ül az anyjánál. De Marcell, meg lévén győződve az 
ellenkezőről, folytatni kívánta a keresést.

—  Mi ez ? —  kérdé, a térkép egyik részére mutatva, 
a hol egy kipontozott darab a többitől különböző színre 
volt festve.

—  Ez a felhagyott bányarész, a hol a szénréteg elvé- 
konyodása miatt már két év óta nem dolgoznak.

—  Ah, felhagyott rész ! Ott kell keresni ! —  kiáltotta 
Marcell.

Mintha parancsnok lett volna, úgy követték szavát és 
őt magát is; mert az akaratnak és elhatározottságnak 
mindig érezhető fölénye van a közönségesebb emberek 
fölött.

A felhagyott bányaüregben, mihelyt oda értek, kelle
metlen, súlyos, nyomasztó levegőt éreztek. Erős szén- 
savany-szag fojtogatta őket s a mint Marcell gyufát 
gyújtott és a talajhoz közel tartotta, a gyufa azonnal 
kialudt. Beljebb menni, szabad lélekzéssel, nem is lehe
tett. Marcell tanácsára ő és az ellenőr a Galibert-féle 
készüléket mindjárt nyakukra és szájukhoz illesztették s 
villanylámpáikkal befelé indultak. Egy negyedóra múlva 
vissza kellett *érniök, hogy a készülékben a levegőt



8 1

megújítsák, a mi erős fuvás által történt. Még eddig a 
fiút nem találták meg.

Végre mikor harmadizben tértek vissza —  siker koro
názta fáradozásukat. Egyik sarokban bálvány sugár, a 
villanylámpa fénye csillogott. Oda futottak. A nedves 
kőszénfal aljában, a földön elterülve, egészen megme
redve már, ott feküdt a szegény kis Kari, kókült arcz- 
czal, felduzzadt ajkakkal —  megfuladva.

Bizonyosan valami bogárért hajolt le s a talajhoz 
közel sűrűbb fojtó gáz megfojtotta.

Minden kisérlet, melylyel életre akarták hozni a gyer
meket, sikeretlen maradt. Már négy-öt órája, hogy halva 
volt. S másnap este egy új kis sir mutatta a stablstadti 
új temetőben, hogy a szegény Bauernének férje után 
egyetlen fiát —  utolsó reményét is elnyelte a kőszén
bánya Albrecht-aknája.

XI. FEJEZET.

A központi erőd.

Az orvosi látlelet megállapította a kis Kari halálának 
okát, a mérnök — Maulesmühle — jelentése pedig bebi
zonyította annak szükségét, hogy a felhagyott bánya
részt is bele kell vonni a szellőztetési rendszerbe. Hanem 
mindez már nem adhatta vissza Bauernének kedves fiát!

A mérnök egy másik hivatalos jelentése az esetről 
méltánylóan emelte ki Rayer ellenőr és «Johann Schwartz, 
első osztályú öntő-munkás» önfeláldozó eljárását az elve
szett fiú keresésében s különösen az utóbbit a központi 
igazgatás figyelmébe ajánlotta.

Egy hétre rá a fiatal munkás, mikov napi jegyét a
6Verne. A  bégu m  ö tszá z  m illió ja .
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kapustól át akarta venni, a nevével jegyzett szegen egy 
neki szóló rendeletet talált.

«Schwartz munkás ma tíz órakor jelenjék meg a fő
igazgató irodájában, központi erőd, A kapu és út.»

—  Végre ! gondolta Marcell. —  Sokára —  de végre 
mégis !

Marcellnek sok barátja s ismerőse volt munkástársai 
közt, kik a telep különböző részeiben és szakaszaiban dol
goztak ; általok megtudott egyet-mást a gyártelep egyes 
osztályairól s nagyjában az egész város szerkezetéről is. 
Azt is tudta, bogy a központi erődbe bejuthatni a leg
ritkább kedvezmények közé tartozik. Egész legendák 
kerengtek erről. Hogy a beszököttek s erőszakkal betola
kodók soha többé vissza nem tértek ; hogy az ott alkal
mazott munkásokat szabadkőmivesi eskük és próbák alá 
vetik ; hogy föld alatti vasút közlekedik oda s mindig csak 
éjnek idején, ismeretlen látogatókat hozva s több efféle.

Mi volt igaz e legendákból, bajos volt eldönteni. Annál 
is inkább, mert Marcellnek számos munkás ismerőse s 
barátja közt nem volt egyetlen egy sem, a ki a központi 
erődbe belépett, —  vagyis az À  kaput átlépte volna 
valaha.

Mély érdeklődéssel— mert többnek mondható a puszta 
kíváncsiságnál —  s benső örömmel várta Marcell a kitű
zött órát ; de előre is meg volt győződve, hogy a legszi
gorúbb rendszabályokon kell keresztül esnie.

Pontos volt a megjelenésben. Várták. Két szürke 
egyenruhás, oldalán karddal, övében revolverrel, várta 
a kapus ketreczóben. E ketrecznek, mint az apáczaklas- 
tromok kapusnójáénak, két ajtaja volt; az egyik ki-, a 
másik befelé nyílott. De a két ajtó soha sem nyílt meg 
egyszerre.

Marcell igazolványának pontos megvizsgálása után, 
fehér kendőt vettek elő (a mi legkevésbbé sem lepte meg)
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s azzal jól bekötötték a szemét; két oldalt karon fogták 
s szótlanul vezették. Két vagy háromezer lépés után 
lépcsőn mentek föl s egy ajtó megnyílt s bezárult mögöt
tük és akkor levették a kendőt Marcell szemeiről.

Egyszerű szobában találta magát, melynek minden 
bútorzata nehány szék volt, meg egy fekete tábla és 
széles rajz-asztal, ellátva a mérnöki rajzhoz szükséges 
eszközökkel. A világosság felülről jött, fénytelen üveg
ablakon át.

Majdnem abban a perczben lépett a szobába két 
komoly, tanári külsejű férfi s egyikök így szólt:

—  Önt úgy ajánlják, mint kitűnő munkást. Meg fogjuk 
vizsgálni, vájjon alkalmas-e rá, hogy a mintázó-osztályba 
átvegyük. Kész-e felelni kérdéseinkre?

Marcell szerényen késznek nyilatkozott.
A két vizsgáló egymás után több kérdést adott föl 

neki a számtanból, mértanból és vegytanból. A fiatal 
ember feleleteinek készsége és szabatossága teljesen 
kielégítette vizsgálóit. Az ábrák, melyeket a fekete táb
lára rajzolt, csinosak, tiszták és határozottak voltak. Szá
mításaiban nem volt hiba. Bizonyításainak egyike, újdon
sága által, annyira meg lepte vizsgálóit, hogy tudni akar
ták, hol tanult?

—  Hazámban, Schaffhausenben, a középiskolában.
—  Ön jó  rajzolónak látszik.
— Ez volt mindig erős oldalam.
—  Svájczban valóban kitűnő iskolák vannak! Most 

még egy külön feladatot adunk önnek s két órai időt 
annak kidolgozására. Ha ezt is kielégítően oldja meg, ki 
fogjuk adni a bizonyítványt: hogy teljesen megfelel és 
soron kívül fölvehető.

A föladat egy meglehetősen bonyolult géprajz volt. 
Magára hagyták vele. Két óra múlva, mikor visszatértek, 
Marcell már kész volt a munkával. Annyira meg voltak

6*
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elégedve, hogy az ígért bizonyítványhoz még ezt tették :
ily tehetséges rajzolónk nincs egyetlen egy se.

A fiatal munkást az előbbi szürke ruhások vették át, 
bekötötték szemeit, karon fogták s a főigazgató irodá
jába vezették.

Akkorra már ott volt róla a jelentés.
—  Önt úgy ajánlják, mint jeles rajzolót a mintázó

osztályba fölvételre, —  szólt hozzá e komoly ember. —  
Kész-e alávetni magát a rendszabályoknak, melyek föltét
lenül kötelezők arra, a kik ebbe az osztályba belépnek?

—  Nem ismerem a rendszabályokat, —  felelte Mar
cell, —  de fölteszem, hogy elfogadhatók.

—  Hallgassa meg. 1-ör: Alkalmazása idejére köteles 
bent lakni az osztályban s csak különös engedélylyel 
léphet ki innen, a mit igen kivételesen kap meg. —  
2-or: Katonai szabályok alatt áll, melyek föltétien enge
delmességet követelnek, katonai büntetések súlya alatt. 
Belépésekor mindjárt altiszti rangot kap, de rendszeres 
előléptetés utján, a legmagasb katonai rangra emelked- 
hetik. 3-or: Esküvel kötelezi magát, hogy soha senkinek 
föl nem fedezi, a mit ez osztályban lát és tapasztal. 
4-er: Levelezése nyitva áll elöljárói előtt, mind az ön 
által írandó, mind a részére érkezendő leveleket illetőleg ; 
s ez a levelezés általában csak a családjára szorítkozhatik.

Marcell gondolta magában: —- Egy szóval, fogoly 
vagyok.

De egyszerűn csak azt felelte:
—  E föltételeket méltányosaknak találom s kész vagyok 

magamat alávetni nekik.
—  Jól van. Emelje fel a kezét. Esküdjék. —  Ezen

nel ki van nevezve rajzolónak a negyedik műhelybe. —  
A mellett lesz kimutatva a lakása is. A mi élelmezését 
illeti, az osztályban igen jó  vendéglő van. —  Holmija 
nincs vele?



—  Nincs uram, nem tudva mi vár rám, mindenemet 
szállásomon hagytam. Majd elhozom.

—  Nem; önnek nem lehet innen távoznia. Érette 
fognak menni s elhozzák holmiját.

—  Jól tettem, hogy jelekkel Írtam jegyzeteimet —  
gondolta magában Marcell.

Még az nap egy tágas udvarra néző negyedik emeleti 
szobába szállásolták be a hol új életét kellett kezdenie. 
Munkás társai, kikkel a vendéglőben ismerkedett meg, 
csendes, szelíd emberek voltak, a kik közül többen zenél
tek is, hogy egyhangú, szomorú életöket fölvidítsák. Az 
osztálynak saját könyvtára volt, hol a pihenés óráit 
szellemi haszonnal lehetett tölteni. Kitűnő tanárok ren
des előadásokat tartottak a tudomány egyes szakaszai
ból: szóval, csak a szabadság hiányzott e zárt helyen, e 
tiszta és világos börtönben.

A tél munkában telt el. Marcell szorgalma, ügyessége 
és rendessége teljesen megnyerte elöljárói bizalmát. 
Közhír szerint ő volt az osztály legjobb rajzolója. Ha 
nehéz feladatot kellett megoldani, csak rá bízták. Még 
a főnökök is sokszor kértek tőle tanácsot egyben s 
másban.

De ha Marcell azt hitte, hogy a mintázó-osztályba 
jutva, annak titkaiba is behatolhat : nagyon csalódott. 
Élete négy fal és rostély közé volt zárva, a hol mindig 
a munkának csak egy részletével foglalkozott, de annak 
egészébe nem engedték betekinteni. Mindig gőzgépeket 
rajzolt —  mozdonyokat, vasúti, gőzhajói, gyári mozdo
nyokat minden nemben, erőben s mértékben —  azon
túl semmit. A munkafelosztás elvének szigora mintegy 
présbe csavarva tartotta.

Az A. osztályban eltöltött négy hónap után sem tu
dott többet az Aczélváros működésének egészéről és 
összefüggéséről, mint akkor, mikor belépett oda. Azt

m
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tudta, hogy a roppant telep összes működésének köz
pontja az úgynevezett Bika-torony, igazi cyclopi alkatú 
építmény, mely magas kupolaként emelkedett ki a szom
széd építmények közül. S a vendéglőbeli legendákból 
hallotta azt is, hogy Schultze úr e torony aljában tar
tózkodik, melynek középpontját a hires és félelmetes 
«titkos kamra» foglalja el. Azt beszélték erről, hogy 
belülről vaslemezek borítják, mint apánczélhajókat kívül
ről, s ez védi tűz és betörés ellen ; hogy ajtain titkos 
rugóju aczélzárak vannak, melyekbe golyószóró gépeze
tek vannak elrejtve. A közhiedelem különben azt tar
totta, hogy Schultze úr egy öldöklő hadi gépezeten dol
gozik, melyhez hasonló még eddig nem létezett s mely
nek feladata lesz, hogy Németország számára biztosítsa 
a világuralmat.

Hogy a titokba behatolhasson, hiába forgatott Marcell 
mesés terveket a fejében; belopózás, betörés, álöltö
zet —  minden kivihetetlen volt és czélra sem vezetett 
volna. De megesküdött, hogy nem tágit s nem fogy ki 
türelméből. Ha húsz évig kell is itt dolgoznia és 
várnia, —  dolgozik és vár, míg sorban annyi részlet 
birtokába jut, hogy áttekinthesse s megérthesse az 
egészet. . .

Több hónap telt el ismét.
Márczius egy napján hivatta a főigazgató.
—  Azt a rendeletet kaptam Schultze úrtól, hogy 

küldjem hozzá legjobb rajzolónkat. Ön az. Szedje össze 
holmiját, mert a belső körbe fog átköltözni. Hadnagy
nak léptették elő.

Marcell nem titkolhatta el a meglepett öröm mozdula
tát. Főnöke ezt az előléptetés hírének tulajdonította.

—  Örülök, —  folytatta —  hogy ily jó  hírt mondhat
tam önnek. Önre a legszebb jövő vár. Menjen —  s 
tegyen eleget az önhöz kötött várakozásnak.
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Tehát oly hosszú várakozás után, mikor reménye már 
majdnem lankadni kezdett, mégis czélja küszöbén volt!

Kis podgyászát, ruháit, jegyzeteit összecsomagolni, 
követni a szürke embereket, átlépni végre az utolsó kör
fal eddig elzárt ajtaját —  mindez már csak nehány 
perez műve volt Marcellnek. Az eddig hozzájárulhatat- 
lan Bika-torony lábánál állott, melynek eddig csak tete
jét látta kimagaslani a többi építmények fölött.

A mint az előtte megnyilt, ismeretlen körbe lépett, 
egészen váratlan, meglepő dolgot látott. Képzeljük, hogy 
valami bűvös hatalom az európai műhelyből egyszerre, 
átmenet nélkül, a forró égalj tropikus növényzetének 
kellő közepébe varázsolt bennünket.

A Schultze úr keleti kertje szabad ég alatt álló, ren
dezett, őserdőszerű szép virágház volt. A legkarcsubb pál
mák, a legterebélyesb banánok, a legkövérebb kaktuszok, 
a leglengébb folyondárok töltötték be s lepték el az egész 
tért. S össze volt hozva minden, a mi vadon nem tenyész 
egymás mellett. Ananászok értek a piruló narancsok 
mellett s a karcsú eukaliptusokra zöld liánok kúsztak, 
gazdak fürtözettel. Kolibrik és paradicsommadarak him
bálóztak a sűrű ágak s lombok között. A hőmérséklet 
egyenlítői volt.

Marcell az üvegházakat és fütő-kemenezéket kereste, 
s a midőn nem látott egyebet, csak a kék eget, elké
pedve állt meg egy perezre.

Akkor eszébe jutott, hogy nem messze ide egy félben 
hagyott kőszénbánya van, mely belülről folytonosan ég ; 
s megértette, hogy Schultze úr leleményesen fölhasz
nálta a föld alatti tűz e kincsét, hogy ércz-kémónyeken 
fölvezetve a hőséget, folytonosan fűtött meleg-házat 
teremtsen s tropikus égaljt és tenyészetet varázsoljon 
bele.

De a magyarázat, melyet e tüneménynek adni tudott,
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nem csökkentette elragadtatását. Fél esztendeig nem 
szíhatott szabad levegőt, nem látott egy fűszálat sem : 
most tehát kétszeresen kivette részét a gyönyörből.

Finom homokkal behintett s észrevétlenül emelkedő 
ösvény, fasorok közt, vezetett egy márványlépcsőhöz, 
mely fölött hatalmas oszlopok emelkedtek s képezték 
homlokzatát egy óriási koczkaépítménynek, mely a Bika
torony talapzatául szolgált. Az oszlopcsarnokban egyen
ruhás inasok s háromszögű kalappal és alabárddal ellá
tott kapus állt. S a mint Marcell a lépcsőn felhaladott, 
a föld alól jövő tompa moraj elárulta, hogy lábai alatt 
a földalatti vasút robog.

Marcell megnevezte magát s erre azonnal bevezették. 
Az előcsarnok valódi szobor-muzeum volt. Nem érve rá 
ott megállapodni, vörös és arany, majd arany és fekete, 
s végre sárga selyemmel be vöd  t szalonokba vezették. Az 
utóbbiban magára hagyták, míg bejelentik. Pár perez 
múlva az utolsó ajtó is megnyilt előtte, s zöld és arany 
ékítésű urias dolgozószobába lépett.

Schultze úr maga, bársony kanapén hátradőlve, cse
réppipából szipákolva, mellette nagy pohár sör félig 
kiürítve —  nagyon elütő alak volt e ragyogó környe
zetben.

Föl sem emelkedve, meg sem fordítva fejét, az Aczél- 
város királya hidegen kérdezte:

—; Ön a rajzoló ?
—  Én vagyok, uram.
-—  Láttam a vázlatait. Nagyon jók. Nem tud ön egye

bet rajzolni, mint gőzmozdonyokat?
—• Nem kivántak tőlem egyebet.
—  Ért ön a lövegek tanához is?
-—  Tanulmányoztam üres óráimban a saját gyönyörű

ségemre.
E felelet, kiszámítva sem lehetett volna jobb, mert
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szivén találta Schultze urat. Most méltatta először em
berét arra, hogy a szemébe nézzen.

—  Akarna ön egy ágyú rajzában segíteni nekem? 
Majd meglátom, mire tud vele menni. Nem kis dolog 
lesz, mondhatom, kipótolnia az ostoba Sohne-t, a ki 
ma reggel egy dinamit-töltény tartóval vigyázatlanságból 
megölte magát. A barom! valamennyiünket levegőbe 
röpíthetett volna!

Meg kell vallani, hogy e durva szívtelen beszéd egy
általában nem tetszett meglepőnek —  a Schultze úr 
szájából. . .

XII. FEJEZET.

A sárkány barlangja.

Az olvasó, ha figyelemmel kisérte a fiatal elszászi sze
rencséjének haladását, nem lesz meglepetve, hogy nehány 
hét elteltével egészen belopta magát a Schultze úr bizal
mába. Elválhatatlanokká lettek. Együtt dolgoztak, együtt 
étkeztek, együtt sétáltak a parkban, együtt szítták hosszú 
pipáikat egy-egy kancsó sör mellett. A jénai extanár még 
nem akadt kedve szerintibb munkásra, a ki jobban meg
értse őt a félig kimondott szóból s gyorsabban tudja 
végrehajtani felállított elméleteit. Marcellnek ugyanis 
nemcsak kitűnő jártassága volt tudománya s mestersége 
minden ágában, de mindig készséggel, jó  kedvvel is dol
gozott és munkásnak a legkitartóbb, feltalálónak a leg
szerényebb volt.

Schultze úr egészen el volt ragadtatva általa, s titkon 
százszor is szerencsét kivánt magának, hogy ezt «a 
gyöngy-fiut» föltalálta.

Ez elragadtatás titka abban feküdt, hogy Marcell első 
tekintetre mindjárt belátott rettenetes főnökének a lel-



kébe. Átlátta, hogy uralkodó jellemvonása a határtalan, 
mindent elnyelő önzés, mely külsőleg ádáz hiúságban 
nyilatkozott; ehhez képest bánt vele és viselte magát 
irányában. Csakhamar annyira hatalmába kerítette e 
lélek minden billentyűjét, hogy úgy játszott rajta, mint 
ügyes zenész a zongorán. Taktikája egyszerűen abból 
állt, hogy a mennyire lehetett, mindig kitüntette ugyan 
a saját érdemét és tehetségét, de mindig alkalmat nyúj
tott a másiknak, hogy fölényét éreztethesse vele. Ha pl. 
egy rajzot készített, tökéletesen megcsinálta ugyan, de 
benne hagyott egy csekély és könnyen észrevehető hibát, 
melyre aztán az extanár nagy diadallal mutatott reá. Ha 
magának volt egy elméleti eszméje, úgy vitte a társal
gást, hogy azt mintegy Schultze úr találja fel s neki 
csak a kivitel maradjon. Máskor meg még tovább ment 
s így szólt :

—  Megcsináltam a sarkantyus hajó tervrajzát, melyet 
ön reám bízott.

Én ? nem emlékszem.
—  De igen ! Vagy elfeledte ? íme itt van. Egy lecsa

varható sarkantyú, mely az ellenséges hajó oldalában 
robbanó üteget hagy hátra, a mi három perez múlva 
fog tüzet.

—  Valóban nem emlékszem már.
—  Nem csoda, mikor úgy tele van a feje eszmékkel.
És Schultze úr önelégülten tette zsebre a feltalálás

dicsőségét, oly dologról, a melyre soha sem gondolt.
Lehet, hogy csak félig élt csalódásban. Valószínű, hogy 

érezte a Marcell fölényét maga felett. De hiúságának 
hizelgett, hogy ő lássék fölényben alárendeltje fölött, s 
ezt vele is elhitesse. Egyébiránt akármit gondolt és ter
veit Marcell, ő volt az úr s egyedül az ö kezében volt a 
hatalom, megvalósítani az ipari ábrándokat, S végre is 
a fiatal munkás nem volt egyéb, mint az óriási gépezet

ig



nek egy kereke, melyet Schulze úr teremtett és moz
gatott.

De azért Schultze úr, a mint mondani szokás, egy
általában nem gombolózkodott ki Marcell előtt. Öt hó
napi tartózkodás után a Bika-toronyban Marcell nem 
sokkal tudott többet a központi bástya titkaiból. Gya
núi bizonyossággá váltak. Mindinkább meggyőződött, 
hogy Stablstadt titkot rejt és Schultze úrnak más czélja 
is van, mint a nagy iparüzletből húzható nyereség. Fog
lalkozásának s egész üzletének természete végetlenül 
valószínűvé tették, hogy valamely eddig hallatlan hadi 
löveget talált fel.

De a rejtély kulcsa, a talány szava —  még homályban 
volt Marcell előtt. S Marcell meg is volt győződve, hogy 
puszta türelemmel s valamely válság nélkül nem is fogja 
azt megtudni. Önként nem kínálkozván a válság, elhatá
rozta, hogy maga fogja azt előidézni.

Szeptember 5-dike volt, épen ebéd végével. Ez nap 
volt egy éve, hogy a kis Károlyka holttestét a bányában 
megtalálták. Künn hideg idő volt. Az amerikai Svájcz 
hosszú és rideg tele már hóval borította a Stahlstadtot 
környező bérezek ormait ; de a parkban oly enyhe volt a 
lég most is, mint júniusban, s a hó, mielőtt a földre esett, 
már a levegőben elolvadt és pelyhek helyett harmatként 
hullott a tropikus növényzetre.

—  Pompás volt a mai savanyú káposztás kolbász, 
nemde? —  kezdte Schultze úr, kit a bégum milliói sem 
gátoltak abban, hogy nemzeti eledelét mindenek fölött 
élvezze.

Szegény Marcell, pedig már undorodott a savanyú 
káposztának a szagától is, tette magát, mintha ő is kitű
nőnek találná főnöke kedvencz eledelét. S miután ő is 
rámondta, hogy biz az pompás volt, hozzá tette még:

-— Igazán, nem tudom, hogy élhet némely nép kolbász

9 3 '
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és savanyú káposzta nélkül! Valódi jótétemény volna 
rájuk nézve, ha a Vaterlandba bekebeleztetnének !

—  Az is megjön, megjön majd az is! Bizonyos lehet 
ön benne. Amerika szívében már benn vagyunk. Foglal
junk el csak egy vagy két szigetkét Japán körül, meg
látja: milyeneket fogunk lépni a glóbuson!

Az inas hosszú szárú pipákat hozott. Schultze úr tele 
tömte a magáét s meggyújtotta. Marcell a teljes boldog
ság e pillanatát alkalmasnak vélte a «válság» előidézésére.

—  Csakhogy —  mondá —  én nem bízom e foglalás 
lehetőségében.

—  Miféle foglalás lehetőségében nem bízik?
—  Hogy a németek a glóbust egészen elfoglalhassák.
Az exprofessor azt hitte : rosszul hallotta.
—  Nem hiszi, hogy a németek elfoglalják a világot?
—  Nem.
—  Ez sok. S szeretném tudni miért nem ?
—  Egyszerűen azért, mert a franczia tüzérek lelemé

nyessége felülmúlja a németekét. A svájcziak, az én 
földieim, azt tartják, hogy egy ügyes franczia két más 
emberrel fölér. 1870 jó  leczke volt nekik, a melyet majd 
visszafizetnek azoknak, a kik azt nekik adták. Az én kis 
házamban ezen senki sem kételkedik, s az igazat meg
vallva, Angliában is ugyanez a vélemény uralkodik.

Marcell hideg, száraz és metsző hangon mondotta eze
ket, avval a világos szándékkal, hogy az aczél-királyt 
ingerelje. Schultze úrnak csak tátva maradt a szája: meg 
volt lepve, meg volt semmisülve. A vér oly erővel tódúlt 
fejébe, hogy Marcell is attól kezdett félni, hogy tán igen 
messze ment. De mikor látta, hogy ellenfele leküzdi fel
indulását s nem hal szörnyű halált, még tódította is 
előbbi szavait :

—  Úgy van, uram ; sajnos, de úgy van. Ha vetélytár- 
saink nem is ütnek zajt, de a magok dolga után látnak.
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Azt hiszi, mit sem tanultak a háború óta ? Míg mi csak 
ágyúink s lövegeink tömegét és súlyát nagyobbítjuk, 
legyen meggyőződve, hogy ők valami új találmánynyal 
fognak előállani, a melylyel minket tönkre tesznek.

—  Új találmánynyal ! —  hebegte Scbultze úr : —  de 
nekünk is van ám új találmányunk.

—  Ugyan mi ? Hogy aczélból csináljuk, a mit azelőtt 
bronzból csináltak ? Hogy megkétszerezzük ágyúink ere
jét és hordási távolságát?

—  Megkétszerezzük? Valamivel többet teszünk annál!
—  De végre is, csak utánzók vagyunk. Tovább me

gyünk mint mások, de csak az általok megkezdett úton. 
Lelemény nincs bennünk. A francziákban pedig van : 
arról meg lehet győződve.

Scbultze úr lassanként visszanyerte külső nyugalmát. 
Csak ajkai reszketése árulta el, hogy a belseje még forr. 
Ezt kellett megérnie, hogy egy segédje, egy munkása, egy 
alárendeltje a leleményességet megtagadja tőle !

Oly heves mozdulattal kelt föl, hogy eltörte a pipáját. 
S aztán metsző gúnynyal tekintett Marcellre, összeszorítá 
íogait s inkább sziszegte, mint mondta :

—  Kövessen, uram ! Megmutatom önnek, hogy én, 
Herr Schultze, lelemény híjával vagyok-e ?

Marcell nagyban játszott, de megnyerte a játékot 
épen mindent koczkáztató merészsége által, melylyel 
főnöke hiúságát ingerelte s becsérzetét a végletekig csi- 
gázta. Ellenállhatatlan vágyat ébresztett benne : hogy föl
fedje titkát s lesújtsa vele a vakmerőt, a ki lángeszében 
kételkedni mert. Úgy látszott, önkéntelenül, mint egy 
parancsoló erőnek engedve, lépett be dolgozó szobájába 
s intett Marcellnek, hogy kövesse. Gondosan bezárta 
magok után az ajtót; egyenesen könyvtárához lépett s 
megnyomott rajta egy rugót. Könyvsorok által eltakart 
üreg nyilt meg a falban. Szűk nyilás volt, melybe csak
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vigyázva lehetett belépni, s ez a keskeny kő-lépcső a Bika
torony aljába vezetett.

Ott tölgyfaajtót találtak, melyet Schultze a mindig 
magánál hordott kis kulcscsal nyitott ki. Erre második 
ajtó állt előttök, melyen betű-rejtélylyel záródó s nyíló 
lakat függött. Schultze úr összerakta a betűket a titkos 
szóvá, levette a lakatot s félreemelte a súlyos vasrúdat, 
mely belülről titkos lövegekkel volt összeköttetésben, a 
titkot nem bíró —  netaláni betörők ellen. Marcell sze
rette volna figyelmesebben megtekinteni mindezt, de ura 
nem hagyott rá időt.

Most mind a ketten harmadik ajtó előtt álltak, melyen 
zár, lakat, kulcslyuk nem látszott; ez csak a titkos rugó 
megnyomására nyílt ki.

Átlépve a három ajtó által őrzött bejáratot, most két
száz vaslépcsőn kellett fölmenniök. Ez a Bika-torony 
kupolájába vezetett, mely az egész Stahlstadt fölött kima
gaslott.

E gránit-torony, melynek szilárdsága minden ostrom
mal daczolhatott, belülről kerek bástyatermet képe
zett, több fülkével, melyekből lőrések nyíltak. A terem 
közepét óriási aczél-ágyú foglalta el.

—  íme ! —  kiáltott föl Schultze úr, ki az egész ide
jövetel alatt még egy szót sem szólott.

A legnagyobb ostrom-ágyú volt, minőt Marcell valaha 
látott. Legalább háromszázezer kilogramm súlya lehe
tett, s hátul-tölthető volt. Szájának átmérője másfél 
méter volt. Aczélállványon állva aczélkerekeken járt, s a 
fogaskerékrendszer segítségével oly könnyű volt vele bánni, 
hogy egy gyermek is megmozdíthatta volna. Elmésen al
kalmazott csavar ellensúlyozta a lövés utáni hátralökődést 
s az ágyút a lövés után magától vitte vissza előbbi állá
sába.

—  S mennyire hord ez az ágyú ? —  kérdezte Marcell,
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nem állhatva meg. hogy ne csodálja e hatalmas hadi 
műszert.

—  Húszezer méterre, teljes erejű töltéssel, oly köny- 
nyen átfúrok vele egy negyven hüvelyknyi vaslemezt, —  
mint a vajat.

—  De mennyire hord hát szabadon ?
—  Mennyire hord? —  kérdezte Schultze úr, nekilel

kesedve. —- Akarja tudni? —  hát jót állok, hogy tíz 
mérföldre (lieu) czélba találok vele.

—  Tíz mérföldre ? —  Tíz mérföld sok ! S minő puska
port használ hozzá ?

—  Oh, ön a titkaimat kérdi? De most már mindent 
megmondhatok önnek —  úgy sem fogja tovább adni, —  
mondta Schultze úr különös hangnyomattal. —  Tudja 
meg hát ezt is. A nagyszemű ágyú-puskapor lejárta már 
magát. Én lőgyapotot használok, melynek feszereje négy
szerié nagyobb a puskaporénál, de a melyet én még meg
ötszörözök az által, hogy nyolcz tizedrósznyi súlyban 
kálinitrátot vegyítek hozzá.

—  De —  veté ellent Marcell —  ily rendkívüli fesz- 
erőnek ágyú nem állhat ellen ; s az öné is szét fog re
pedni három, négy, öt lövés után.

— Hadd repedjen, ha csak egyet lőhettem vele !
—  Drága lövés volna.
—  Egy millió ; ennyibe került a löveg. De mit árt —  

ha egy milliárd értéket semmisítek meg vele ?
—  Egy milliárdot ! —  kiáltott föl Marcell. —  Azon

ban •— tette hozzá kétkedve, —  bármily bámulatos is 
ez az ágyú: megmaradok előbbi szavam mellett. Na
gyobb, derekabb minden másnál, de csak utánzás —  
nem lelemény.

—  Nem lelemény ? —  kiáltott Schultze úr. —  Akar 
látni leleményt ? Ismétlem —  nincs már titkom ön előtt. 
Jöjjön !

7*
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XIII. FEJEZET.

A halál-itélet.

Az aczél-király és társa elhagyván a bástyatermet, az 
alsó emeletbe szállott le, melyet felhúzó-gép kötött össze 
a tetővel. Itt hengeralakú hosszú tömegek nagy sokasága 
volt felállítva, melyeket első tekintetre leszerelt ágyú- 
csöveknek lehetett gondolni.

—  íme lövegeink.
Ezúttal Marcell is kénytelen volt elismerni, hogy a 

lövegek nem hasonlítottak az általa eddig látottakhoz. 
Két méter hosszú s egy méter átmérőjű hengerek vol
tak, kívül erős ólomburokban, mely arra való volt, hogy 
az ágyúcső fúrt rovátkáiba benyomuljon s így biztos 
irányt kapjon; a lövegeket hátulról aczéllemez zárta el, 
elül pedig gyutacscsal voltak ellátva.

Hogy mi volt e lövegek különös sajátsága ? . . .  kül
sejűkben semmi sem árulta el. Csak sejteni lehetett, hogy 
rettenetes robbanó erőt rejtenek magokban, mely min
dent felülmúl, a mi eddig e gyilkos czélra kitaláltatott.

—  Nem találja ki? —  kérdé Schultze úr —  látván a 
Marcell elmélyedt hallgatását.

—  Lelkemre, uram, nem ! meg nem foghatom, minek 
ily hosszú s ily súlyos löveg?

—  A látszat csal, —  felelte Schultze úr; —  mert e 
lövegek súlya nem sokkal tetemesebb a hasonló kali
berre eddig használtakénál. No de mindent meg kell már 
mondanom önnek. Öntött üveglöveg tölgyfaburkolattal, 
hetvenkét légkörnyi feszerővel belülről, mit a beléje 
szorított folyékony szénsav okoz. A lövés és a rákövet
kező ütődós folytán a boríték széttörik s a szénsav vissza
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kapja gázalakját. Következéskép : az egész környezetben 
a fagypont alatti száz fok hideg keletkezik s abban a 
perezben nagy tömeg szénsav vegyül a légbe. Minden 
élő lény, mintegy 30 méter átmérőjű területen egy szem
pillantás alatt meg is fagy, meg is fullad. Azért mondok 
harmincz métert, hogy a számításnak valami alapot ve
gyek, de valószínű, hogy a hatás sokkal nagyobb s talán 
száz vagy kétszáz méter átmérőjű területre is kiterjed. 
Még előnyösebb körülmény, hogy a szénsav-gáz sokáig 
az alsó légrétegekben marad —  mivel súlya tetemesen 
nagyobb a közönséges levegőénél; —  a veszélyes légkör 
tehát a robbanás után több óra hosszáig megtartja e 
sajátságát, s minden élő lény, mely megkísérti, hogy 
oda közeledjék, menthetetlenül elvész. Tehát a löveg 
gyilkoló hatása pillanati is, meg maradandó is. Kendsze
rem szerint tehát sebesültek nem lesznek, csupán csak 
halottak.

Schultze úr nyilvánvaló örömmel kéjelgett találmánya 
előnyein. Jó kedve egészen visszatért, arcza kipirult s 
mind a harminczkét foga élénken csillogott.

—  Képzelje, —  folytatá azután : -—- hogy ágyútorkaimat 
kellő számban szegezem az ostromolt városra. Tegyünk 
minden hectare területre egy ilyen ágyút; vagyis egy 
ezer hectare területű város ellenébe száz üteget, tíz da
rabjával, kellőleg fölállítva. Képzeljük valamennyit egy
szerre lövésre készen, csöndes és kedvező légkörben. —  
Most egyszerre, villanysodronyon adom ki a jelt a tüze
lésre. A következő perezben egyetlen lélek sem marad 
élve az ezer hectare területen. A szénsav valódi óceánja 
özönli el a várost. Ez a gondolat tavaly ötlött eszembe, 
mikor azt olvastam, hogy egy kis fiú megfulladt az 
Albrecht-aknában. Magam is leheltem be már szénsavat 
néhány év előtt, Nápoly mellett a Kutya-barlangban; 
de a gondolatot az említett esemény érlelte meg bennem.



102

Felfogja az eszmét, nemde? Tiszta szénsavas tengerbe 
meríteni egy várost és egész környékét !

Marcell egy szót sem szólott. Valóban el volt némítva. 
Schultze úr annyira élvezte diadalát, hogy nem akart 
visszaélni vele.

—  Egy körülmény mégis bánt, —  mondá. —  Sajná
lom, hogy a robbanás dörejét nem sikerült elkerülnöm. 
Ágyúm így nagyon hasonlít a közönséges ágyúkhoz, me
lyek nagy lármával ölnek. Mennyivel szebb volna, csön
des éjben, zaj nélkül, észrevétlenül ölni meg egy pillanat 
alatt százezer embert !

Marcell is magához tért annyira, hogy ellenvetést te
hessen.

—  Mind szép, —  szólt gondolkozva. —  Ámbár a 
szénsavlöveg sem egészen új eszme. Fojtó gázokkal lőni 
már rég megkisérelték ; nagyon rombolók ; csakhogy —

—  Csakhogy?
—  Az ily löveg nagyon könnyű a térfogatához képest 

s nem bir tíz lieu-re hordani.
—  Ez itt csak két heure van számítva, —  viszonzá 

Schultze úr mosolyogva. —  Hanem megmutatom önnek 
azt is, a melyik tíz mérföldre hord. Ez itt, nézze. Ez 
tele van. Száz kis ágyú van benne, melyek egymásba 
járnak, mint a távcső, s a mint egyik a másikat ki
lőtte, az válik ágyúvá, mely kilövi tartalmát, egy új 
ágyút s így tovább, mivel mindenik gyúlékony anyaggal 
van töltve. így egyszerre egész üteget lövök a levegőbe, 
mely tovább viszi s olthatatlanul harapóztatja a gyula- 
dást a városon, a melyre vetem. Ennek már van olyan 
súlya, a mely elég arra, hogy az ágyú tíz mérföldre hordja 
a löveget. S rövid időn meg fogom tenni a kísérletet, 
hogy a hitetlenek minden kételyét eloszlassam e részben.

E perczben úgy csillogtak Schultze úr szájában a do- 
mino-csontok, azaz a fogai, hogy Marcellnek kedve lett
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volna vagy tizet kiütni belőlük. Mindamellett erőt vett 
magán. Tudta, hogy még nincs vége a kijelentéseknek.

Schultze úr ismételte :
—  Mondom, rövid időn megteszszük a kisérletet.
—  Hogyan és hol? —  kérdezte Marcell.
—  Hogyan? E lövegek egyikével; átröpítjük a Cas

cade-Mountes gerinczen, abból az ágyúból, mely a torony 
felső emeletén van fölállítva. S hol? —  egy városon, 
mely innen legfölebb tíz mérföldnyire fekszik és nem is 
készül e mennykőcsapásra ; de ha készülne, sem volna 
képes azt magáról elhárítani. Ma szeptember 5-ike van. 
Nos, e hó 13-án, éjféli tizenegy óra negyvenöt perczkor 
France-Ville el fog tűnni az amerikai föld színéről. A So
dorna égése és elsülyedése ismétlődni fog!

E váratlan kijelentésre Marcellnek minden vére a szi
vére tolult. Szerencsére Schultze úr nem látta, mi tör
ténik az ifjú lelkében.

—  Lám, —  folytatá kedélyesen, —  mi itt épen ellen
kezőjét teszszük annak, a mit a France-Ville urai mível
nek. Ok az emberi élet meghosszabbításán —  mi annak 
megrövidítésén fáradozunk. De az ő munkájok átkozott; 
általunk, a kik a halál magvát vetjük, fog sarjadni az 
új élet. Azonban a természetben mindennek megvan a 
maga czélja és Sarassin orvos, mikor elkülönzött várost 
alapított, tudtán kívül a legjobb kísérleti térrel szolgált 
nekem.

Marcell nem akart hinni füleinek.
—  De hiszen a Frankváros lakói mitsem vétettek ön

nek, uram, —  mondá elfogult hangon, melynek remegése 
magára vonhatta a Schultze úr figyelmét. —  Nem tudom, 
mi oka lehet önnek, hogy beléjök köt !

—  Kedvesem, —  viszonzá Schultze, —  az ön, külön
ben elég jól rendezett agyában, egy csomó éretlen kelta 
eszme és fogalom zsibong, a mi önnek végre is ártalmára
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lehetne, ha soká élne. Jog, igazság, kölcsönösség —  mind 
csak egyezményes és viszonylagos fogalmak. Föltétlenjps 
kétségtelen csak a természeti erők örök törvénye. A nehéz - 
kedés törvénye ép úgy, mint az életműködésé és a harczé 
a létért. Ilyen a lét fogalmának a törvénye. Azt kiját
szani: —  az életet rendelt határán túl meghosszabbí
tani: —  lehetetlen s esztelen törekvés. Ahhoz alkal
mazkodni: egyedül észszerű. íme, ezért akarom én lerom
bolni a Sarassin úr városát. Hála ágyúimnak, az ötven 
millió német könnyen el fog bánni azzal a százezer rajon
góval, kik egy eszeveszett csoportot alkotnak ottan.

Marcell nem folytatta tovább a haszontalan vitatkozást 
Schultze úrral. Mindketten elhagyták a lövegek termét, 
melynek ajtóit Schultze úr ismét előbbi módon zárta el 
s visszatértek az étterembe.

Az extanár, mintha misem történt volna, egykedvűen 
emelte ajkához sörös kancsóját s egy hajtásra kiitta, a 
mit tartalmából benne hagyott volt. Csöngetett s új pipát 
adatott magának az eltörött helyett és azt kérdé az inastól :

—  Arminius és Simiger itt vannak-e ?
—  Igen is, uram.
—  Mondjad nekik, hogy legyenek az előszobában s 

várjanak, míg szólítom.
Mikor az inas eltávozott, az aczélkirály Marcell felé 

fordult s élesen szemébe nézett. Ez nem sütötte le 
szemeit az aczéllá vált tekintet előtt. Sőt bátran ezt 
kérdezte :

—  Igazán valósítani akarja ön tervét?
—:: Igazán. Kiszámítottam egy másodpercz tizedrészeig 

terjedő pontossággal a Frankváros fekvésének szélességét 
és hosszúságát s szeptember 13-án, éjfél előtt egy negyed
órával megszűnt létezni a város.

—  Miért nem tartotta tervét egészen titokban ?
—  Kedvesem, —7 felelte Schultze, —  ön soha sem tud
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helyes következtetésekre jutni. Ez engesztelje ki a gon
dolattal, hogy oly korán kell meghalnia.

Marcell ez utolsó szavakra felállott.
—  Hogy nem jutott eszébe, —  folytatá Schultze úr 

hidegen, —  hogy én soha sem beszélek terveimről oly 
ember előtt, a ki tovább adhatná őket ?

Csöngetett. Az ajtó függönye szétnyilt s két óriás, 
Arminius és Simiger, jelent meg a küszöbön.

—  Ön ismerni akarta titkomat. Most ismeri. De cse
rében meg kell halnia.

Marcell nem válaszolt.
—  Be fogja látni, hogy nem hagyhatom önt életben, 

miután terveimet ismeri. Ez megbocsáthatatlan könnyel
műség volna tőlem. Czélom nagysága tiltja, hogy oly 
aránylag kisszerű tekintet által koczkáztassam, minő egy 
ember élete ; még oly emberé is, a kinek tehetségeit s 
kitűnő agyszerkezetét —  leszámítva a leszámítandókat —  
különben őszintén becsülöm. Valóban sajnálom, hogy egy 
kis hiúság vagy önszeretet talán messzebb ragadott s ez 
most arra kényszerít, hogy önt elveszítsem. Megmond
hatom önnek, hogy Sohne-nak is azért kellett meghalnia, 
mert terveimbe hatolt; nem valami dynamit-robbanás 
miatt, nem. A törvény feltétlen —  hajthatatlannak is 
kell lennie. Nem másíthatom meg.

Marcell némán tekintett Schultze úrra. Hangján meg
érezte, hogy nem tréfál, hogy el van veszve. Nem is kísér
letté meg ellentmondani. .

—  Mikor fogok meghalni s mily halálnemmel? —  
kérdezte kis idő múlva.

—  Ne aggódjék a részleteken, —  viszonzá Schultze 
úr nyugodtan. —  Meg fog halni, de a szenvedéstől meg 
lesz kiméivé. Egy reggel nem fog fölébredni. Ez az egész.

Az aczél-király egy intésére a két óriás elvezette Mar- 
cellt, a kit szobájába zártak, s ennek ajtajában őrt álltak.
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Mikor Marcell maga maradt, halálos aggálytól s harag
tól gyötörve gondolt övéire, honfitársaira —  a kiket any- 
nyira szeretett.

—  A halál, a mi rám vár : az semmi ! —  mondá magá
ban. —  De a veszély, mely őket fenyegeti ! Hogy lehes
sen azt elhárítani.

XIV. FEJEZET.

A menekülés.

A helyzet valóban rendkívül válságos volt. Mit tehe
tett Marcell, kinek napjai meg voltak számlálva, a vég
pusztulással fenyegetett France-Ville megmentésére ?

Egész éjjel nem tudott elaludni ; nem az abbeli féle- 
leiemtől, hogy ha elaludnék, nem ébredne föl többé, —  
mint Schultze megmondta, —  hanem a France-Ville s a 
Sarassin-család romlását nem bírta kiverni a fejéből.

Mit tehessen értök? Szökjék? de hogyan? Szobáját, 
minden léptét a két teuton óriás őrzi, s mégis, ha tenni 
akar valamit France-Ville megmentésére —  első, hogy 
innen megszökhessék s oda hírt vihessen. Magáért a 
városért ugyan alig tehetne valamit. A gonosz Schultze 
jól kiszámította gyilkos tervének minden részletét s iszo
nyú lövegei ellenállhatatlanúl szét fogják rombolni a vá
rost; de ha Marcell idején odajuthatna, talán rábírhatná 
alakókat, hogy meneküljenek a végpusztulás kijelölt szín
helyéről.

Bár egész éjjel nem aludt, reggel mégis némi megle
petéssel látta, hogy meggyilkolására az éjen át semmi 
kisérlet nem történt. Tudni szerette volna, mily halál
nemet szánt neki gyilkosa. Valami mérges gázzal fogja-e 
megölni álmában ? talán épen azzal a folyadékká sűrített
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gázzal, melyet lövegeibe is rejtett s melynek légalakba 
visszarobbanása egyszerre 100 fok hideget idézvén elő, 
fojt és meg is fagyaszt egyszerre s így kétszeresen öl.

—  Ah, a nyomorult ! —  kiáltott föl Marcell. Mit 
bánom én, ha megfojt, ha megfagyaszt ! Mi az én eletem? 
Csak barátaim, Sarassin tudor s csaladja, Johanna, az en 
kis Johannám, szabaduljanak a veszélytől. De hát ezért 
szöknöm kell. Megszököm, meg !

S e szóra, ámbár azt kelle hinnie, hogy be van zárva 
szobabörtönébe, önkéntelenül az ajtó kilincsere tette 
kezét s megnyomta azt. A kilincs engedett, s Marcell 
magának is bámulatára —  akadálytalanul kiléphetett a 
szabadba: tudniillik a zárt kertbe, a hol az előtt is ren
desen sétálni szokott.

—  Ah, —  gondolta magában : —  tehát börtönöm az 
egész központi bástya s nemcsak saját szobám. Ez is 
valami.

Szabadon járt a kertben. De a mi rabságára emlékez
tette, hogy az a két otromba alak, —  kiket gazdájuk a 
legendából ismert hősök nevére keresztelt el: Arminius 
és Simiger, —  folyást a nyomában volt s nem tehetett 
egy lépést, egy mozdulatot, mely őrködő figyelmöket 
kikerülte volna.

Már az előtt is találkozott volt velők; de soha sem 
tudta miben áll szolgálatuk s mi a teendőjük. Most tudta. 
Végrehajtói a Schultze úr halaliteletenek ; az ő hóher- 
legényei.

Övükbe szúrt tőreik s revolvereik biztosítottak (ha 
testi erejök magában is elég nem lett volna), hogy a kit 
őrizetük alá vettek, sem erőszakkal, sem futással nem 
menekülhetett. A mellett némák mint a hal. Marcell —  
a ki ez oldalról is ismerte őket —  meg se kisértette most, 
mikor foglyuk volt, hogy beszédre bírja őket. Még egy 
pohár sörrel sem lehetett volna szóra hozni. Egyetlen
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egy gyöngéjük volt: a dohány. Vájjon nem lehetne-e 
kizsákmányolni ezt az egyet?

Szokása szerint mathematikai feladat alakjában tette 
föl a kérdést : Ha valaki két őrtől, kik talpig fegyverben 
vannak, meg nem vesztegethetők, le sem itathatók, 
menekülni akar: mi a teendő ? Kijátszani őrködő figyel
müket ; elkábítani éberségüket ; —  de hogyan ?

A következő éjjel, elnyomva a kimerültségtől, már 
aludt Marcell. S mennyire bámult másnap, hogy ismét 
fölébredt s kiléphetett a kertbe.

Sétája közben egy cserjenövény ragadta meg figyel
mét —  szomorú tekintetű, sötétzöld, toj ásdad-hegyes, 
váltogató levelekkel s egy-szirmu, sötétvörös, harang- 
alakú, lecsüngő virágokkal. Semmi kétség, hogy a csu
csor- (solanum) félék családjához tartozik. Hogy meg
bizonyosodjék, leszakított egy levelet, szájába vette s 
kissé megrágta. Nemcsalódott. Tagjait csöndes zsibbadás 
állta el, feje kábult s érezte, hogy a narkotikus mérgek 
legerősbikének —  a belladonnának a hatása alatt áll.

Tovább sétálva, a kis patakhoz ért, melynek vize, tíz- 
tizenkét kanyarulat után, a kertből egy csatornán ömlött 
ki, a hová vízesésbe zuhant le.

—  Vájjon hová vezet e csatorna? —  tűnődött Mar
cell magában. —  Bizonyára ki a szabadba. De nincs-e 
vasrostélylyal elzárva ? hihető. —  Eh ! a ki mit sem 
koczkáztat, nem is nyerhet semmit.

Két perez alatt a Marcell terve készen volt. Csakhogy 
valósításához legalább nehány napi élet kellett még. 
S meg fogja-e érni csak a holnapot is? . . .

Egész természetesen, minden föltünés nélkül vissza
fordult a belladonna-cserje felé, s nehány zöld levelet 
szakított le róla oly módon, hogy őreinek, Arminiusnak 
és Simigernek, lehetetlen volt észre nem venniök, mit 
csinál.
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Aztán visszatérve szobájába, — folyvást úgy, bogy lát
hassák, a leveleket a kályhán megszárította, tenyerei 
közt összemorzsolta s a vágott dohánya közé vegyítette.

Marcell, nagy bámulatára, a következő hat nap min- 
denikének reggelén épen és hiba nélkül felébredt. Foly
tatta sétáit a kertben, mindennap leszakított nehány bel- 
ladonnalevelet, megszárította, összemorzsolta s a dohá
nya közé vegyitette, —  mindezt a két óriás szeme 
láttára, kiknek figyelmét ez eljárás mulhatlanul meg 
kellett hogy ragadja. De már azt nem vették észre, hogy 
Marcell kétféle dohányt tart magának, egy vegyítet- 
lent —  s volt esze, hogy csak abból szívott —■ és a 
vegyítettet, mely csak az óriások félrevezetésére szolgált.

Nem is csalódott. Arminius és Simiger, kiknek, mint 
tudjuk, egyetlen gyöngéjük a pipa volt, léprementek.

A végzetes szeptember 13-ka előestéjén, —  ez a hato
dik nap volt —  Marcell megelégedéssel látta, hogy őrei 
leveleket szedegetnek a belladonnáról, megszárítják s 
összemorzsolják, a mint tőle látták, és előre élvezve 
füstje illatát, dohányuk közé vegyítik.

De elég volt-e csak őreit altatni el, hogy megszökhes- 
sék? Nem. Módot kellett találnia, hogy a patak zárt csa
tornáján át menekülhessen, még ha az több percznyi utat 
tesz is a föld alatt. Ehhez oly készülék kell, mely mellett 
a szabad lélekzés több időre nélkülözhető : ilyet is kell 
hát szereznie. Marcell kész volt a tervével. Igaz, hogy 
kilencz esély volt egy ellen: hogy e mód a veszélybe, 
halálba vezet. De mit koczkáztat életével, a kire a halál- 
itélet úgy is ki van mondva?

Eljött az est ; azzal a vacsora, s utána az utolsó séta 
ideje. Marcell, a két óriástól kisérve egy padra ült, a 
mintamühely ablaka alatt; megtömte a pipáját és rá
gyújtott.

Arminius és Simiger követték példáját s rágyújtottak
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a magok dohányából. A hatás nem soká váratott magára. 
Öt perez se telt bele, s a két teuton óriás ásított, bólin
tott; pipáik kifordultak száj okból, kiestek kezeikből, fejők 
hátra esett a pad támlájára.

Marcell csak e perczet várta. Mily türelmetlenül, lehet 
képzelni. Másnap este 11 órára volt kitűzve a France- 
Ville megsemmisítése. —  Egy ugrással a nyitott abla
kon át a minta-műhelyben termett, mely egész múzeuma 
volt a legkülönbözőbb gépszerkezeteknek, ágyú- és lö- 
vegmintáknak, hajóvázaknak, tengeri s hadi gépeze
teknek.

Az éj sötét volt s így kedvezett az elszászi vakmerő 
tervének. Szökési szándékával a stablstadti mintaterem 
megsemmisítését is összekötötte. Ah ! ha megsemmi
síthette volna a Bika-tornyot, s benne azt a rémletes 
ágyút is, mely a France-Ville végromlását hordozta tor
kában ! De arra gondolni sem lehetett !

Marcellnek első gondja volt, hogy finom, erős vas- 
reszelőt keresett ki (mindennek pontosan tudta helyét) 
s azt zsebébe rejtette. Aztán gyufát gyújtott, midőn már 
égett, a terem egyik sarkában felhalmozott vázlat- és 
tervrajzok közé vetette.

Azzal távozott, a hol bejött.
Csak egy perez telt belé : a tűz, annyi fa-, papír- s 

egyéb éghető anyag által táplálva, kitört. Az ablakokon 
lángok csaptak ki. Azonnal jelt adott a vészharang, s 
villanyos táviró vitte a hirt a roppant telep minden 
részébe és osztályába; ég a központ. Robogva érkeztek 
minden felől a gőzszivattyus vízi puskák. Azonnal meg
jelent Schultze úr is. Jelenléte ösztönözte a munkáso
kat. Egyszerre működésbe hoztak minden szivattyút. 
Özönvíz árja zuhogott az égő épületre; de a tűz, el
hatalmasodva már, erősebb volt mint a víz s menteni 
nem lehetett. Öt perez múlva lángban állt köröskörül az

8V erne. A  bégu m  ö tszá z  m illió ja .
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egész mintaműhely. Irtózatosan fenséges látvány volt a 
sötét éjben.

Marcell, megvonulva egy sarokba, nem vette le sze
mét Schultze úrról, a ki az oltókat biztatta s vezényelte, 
mintha már France-Ville ostromát vezetné. Látva, hogy 
az épületből semmit sem lehet megmenteni, hangosan 
kiáltá a következő szavakat:

—  Tízezer dollár a jutalma, a ki a 3175. számú min
tát, a középen levő üvegfedél alatt, kihozza.

Ez épen a Schultze úr romboló ágyújának az öntő 
mintája volt. Azt szerette volna minden áron megmen
teni. De, bár a jutalom nagy összeg volt, senki sem 
akart vállalkozni, hogy a rettentően elharapózott tűzbe 
menjen érette. Tűzesőben kellett volna gázolni érte.

De Marcell jelentkezett.
—  Én bemegyek, —  mondta egyszerűen.
—  Ön? —  szólt Schultze.
—  Én.
—  Ne gondolja, hogy a fejére kimondott Ítélet alól 

feloldom, ha sikerül is.
—  Nem is számítok arra. De sajnálnám, hogy a be

cses minta oda veszszen.
—  Menj hát ! —  szólt Schultze úr szónoki hangon, s 

ha sikerül: esküszöm, hogy örököseid megkapják a tíz
ezer dollárt.

—- Számítok rá.
Több rendbeli Galibert-féle készüléket hoztak elő, a 

minőt Marcell akkor is használt volt, mikor a Bauerné 
kis fia, a szegény Ivari keresésére ment a bányába. 
E készülékek 15 perezre ellátják az embert levegővel, 
ha oly elemben van, a hol nem vehet lélekzetet.

A legerősebbnek látszó készüléket Marcell, többszö
rös légkörnyi nyomással megtöltve, nyakára illesztette, 
szívó  csőjét a szájába vette s berohant a füstbe, lángba.
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—  Végre ! gondolá. —  Van egy negyedórám, lélekzés 
nélkül tölthető. Adja isten, hogy elég legyen.

Lehet képzelni, hogy Marcell nem törődött az ágyu- 
minta megmentésével. Átment az izzó tűzön életve
széllyel, de szerencsésen —  s a  túlsó oldalon az abla
kon kiugorva, elérte a patak kifolyását, a nélkül, hogy 
valaki észrevette volna. Belevetette magát. A hét-nyolcz 
láb mélységű víz sodra gyorsan ragadta magával. Nem 
volt szükség sem úszni, sem magát tájékozni : a víz vitte. 
Szűk csatornába sodorta, mely kéményszerű volt s a 
túlbö patak vizével légmentesen tele.

—  Mily hosszan tart e csatorna, s mennyi idő kell, 
míg a végére érek ? —  gondolá magában Marcell : —  s 
kitart-e addig a levegő-készletem? Ez a kérdés. Ha 15 
perez alatt szabadba nem érek, el vagyok veszve.

Hideg vérét megőrizte. Tíz perez telhetett el, —  
mikor vasrácsba ütődött. Előre látta ezt is. S másod- 
perczet sem veszítve, elővette ráspolyát és dolgozni kez
dett. Öt pereznyi munka nem volt elég a rács átreszelé- 
sére. Marcell érezte, hogy már nehezen, kinosan lélek
zik. Érezte, hogy a füle zúg, a vér szemére, agyára 
tódul: minden jel arra mutatott, hogy a fuladás fenye
geti. Az utolsó perczet érezte. A ráspolyt kiejtette 
kezéből. El van veszve ! Kétségbeesésében összeszedte 
végső erejét s megrázta a vasrácsot.

A rács engedett. Kinyilt. A víz magával sodorta, —  
de Marcell elvesztette az eszméletét.

Másnap mikor a Schultze úr emberei a teljesen meg
semmisült mintaház romjai közé behatoltak, hiába keres
ték a hamu közt egy összeégett emberi testnek még ma
radványait is. Bizonyos, hogy a bátor munkás porrá égett 
a rettenetes tűzben. — A féltett minta tehát oda veszett; 
de oda az az ember is, a ki a Schultze úr titkát bírta. . .
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—  Isten látja telkemet, —  monda az aczél-király, —  
meg akartam őt kímélni a halálkinoktól. No, de végre 
is, tízezer dollár meg van gazdálkodva.

Ez volt a fiatal elszászi fölött az egész halotti beszéd !

XV. FEJEZET.

Tudósítás Frankvárosról.

Egy hónappal az előbbi fejezetben elbeszéltek előtt, 
az «Unsere Centurie» (Századunk) czímű német szemlé
ben egy érdekes czikk volt olvasható, melyet mi az aláb
biakban bő kivonatban adunk.

«Említettük már olvasóink előtt» —  kezdé a szemlei 
közlemény—  «azt a rendkívüli jelenséget, mely az Egye
sült-Államok nyugoti partja közelében mostanság feltűnt. 
Az amerikai nagy köztársaság a kivándorlások által foly
tonosan szaporodó változó népességével rég hozzá szok
tatta a világot a nagyszerű meglepetésekhez. De a leg
utóbbi talán a legkülönösebb mindannyi között; s nem 
más mint a Frankváros nevet viselő új világváros, mely
nek még eszméje sem létezett öt év előtt s mely ma már 
a virágzás rendkívüli nagy fokára emelkedett.

«E csoda-város mintegy varázslatra támadt a Csön
des óczeán balzsamos partján. Nem vizsgáljuk, igaz-e, 
mint állítják, hogy első eszméje egy franczia orvos, bizo
nyos dr. Sarassin agyában támadt. Lehetséges, annál 
inkább, mert ez az orvos némi távoli rokonságban áll 
a mi hírneves aczél-királyunkkal. Mondják, hogy egy 
Schultze urat illető roppant örökség fele részének vélet
len megkaparítása is nagy szerepet játszik a Frankváros 
alapításában. A világon mindenben, a hol valami jó  és 
üdvös létesül, megtalálhatók a germán eredet és befő-
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lyás magvai : oly tény, melyre büszkeséggel mutathatunk 
rá. De legyen bármint, tartozunk olvasóinknak azzal, 
hogy e mintavárosról szabatos részleteket hozzunk tudo
másukra.

«Nevét a térképen hiában keresnők. Még kitűnő 
hazánkfia Tüchtigmann háromszázhetvennyolcz folio- 
kötetből álló óriási atlasza sem említi, pedig abban min
den tanya, utszéli kocsma, sőt minden bokor és pusztai 
kút is meg van jelölve. A helyen, a hol most az új város 
emelkedik, ezelőtt öt évvel még teljes pusztaság volt. 
A térképen az északi szélesség 48° 11' 3" és a nyugoti 
hosszúság (Greenwichtől) 134" 41 17" felel meg neki 
teljes pontossággal. Mint ebből látható, a Csöndes-tenger 
partján s a Mont des Cascades nevet viselő másodrendű 
sziklahegyek lábánál fekszik, húsz lieunyire északra a 
Fehér-foktól, Orégon államban, Eszak-Amerikában.

«A leglelkiismeretesb gonddal keresték ki a városnak 
a lehető legkedvezőbb fekvést, a kínálkozó számos pon
tok között. A kiválasztott pont előnyei közt említendő 
az északi félgömb mérsékelt éghajlata, mely a polgán- 
sultság legkedvezőbb talajául bizonyult mindenha; fek
vése egy szövetséges köztársaságnak egyik új államában, 
mely egyelőre meglehetősen független helyzetet bizto
sított az új telepnek, olyformán mint pl. Monaconak 
Európában, azzal az előnynyel, hogy ha megerősödik, 
az Unió szorosabb kapcsolatába léphet; az oczeán part
ján, mely a földgömb fő országutja; talajának termékeny
sége; szerencsés helyzete a hegysor alján, mely megvédi 
a szárazföldi szelektől s megnyitja a tengeri fuvalmak 
üdítő áramlatának; édes vizű, bő patakja s végre termé
szetes kikötője, mindmegannyi ajánlatos előnyéül szol
gálnak.

«Még nehány másodrangú előnye is említhető: gazdag 
kőbányák s márványtelepek vannak közelében, melyek
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bőven ellátják épület-anyaggal ; arany-erek is mutatkoz
nak a sziklákban, -— de ez az alapítókat ijesztette inkább, 
mint vonzotta, félve, nehogy az arany szomja megrontsa 
a leendő város lakóit. Szerencsére az arany nyomai 
gyéreknek és vékonyaknak bizonyultak.

«Ki lévén választva a hely, hol a város építését meg
kezdjék, a szervező bizottság két tagja hajóra szállt 
Liverpoolban; tizenegyed napra New-Yorkba, onnan 
hetednapra San-Franciskóba érkezett, a hol gőzöst bérel
tek, mely őket a kijelölt helyre szállította. Itt Orégon 
állam törvényhozásával egyezményt kötni, attól a tenger
part hosszában, négy mérföld szélességben a szükséges 
földet kisajátítani nehány ezer dollárral az érdekelt 
nehány ültetvényest kártalanítani: —  mindez egy hó 
alatt megtörtént.

« 1872 januárban a föld már fel volt mérve, átkutatva, 
felosztva s az építkezéshez minden előkészítve. Húsz
ezer khinai kuli,* ötszáz európai mérnök vezetése alatt, 
a munkához kezdett. Kalifornia valamennyi városában 
falragaszok hirdették, hogy munkások szállíttatnak vas
úton, s fogadtatnak fel bármely számban az építkezési 
munkához. Huszonhárom hírlap ugyanezt a hirdetést 
ismételte mindennap. A kulik özönlése oly nagy volt, hogy 
a munkabéreket is lenyomta ; a Frankváros építése épen 
jókor jött, hogy munkásoknak foglalkozást s megélhetést 
biztosítson.

«Az első nagyvállalat a szárny vasút építése volt, mely 
az új telepet a Pacific-vasút fővonalával köti össze és 
Sacramento városától ágazik el. A talajba való bemet
széseket s alagutakat, melyek mindig a levegő megron-

* így nevezik az Indiából és Khinából tízezerenként kivándorló 
munkásokat, kikre nézve az illető kormányokkal szerződések vannak 
s kik Amerikában földmíves- s egyéb munkára használtatnak mint 
napszámosok.
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tásával járnak, lehetőleg kerülték s inkább áthidalták a 
mélységeket, mintsem, hogy átfúrják a hegyeket. E mun
kát, valamint a kikötő alkalmassá tételét, mint a közle
kedés követelményeit, teljes erővel s hihetlen gyorsa
sággal hajtották végre. Már április havában megnyilt a 
vonal s az első vonat New-Yorkból egyenesen szállí
totta a frankvárosi pályaudvarba az alapító bizottság 
tagjait, kik addig Európában maradtak volt.

«Ez alatt a város általános alaprajza, a negyedek és 
utczák felosztása s a középületek tervezete is elkészült.

«Az építési anyag nem hiányzott. Amerika vállal
kozói elözönlötték a frankvárosi kikötőt minden szük
ségessel; csak választani kellett. Elhatározták, hogy a 
faragott követ a középületeknek tartják fönn, a lakóhá
zakat pedig égetett téglából építik; de a legjobban kiége
tett, könnyű, szabályos, egész hosszukban hengeres 
lyukakkal átfúrt téglákból, az építészet ez új vívmányai
ból, melyek a szellőztetést, az emberi egészség ez egyik 
fő szükségletét, a tömör falakon át is folytonosan fen- 
tartják.

«A bizottság különben a magános építtetőket nem 
kivánta merev egyformaságra kötelezni s részletes sza
bályokkal megkötni. Megelégedett azzal, hogy nehány 
sarkalatos szabályt állapított meg, melyekhez minden 
építésznek kötelessége volt alkalmazkodni.

«1. Minden ház külön, fákkal beültetett s gyeppel 
körülvett udvar-kert közepén álljon s egyetlen család
nak szolgáljon lakásul.

«2. Egy ház sem lehet magasabb két emeletnél; a le
vegőt és viágosságot senki se bitorolhassa mások kárára.

«3. Minden ház homlokzata tíz méternyire álljon 
bent az utcza vonalától, melytől vasrácscsal legyen elvá
lasztva s ez a tér köz-kertté alakíttassék.

«4. A falaka kiváltságolt, egyöntetű téglából készül
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jenek; de a ház alakjára s ékítésére nézve teljes szabad
ság adatik.

«5. A fedelek terrász-alakaak, mind a négy irányban 
menetelesek, földolajjal bevontak, erkély-korláttal bir- 
nak, s az esővíz lefolyására gondosan csatornázottak 
legyenek.

«6. Minden háznak pincze fölött kell épülnie s legyen 
vízvezetéke, levezető csatornája és központi szellőzte
tése ; az éléskamrák és mosókonyhák az al-épületben 
legyenek, hogy a kigőzölgések a lakók egészségére ártal
masán ne hathassanak.

«7. A főző-konyhák a felső emeleten helyezendők el, 
hogy a füst és gőz a légbe oszoljék. Földszintről emelő
gépek vigyék föl a terhet a magasba.

«8. A házak belberendezése a tulajdonos teiszósóre s 
szeszélyére hizatik ; de a ragályok két főfészke, a méreg- 
termelés valódi műhelyei : a szőnyegek s festett falbur
kolatok kérlelhetlenül ki vannak zárva. A kemény fából 
művészileg készült padozat csak vesztene, ha szőnyeggel 
takarnák el, a falak pedig, zománczolt téglákkal borítva 
s gyakran mosva, —  mint az ablakok és a padló, —- 
szebbek is, egészségesebbek is a rondaságot tenyésztő 
fal szőnyegeknél.

« 9. A hálószobák, melyekben élete egyharmadát tölti 
az ember, tágasak, szellősek, az öltöző- és lakószobáktól 
elkülönítettek, s kizárólag alvásra szenteltek, épen azért 
egyszerű butorzatuak s függönyeik is mosható kelmékből 
legyenek.

« 10. Minden kályhának —  legyen az fával vagy szénnel 
fűthető —- saját kéményének kell lennie, de a füst a 
helyett hogy a légbe egyenesen kibocsáttatnék, a város 
költségén földalatti menetekbe vezettetik le, s ott —- 
minden kétszáz lakóra számított egy-egy kemenczé- 
ben —  szénalkatrészeitől megtisztítva, szabadon bocsát-
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tátik, haiminczöt méter magasságú kürtőkön át, a légkör 
fensőbb rétegeibe.

«Ez a tíz szabály van elöirva az építkezéseknél a 
részleteket illetőleg. Nem kevesebb gonddal állapíttattak 
meg az általános határozatok.

«Mindenekelőtt a város tervrajza egyszerű és szabá
lyos, tehát szabad utat enged a további fejlődésre. Az 
utczák derékszögekben metszik egymást, egyenlő távol
ságra vannak egymástól, egyenlő szélességüek, számok
kal vannak jelölve s fasorokkal végig ültetve. Fél kilomé
ternyi távolságokban az utczák egy barmadrészszel 
szélesebbek a többinél és kör- vagy sugár-utakká válnak ; 
a keresztezéseknél piaczokat s tereket alkotnak, a melyek 
a szobrászat remekeinek másolataival vannak ékesítve 
addig is, míg Frankváros szobrászai eredeti remekekkel 
fogják őket felcserélni.

«Az ipar és kereskedés minden neme szabad.
«Hogy valaki polgárjogot nyerhessen Frankvárosban, 

arra elég, de szükséges is, hogy valamely hasznos vagy 
művészeti keresettel bírjon s szellemi vagy kézi, rendes, 
állandó foglalkozása legyen. Henye és munkátlan életet 
nem tűrnek meg.

«A középületek már is nagy számmal vannak. Leg
nevezetesebbek : a székesegyház, számos kápolna, mú
zeumok, könyvtárak, elemi és középiskolák, melyek csín
nal, egyszerű fénynyel s az egészségügy minden szabályai 
szerint épültek. Fölösleges is mondani, hogy a gyerme
kek, négy éves koruktól kezdve, korukhoz illő szellemi 
és testi foglalkozásra vannak szorítva, hogy agy- és 
izom-rendszerök korán kifejtessék, s a legszigorúbb 
tisztasághoz szoktatva, mely szerint a ruha vagy test 
mocskosságát valódi szégyenbélyegnek tekintik. Az egyéni 
tisztaság e szabálya egyetemessé van téve s a házakra, 
utczákra, sőt az egész városra is kiterjed. A víz teljes
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bőségben ömlik és foly mindenütt ; az utczák aszfalttal 
vannak borítva ; a téreken szökőkutak kőmedenczékben. 
A piaczi kereskedés, különösen az élelmi szereket ille
tőleg, a legszigorúbb rendőri felügyelet alatt áll. Az 
egészségügyi rendőrség tapasztalt és lelkiismeretes em
berekre van bízva, kiknek hatósága a gőz-mosóházakra 
is kiterjed, mert a fehérnemű tisztasága a város egyik 
főszabályául van felállítva.

A kórházak száma csekély, mert az elkülönzött házak
ban való családi élet a betegek otthoni ápolását rendes 
szabálylyá teszi ; s a kórházak csak az idegeneknek, vagy 
egyes rendkívüli esetekre vannak föntartva. A kórházak 
nem nagyok, mert a betegeket nem összehalmozni, ha
nem elkülöníteni igyekeznek. Egy-egy kórház legfölebb 
20— 30 betegre van berendezve, külön szobával minden 
egyes beteg számára. Kitanult betegápolók végzik a kór
házi szolgálatot, rendesen nők, kik az ápolás és a tisz
taság követelményei iránt élénkebb érzékkel bírnak.

«De nem érnénk véget, ha e város minden egészség- 
ügyi előnyét elő akarnék sorolni. Az erre vonatkozó rend
szabályok minden lakónak nyomtatásban adatnak át s 
mindenki tartozik magát azokhoz tartani. Az összes testi 
és szellemi működések egyensúlya, a munka és nyuga
lom észszerű felosztása, a rendetlen élet és izgató szerek 
kerülése, a test edzése, de túl nem feszítése, a táplálék 
egészséges és természetszerű volta: ime az egészségi 
ABC elemei.

«Miután az első házak, az alapítók czélzatai szerint, 
elkészültek, a többiek csakugyan varázslatkép, gomba 
módra bújtak ki a földből. Az 1872. évi januárban még 
egészen puszta helyen 1873-ban már hatezer ház emel
kedett, 1874-ben kilenczezer ház s valamennyi középü
let készen volt.

«Kétségtelen, hogy az üzleti szellemnek is nagy része
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volt e gyors emelkedésben. A nagy területen s mintasze
rűen épített házak mérsékelt áron bocsáttattak árúba, s 
szerény föltételek alatt adattak bérbe. A kényszer teljes 
hiánya, a politikai és vallásos szabadság teljessége nagy 
vonzó erőt gyakorolt, a mit még növelt az újdonság ingere 
s a vidék és éghajlat szelid bája. E perczben Frankváros 
már közel százezer lakót számlál.

«A mi legérdekesebb: az egészségügyi rendszabályok 
hatása döntőnek bizonyult. Míg Európában s Amerikában 
is a legkedvezőbb viszonyokkal bíró városok halandósága 
nem igen száll a három százalékon alul, Frankváros
ban nem éri el a másfél százalékot. Pedig az első két 
évben az újon oda települtek közt némi szelid jellegű 
mocsárláz is mutatkozott. Az utóbbi év halandósági szá
zaléka már csak egy és egy negyed. S a mi még fontosabb, 
az összes halálesetek vagy öröklött bajokból származtak, 
vagy sajátlagos okok által idéztettek elő. Arendes betegsé
gek sokkal ritkábbak és korlátoltabbak, mint bárhol a vilá
gon. Tulajdonképeni járványok épen nem fordulnak elő.

«Érdekes lesz a kísérlet további fejleményeit figyelem
mel kisérni; megfigyelni különösen, mi hatást fognak 
gyakorolni, egy egész nemzedék életén át, a lakhely és 
város egészségi viszonyai az egész fajra s az egyénekre. 
Betelik-e az alapítók egyikének büszke jóslata, hogy az 
emberek nyolczvan s száz évig fognak élni s csak vég- 
elgyöngülésben halnak el?

«Valóban csábító álom!
«Mindazáltal, ha szabad kimondani őszinte vélemé

nyünket : részünkről csak közepes hitet táplálunk a kísér
let végsikere iránt. Egy eredendő s valószínűleg végze
tessé válandó tévedést látunk benne, azt, hogy az egész 
oly bizottság kezében van, melyben a latin elem a túl
nyomó s a germán elem rendszeresen háttérbe van szo
rítva. Ez aggasztó jelenség. Mióta a világ fennáll, mindent,
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a mi maradandó becsű, csak Németország létesített s nél
küle nem is fog semmi állandó létrejöhetni. Frankváros 
alapítói előkészíthetik s megmunkálhatták a talajt; de 
azért nem Amerika e pontján, hanem Syria határán 
látandjuk emelkedni egykor az emberiség valódi minta
városát ! #

XVI. FEJEZET.

Ebéd Sarasain tudornál.

Szeptember 13-án —  alig nehány órával a Schultze 
úr által Frankváros szétrombolására kitűzött határidő 
perczének bekövetkezése előtt —  még sem a kormányzó, 
sem senki a legkisebb sejtelemmel sem bírt a várost fenye
gető veszedelemről.

Esti hét óra volt.
A város, a babér- és tamariskus-fák lombos falától 

beárnyékozva, hosszú vonalban nyúlt el a Cascade-hegy- 
ség lánczolata alatt, s márvány part-építményeit a Csön- 
des-oczeán hullámai szelíden locsolgatták. A gondosan 
öntözött utczák, melyeket a tengeri hűs szél folytonosan 
szellőztetett, a legmosolygóbb s legüdébb képet tárták a 
járókelők elébe. Az utczákat árnyaló fák halkan susogtak. 
A földszinti kertek virágai édes illatot leheltek nyitott 
kelyheikből. A házak fehér nyugalmukban s kaczérságuk 
ártatlanságában mosolyogtak. A lég langyos volt, az ég 
kék, mint a tenger, melynek tükrében hosszú utczasorok 
árnyai reszkettek.

Az utast, a ki e városba jött, meglepte a lakosok egész
ségének s a városban uralkodó tevékenységnek a képe. 
Épen most zárták be a festészeti, zene-, szobrász-akadé
miákat, a könyvtárakat, melyek mind abban az egy város

Verne. A bégum ötszáz milliója. 9
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részben voltak elhelyezve, mely számosabb utczáktól 
átszelt tágas közterekkel a legjobban el volt látva. A tan- 
és olvasó-termekből kitóduló sokaság némi tolongást idé
zett elő, de az csak nehány perczig tartott; nem is kisérte 
semmi nyugtalanság vagy rendetlenség : nyugodt és 
csöndes volt a nép, mint a város maga is.

A Sarassin-család nem a város közepén, hanem a 
Csöndes-oczeán partja mellett lakott. Ez volt a legelő
ször épült házak egyike, melybe a tudor, nejével s leá
nyával együtt, mindjárt kezdetben megtelepedett s azután 
állandóan ott is maradt. Fia, Oktáv, a rögtönzött fiatal 
milliomos, Párisban kivánt maradni, s apja nem kény- 
szei ítette őt az ellenkezőre, ámbár sajnosán érezte, hogy 
Marcell nincs többé mellette, hogy mentora lehessen.

A két barát azóta, hogy együtt láttuk őket tanuló szó ■ 
bájukban, jóformán mit sem tudott egymásról. Mikor az 
orvos nejével s leányával kivándorolt az orégoni partokra, 
Oktáv magára maradt. Maga ura lett. S az iskolától csak
hamar messzi sodorta öt az élet, bármennyire óhajtotta 
volna is apja, hogy tanulmányait nyugodtan fejezhesse 
be. Az utolsó vizsgán, melyen barátja mint első ment 
át, ő szépen —  megbukott.

Mikor a fiatal elszászi elutazott, hogy saját czéljait 
kövesse, —  s láttuk, hova vezették azok, —  a fiatal mil
liomos bele dobta magát a szabad élet fék-eresztett sod
rába. Élete nagy részét (hogy a fék-eresztés hasonlata 
annál találóbb legyen) egy magas bakon töltötte, honnan 
maga hajtotta gazdagon szerszámozott négyes fogatát. 
Egész igyekezetét a lovaglás és kocsiskodás művészeté
nek a tanulmányozására s elsajátítására fordította. Angol 
groom- és jockei voltak a fő tanárai s nem volt hálátlan 
tanítványuk.

Reggeleit szabói, nyeregcsinálói és czipészei társaságá
ban, a velők való értekezéssel töltötte. Estéit pedig a kis
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színházaknak s egy társas klubb termeinek szentelte ; oly 
helyeket választva, a hol a gazdagság s a pazarlás a leg
főbb jogczím a tiszteletre és a szereplésre. Meg volt győ
ződve, hogy ez a legelőkelőbb társaság a világon. Hogy 
mindenki a legutolsó divat szerint volt öltözve és fésülve: 
az igaz. De hogy a ruha alatt a szív, s a hajfürtök alatt a 
homlok, az érzés és eszme minő kincseit takarta —  azt 
ne keressük.

Sarassin Oktávot e kétkezűek félisten gyanánt tisztel
ték. Ismételték élczeit, tekintélyül idézték ítéleteit, másol
ták nyakkendőit s irigyelték ékszereit. 0  pedig, elkábítva 
az orrába hajtott tömj én-füsttől, észre sem vette, mennyi 
napi adót fizetett nekik a baccaraton és a börze-papirok 
árfolyamain. A klubb némely tagja, keleti eredete nyo
mán, talán azt is hihette, hogy joga van a bégum örök
ségéhez. De meg lehetünk győződve, hogy a többiek is 
minden lelkiismereti kétely nélkül fosztogatták ki fiatal 
bálványukat.

Eleinte, a távolból, Marcell és Oktáv még váltogattak 
egymással nehány levelet. De ugyan mi közösség lehe
tett volna a kemény és szigorú munkás és a járdakoptató 
fiatal divathős között, a ki csak istállói és klubbeli élmé
nyeivel s gondjaival volt elfoglalva ! A levelezés abba 
maradt.

Oktáv két egész évig folytatta e henye-hitvány életet. 
Végre maga is beleunt s egy szép reggel —  miután egy
néhány milliónak már szerencsésen a nyakára hágott —  
követte családját Frankvárosba, a mi őt a bizonyos rom
lástól mentette meg szintúgy erkölcsi, mint anyagi 
tekintetben. S mikor történetünk fonalát fölveszszük, 
már ő is ott lakott Frank városban, apja tengerparti vil
lájában.

Húga, Johanna, külseje után Ítélve, ép oly szellemes, 
mint bájos tizenkilencz éves hölgy volt, kinek jellemét
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négy évi amerikai lakásuk egészen átalakította s —  meg
tartva íranczia báját —  némi amerikai férfiassággal ru
házta föl. Anyjok a régi kedves, okos, de inkább szen
vedőlegesjellemű nő volt, ki kedves fia és trónörököse —  
a tékozló fiú —  megtérte óta teljes mértékben élvezte 
az anyai szív boldogságát s mindnyájuk sorsát férje kezére 
bízta.

Ez este Sarassin úrnál két benső bizalmas barátja volt 
ebéden : Hendon ezredes, a déli háború egy tiszteletre 
méltó romja, ki egyik karját Pittsburgnál, egyik fülét 
Seven-Oaksnál hagyta, de a kit ez legkevésbbé sem zavart 
abban, hogy szenvedélyes sakkozó ne legyen, és Lentz 
úr, a tanügy főkormányzója az új városban.

Társalgásuk főleg a városi közigazgatás tervei körül 
forgott; az életbeléptetett intézmények eddigi gyümöl
cseit és várható hatását, a kórházak, kölcsönös kisegítő- 
s takarékpénztárak s általában a jótékonysági intézetek 
üdvös eredményeit szellőztették.

Lentz úr az orvos terve szerint, melyből a vallásos 
oktatás sem volt kifeledve, számos elemi iskolát szerve
zett, a hol a gyermekek jól képzett tanítók vezetése alatt 
valódi elme gymnastikában részesültek, mely bölcsen a 
különböző tehetségek arányos kifejtésére volt számítva. 
Az egészségügyi szempontok is kellő méltatásban része
sültek e közoktatási rendszerben, mely a növekedő ember 
két részét, a testet és a lelket egyenlően figyelembe vette.

Frankváros ekkor már elérte a virágzás és jólét leg
magasabb fokát, melyre csak város emelkedhetik és pedig 
nemcsak anyagi, hanem szellemi s erkölcsi tekintetben 
is. Művészek, festők, zenészek, szobrászok, a jólét által 
csábítva, seregestől tódultak az új, de már gazdag és 
népes városba. S Frankváros serdülő ifjúsága elsőrangú 
mesterektől tanulta az elveket és irányokat, melyekkel 
majdan remekművekkel ékesíthesse az új, leendő Athénét.
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Meg kell említenünk, hogy még a katonai nevelés sem 
volt elhanyagolva s a lyceumokban a polgári nevelés
sel párhuzamban haladt. Az iskolából kilépő ifjak oly 
jól tudták forgatni a fegyvert, mint az ecsetet vagy tol
lat s a stratégia és taktika elemeibe Frankváros minden 
ifja be volt avatva.

Maga Hendon ezredes, mikor erre került a szó, tel
jes megelégedését nyilvánította a nevelés ezen ágában 
elért eredményekkel.

—  Ifjaink —  mondá —  szokva vannak az erőltetett 
menetekhez, a fáradsághoz és nélkülözéshez s ügyesek 
mindennemű testgyakorlatban. így minden polgár a had
sereg jelöltje, s ha kell, mindenki mint egy ember fogja 
védni a várost, vagy hazáját.

Egyébiránt Frankváros a legjobb viszonyban állott a 
szomszéd államok mindenikével ; szivesen megragadott 
minden alkalmat, hogy azokat jó szolgálatokkal leköte
lezhesse, s így —■ úgy látszék —  nincs mitől tartania. 
Hiszen ki lenne ellensége annak, a ki nem bánt senkit!

Az ebéd bevégződött ; a hölgyek, angol szokás szerint, 
odahagyták a társaságot. Sarassin tudor, Oktáv s a két 
vendég folytatták a megkezdett társalgást s már a ma
gasabb nemzetgazdasági kérdések fejtegetésébe készül
tek elmerülni, midőn egy szolga hírlapot hozott a házi 
úrnak.

A «New-York Herald» volt. E tisztes lap mindig külö
nös jóindulatot tanúsított az új alapítású város iránt; s 
akármit írt egyik-másik lap e sajátságos telepről, hol a 
józanság és szabadság, a becsületes törekvés és szeren
cse, a jólét s egészséges fejlődés minden jele oly siker
rel egyesült, hogy természetes, ha az irigységet és a 
kételyt is kihivta olykor, —  a «New-York Herald» min
dig az új város pártján volt s fölvette érette a keztyüt 
bárki ellenében is. Meg is szokták a frankvárosiak, hogy
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előnyt adjanak e lapnak minden más fölött s hasábjait 
mindig végig futották, nincs e valami reájok vonatkozó 
bennök.

Sarassin orvos is, beszélgetés közben, gépiesen lesza
kította a most érkezett lap czímszalagját s végigszaladt 
szemeivel a hasábokon. De mily nagy volt megdöbbe
nése, midőn a következő sorokat olvasta, előbb csak 
halkan magában —  azután fenhangon. a többieknek 
is szintoly nagy meglepetésére s méltatlankodására :

«New-York, szeptember 8. A nópjog egy kiáltó és erő
szakos megtámadása van készülőben. Biztos forrásból 
értesülünk, hogy Stahlstadtban rémületes fegyverkezés 
van folyamatban oly czélból, hogy Frank várost megtá
madják és szétrombolják. Nem tudjuk, akarnak-e közbe
lépni az Egyesült-Államok e küzdelembe, mely a szász 
és latin faj közt kitörendőben van; de ezennel tudtul 
adjuk minden becsületes embernek a gyalázatos szándé
kot, az erőszakkal való visszaélés készülő merényletét. 
Frankváros pedig ne veszítsen egy perczet se, hanem 
tegye magát védelmi helyzetbe ! »

XVII. FEJEZET.

A tanács.

Az aczél-király ellenséges indulata a Sarassin orvos 
alkotása iránt nem volt titok. Tudta mindenki, hogy 
várost emelt város ellen. De ettől még messze van az, 
hogy valaki egy békés várost megrohanjon s azt vad 
erőszakkal lerombolja. Ámde a «New-York Herald» köz
leménye világosan s határozottan szólott. E lap tudó
sítója behatolt a Schultze úr szándékaiba, —  s a  mint 
mondá : nincs egy veszteni való óra sem !



136

A derék tudós egy perezre megzavarodott. A becsüle
tes lelkek szokása szerint —  nem akarta hinni a gonoszt. 
Lehetetlennek látszott előtte a gonoszság oly foka, mely 
minden igaz ok nélkül, merő önkényből, leromboljon oly 
várost, mely némileg az emberiség köztulajdona.

—  Gondolják meg, uraim, —  kiáltott föl önkéntelen 
ártatlansággal, —  hogy halálozási százalékunk ez évben 
egy és egy negyedre szállt; hogy városunkban nincs tíz 
éves gyermek, a ki ne tudna olvasni, s hogy Frankváros
ban, alapíttatása óta egyetlen gyilkosság, egyetlen tolvaj- 
lás sem követtetett el ! S e szerencsés kísérletet a barbá
rok meg akarják semmisíteni? Nem! nem bihetem, hogy 
egy természettudós, egy vegytanár, ha német is, megte
hesse ezt !

Mindamellett el kellett fogadni a jóindulatú lap érte
sülésének alaposságát. S Sarassin orvos, elmúlván első 
fölgerjedóse, így folytatá :

—  Uraim, önök a polgári tanács tagjai, s önöknek ép 
úgy kötelességük, mint nekem, a város jólétéről gondos
kodni. Mit tegyünk ?

—  Van-e lehetőség, rendbe hozni a dolgot? —  kérdé 
Lentz úr. —  Kikerülhető-e becsülettel a háború?

—  Lehetetlen, —  viszonzá Oktáv; —  világos, hogy 
Schultze úr támadni akar; gyűlölete engesztelhetetlen s 
nem alkuszik.

—  Legyen, —  mondá a doktor. —  Ellent fogunk neki 
állani. Gondolja-e, ezredes, hogy van mód ellentállani a 
stahlstadti ágyúknak?

—  Minden emberi erőnek ellent lehet állani megfelelő 
emberi erővel, —  viszonzá Hendon ezredes, —  de arra 
nem is gondolhatunk, hogy hasonló eszközökkel védjük 
magunkat, mint a minőkkel Schultze úr támad. Oly hadi 
ütegek előállítása, melyek az övéinek diadalmasan meg
feleljenek, sok időt kívánna s nem tudom, általában képe-
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sek volnánk-e arra, miután ahhoz való gyáraink s mű
helyeink nincsenek. Egyetlen út van mentségünkre : meg
akadályozni ellenfelünket, hogy ide juthasson s lehetet
lenné tenni az ostromot.

—  Azonnal összehívom a tanácsot —  szólt Sarassin 
úr. S ezzel dolgozó szobájába sietett, a hová a többiek is 
követték.

Egyszerűen bútorozott szoba volt, melynek három olda- 
látkönyvállványokborították, míg a negyedik oldal, nehány 
festmény alatt, számokkal ellátott kerek nyílások sorát 
mutatta, melyek hangtölcséreknek feleltek meg.

—  A telefon segélyével, —  mondá, —  tanácsülést tart
hatunk Frankvárosban, anélkül, hogy valakinek ki kellene 
mozdulnia hazulról.

A tudor egy jeladó csengetyü gombját nyomta meg, 
mely egy perez alatt hírt adott a városi tanács valamennyi 
tagjának a lakásába. Nem telt bele három perez, mire 
egymásután minden nyílásból megjött a válasz a táviró 
sodronyon át: «jelen». A tanács együtt ült, •— kiki a 
maga házában.

Az orvos ekkor a hangadó készülék elé lépett s meg
rázva egy csengetyűt, így szólt :

—  Az ülést megnyitom. Tisztelt barátomnak, Hendon 
ezredesnek adom a szót, ki a polgári tanácsnak a legna
gyobb fontosságú közlést teendi.

Most az ezredes állt a telefon elé s miután a «New- 
York Herald» közleményét felolvasta, azt indítványozta, 
hogy a szükséges lépések megtétele azonnal rendeltes
sék el.

Alig fejezte be, a 6. számú tanácstag a következő kér
dést tette föl :

—  Lehetségesnek tartja-e az ezredes a védelmet az 
esetben, ha az ellenség idejutásának megakadályozása 
nem sikerülne?
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Hendon ezredes igenlőleg felelt. Kérdés és felelet egy
szerre jutott el a tanács láthatatlan tagjai mindenikóhez, 
valamint az előbbi közlés is.

A 7. számú tanácstag kérdi : mennyi idő kellene az 
ezredes nézete szerint Frankvárosnak a készületre ?

Az ezredes nem tudja, de úgy kell intézkedniük, mintha 
két hét lefolyása előtt várhatnák a támadást.

2. szám kérdi : Be kell-e várni a támadást vagy czél- 
szerübb lenne megelőzni?

—  Mindent meg kell tenni annak megelőzésére, —  
felelte az ezredes, —  s ha netalán a tenger felől jő, tor
pedókkal kell a Schultze úr hajóit légbe röpíteni.

Erre a nyilatkozatra Sarassin úr indítványozza, hogy 
a legkitűnőbb vegyészeket meg kell hívni a tanácsba, 
valamint a tüzérség legtapasztaltabb tisztjeit is, s bírála
tuk alá kell bocsátani a Heudon ezredes által eléjök ter
jesztendő védelmi tervet.

1. szám kérdése : Mily összegre lesz szükség a védelmi 
munkálatok azonnali megkezdéséhez ?

—  Mintegy 15— 20 millió dollárra.
4. szám indítványa : hivassék össze azonnal a polgárok 

közgyűlése.
Sarassin orvos : Szavazásra bocsátom ez indítványt.
Mindenik hangcsőben két harangütés jelzi, hogy az 

indítvány egyhangúlag elfogadtatik.
Fél nyolczra volt. A polgári tanács alig tartott tizen- 

nyolcz perczig és senkinek sem került fáradságába.
A közgyűlés szintoly gyors és egyszerű módon hivatott 

össze. Mihelyt Sarassin orvos a polgári tanács összehívó 
határozatát a városházának tudtul adta —  természetesen 
a telefon útján —  onnan azonnal megkondították a vil
lamos harangot a város huszonnégy kereszt-utczájának 
sarkán e czélból fennálló jelzőoszlopon. Ez oszlopok 
tetején villamosán világított óralapok álltak, melyek
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mutatóit a villamos erő azonnal a fél kilenczre szöktette 
s ott megállította, mint a kitűzött időn, jelül, hogy a 
polgároknak rögtön a városházához kell sietnök, mihelyt 
a villamos harangok figyelmeztető szavát meghallották. 
A villamos harang egy negyedóráig folyvást szólott s a 
villamos óra mutatta a fél kilenczet.

A jeladástól kezdve alig telt el ötven perez, s a polgá
rok közgyűlése már a városházán volt. Sarassin orvos 
ekkor már elfoglalta elnöki székét az emelvényen, körül
véve a polgári tanács összes tagjaitól. Hendon ezredes, 
a szószék lépcsőjén, készen várta, hogy a szólásra föl- 
hivassék.

A gyülekezet legnagyobb része tudta már, miről van 
szó. A polgári tanács tárgyalása, a városházánál működő 
telefon által géjnleg leirva és sokszorosítva valamennyi 
lapnak megküldetett, melyek falragaszokban adtak hírt 
felőle a közönségnek.

A városházi terem óriási csarnok volt, üvegtetővel, 
roppant függő lámpák gáznyelvei által világítva.

A tömeg állva, csöndesen, zaj nélkül várta a közlemé
nyeket. Minden arcz derült volt. Az egészség, a józan és 
munkás élet, az önerő érzete nyugalmat árasztott el min
den kebelben s felülemelte azt a harag féktelen kitörésein.

Mihelyt az elnök megnyomta a csengetyüt —  pontban 
fél kilenczkor —  mély csönd uralkodott a sokaságban.

Az ezredes szószékre lépett. Erőteljes és egyszerű nyel
ven, minden szóvirág s fölösleges kitérés nélkül, mint 
oly ember, a ki tudja mit akar s a dologgal, melyet elő 
akar adni, egészen tisztában van, —  Hendon ezredes 
elbeszélte, mily rögzött gyűlöletet táplál Schultze úr Fran- 
cziaország, Sarassin orvos és műve ellen, s mily rémletes 
készülődéseket tett —  a «New-York Herald» szerint —  
Frankváros és lakói megsemmisítésére. Aztán így folytatá:

—  Önökön áll azt az eljárást választani, melyet leg-
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czélszerűbbnek vélnek. Oly emberek, a kiknek szivében 
sem bátorság, sem hazafiság nem él, talán átengednék 
a tért a támadónak s félreállanának előle. De bizonyos 
vagyok abban, hogy ily kislelkű tanács nem találna vissz
hangra polgártársaim körében. Oly emberek, kik fel tud
ták fogni a czél magasztosságát, melyet e város alapítói 
kitűztek, s a kik elfogadták e minta-intézmény törvé
nyeit, bizonyára csak az ész és szív emberei lehetnek. 
A haladás őszinte s határozott bajnokai, minden áron 
meg akarják s meg is fogják menteni e páratlan várost, 
melyet a tudomány és művészet az emberiség sorsának 
javítására emelt. Kötelességök azért, ha kell, életűket is 
áldozni az ügyért, a melyet képviselnek.

Óriási helyeslő zaj kisérte az ezredes beszédét.
Most Sarassin orvos kiemelvén, hogy a védelmi bi

zottságot azonnal meg kell alakítani s föl hatalmazni, 
hogy a hadi terveket s egyéb sürgős intézkedéseket tel
jes hatalommal megállapíthassa : az indítvány egyhangú
lag elfogadtatott.

A tanács egy tagja öt millió dollár előleges hitel meg
szavazását indítványozta az első műveletekre ; minden 
kéz fölemelkedett az indítvány elfogadására.

Tíz óra huszonöt perczkor a közgyűlés be volt fejezve 
s Frankváros lakosai —  miután a teljhatalmú védelmi 
bizottságot megválasztották, már épen eloszlani készül
tek, midőn egy váratlan jelenet feltartóztatta őket.

A pár perez óta üresen álló szószékre egy különös 
arczii s meglepő külsejű ismeretlen lépett föl. Mintha 
csak a földből varázslat által emelkedett volna ki. Erélyes 
arezvonásain rémületes izgatottság bélyege ült, de tartása 
s föllépése nyugodt és határozott vala. Ruházata testé
hez tapadt s még azon mocskos volt a nedves iszaptól, 
homloka vérzett —  szóval meglátszott rajta, hogy valami 
nagy veszélyből menekült.
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Láttára mindenki megdöbbent s önkéntelenül meg
állóit. Az idegen pedig, parancsoló mozdulattal, melylyel 
a gyülekezeten uralkodni látszott, csöndet követelt.

XVIII. FEJEZET.

A jövevény.

Ki volt e különös egyéniség? Honnan jött? Senkinek, 
még dr. Sarassinnak sem jutott eszébe, hogy megkérdezze 
tőle. Egyébiránt maga az ismeretlen csakhamar megadta 
a nem is kért felvilágosítást.

—  Stahlstadtból menekültem, így kezdte. —  Schultze 
úr halálra ítélt. De az isten megengedte, hogy elég 
korán érjek ide és megkísérthessem az önök megmen
tését. Nem vagyok itt mindenki előtt ismeretlen. Tisztelt 
mesterem, Sarassin orvos, remélem, meg fogja mondani 
önöknek, hogy a látszat daczára, mely még előtte is meg
lehetősen ismerhetetlenné tesz, Bruckmann Marcellben 
meg lehet bízni !

—  Marcell ! —  kiáltott föl egyszerre Sarassin orvos és 
Oktáv s mindketten feléje rohantak.

De Marcell kezének egy új mozdulata megállítá őket.
Valóban, a csodásán megmenekült Marcell volt. Miután 

a csatorna rácsát áttörte, abban a perczben, mikor már- 
már megfulladt, a víz sodra majdnem halottként ragadta 
tova. De szerencsére e vasrács egyszersmind Stahlstadt 
korlátja is volt, s két perczczel később a víz partra vetette 
Marcellt, szabadon végre, ha visszanyerheti eszméletét.

A bátor ifjú nehány óra hosszant eszméletlenül s moz
dulatlanul feküdt a néma éj sötét leple alatt, az elha
gyott mezőn, minden segély nélkül.

Mikor magához jött, már nappal volt. Akkor emléke-
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zett meg a történtekre. Isten segítségével kívül volt az 
átkozott Stahlstadton. Nem volt fogoly többé, s most már 
minden gondolata Sarassin orvos, barátai és polgártársai 
körül összpontosult.

Nagy erőfeszítéssel talpra állott.
Még tíz mérföld választá el Frankvárostól ; tíz mér

földet kellett tennie vasút, kocsi, ló nélkül azon a siva
tagon át, mely a vad Aczélvárost környezi. S ő e tíz mér
földet a nélkül tette meg, hogy csak egy perczig is meg
pihent volna. Tíz óra után egy negyeddel érte el Frank
város első házait.

A falakat borító hirdetmények tudatták vele, hogy a 
város lakói értesítve vannak már az őket fenyegető veszély
ről. De azt is látta belőlök, hogy nem tudták, mily rend
kívüli természetű e veszély, sem azt, hogy mily közel 
függ fejük felett.

A Schultze úr által tervezett végpusztulás még ez 
este, háromnegyed tizenkettőkor volt kimondva a városra 
s már negyed volt tizenegyre.

Még egy utolsó erőfeszítést kellett tennie. Futva sza
ladt át a városon, s tíz perez múlva, abban a pillanatban, 
mikor a gyülekezet már oszlani akart, lépett a szószékre.

—  Nem egy hó múlva, barátim, nem is egy Írét múlva 
kell a veszélyt várnotok —  kiáltott löl. —  Alig egy óra 
leteltével várhatjátok a még eddig példátlan esetet; vas- 
és tűz-eső fog hullani a városotokra. Egy pokolbeli ágyú, 
mely tíz mérföldre hord, már e perezben reátok van 
szegezve. Szemeimmel láttam azt. Keressenek azért a 
nők és a gyermekek menedékhelyet a pinezékben, me
lyek némi biztosságot nyújthatnak talán, vagy hagyják 
el rögtön a várost és meneküljenek a hegyek közé. A fegy- 
verbiró férfiak pedig készüljenek ellentállani a tűznek 
minden kigondolható eszközzel. E pillanatban a tűz 
egyetlen ellenségetek. Katonák és hadsereg nem jönnek

10Verne. A bégu m  ö tszá z  m illió ja .
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még ellenetek. A titeket fenyegető ellenség nem nyúlt a 
támadás szokott eszközeihez. Ha egy oly ember tervei s 
számításai —  a kinek a rosszra való hatalmát ismeri
tek —  valósulhatnak, ha Schultze úr nem csalódott elő
ször életében, akkor egyszerre száz ponton gyűl meg 
Frankváros egyazon pillanatban. Száz ponton kell egy
szerre szembe szállanotok a lángokkal. Bármi lesz is a 
városból, mindenekelőtt a lakosságot kell megmenteni ; 
mert végre is házaitokat, emlékműveiteket, sőt az egész 
várost is, ha elvesz, újra föl lehet építeni pénzzel és 
idővel.

Európában Marcellt bolondnak tartották volna. De 
Amerikában annyira hozzá vannak szokva a rendkívüli
ségekhez, hogy látatlanban a tudomány leghihetetlenebb 
csodáit sem tagadja senki. Kihallgatták a fiatal mérnököt 
s a Sarassin orvos bizonyságára hittek is neki.

A tömeg, melyre a fiatal szónok hangja még jobban 
hatott mint szavai, engedelmeskedett neki kérdezőskö- 
dés és vitatkozás nélkül. Sarassin orvos jót állott Bruck- 
mann Marcellért —  s ez elég volt.

Azonnal kiadták a rendeleteket, s hirnökök mentek 
szét minden irányban, hogy tudassák azokat a lakos
sággal.

Az ellentállásra nem képes lakosság egy része, vissza
térve lakásaiba, a pinczébe menekült, elszánva az 
ostrom minden sanyaruságainak elviselésére ; míg a más 
rész gyalog, lóháton, kocsikon, a mezőre menekült s a 
hegyek első magaslatai közé húzódott. Ez alatt a fegy
verfogható férfiak a legnagyobb sietséggel gyűjtöttek 
össze a nagy piaczon, s a kijelölt alkalmas pontokon 
mindent, a mi a tűznek való ellenállást elősegíthette, 
t. i. vizet, földet, homokot.

A gyülésteremben azért, ha csak beszélgetés alakjában 
is, tovább folyt a tanácskozás.
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Marcell azonban egy gondolaton látszott tépelődni, 
mely minden mást kiszorított agyából. Még eddig nem 
volt ideje rendbe szedni gondolatait, most kisérlette meg 
tehát. Nem szólt többé, csak alig hallliatólag mormog
tak ajkai.

—  Tizenegy óra negyvenöt perczkor ! Lehetséges-e, 
hogy Schultze úr pokoli szándéka teljesüljön megrontá
sunkra ?

Marcell egyszerre kis jegyzőkönyvet vett ki zsebéből. 
Öly mozdulatot tett kezével, mint a ki csöndet paran
csol, s kezében az irónnal, lázas gyorsasággal irt számo
kat jegyzőkönyve egy lapjára. Egyszerre homloka kide
rült s arcza sugárzani kezdett.

—  Oh barátaim ! —  kiáltott föl —  barátaim ! Vagy e 
számok hazudnak, vagy mind az, a mitől rettegünk, légbe 
oszlik, mint egy láz-álom mámora, a lövegtan egy téte
lének bizonyítéka előtt, melyet eddig hasztalan kerestem. 
Schultze úr csalódott s elszámította magát ! A veszély, 
melylyel fenyeget, puszta álom. Most az egyszer cserben 
hagyta tudománya. Semmi sem fog teljesedni, nem tel
jesülhet, a mint kiszámította ! Félelmes lövege át fog 
repülni Frankváros fölött a nélkül, hogy érintené —  s ha 
kell valamitől tartanunk, az még a jövőben van.

Mit akart mondani Marcell mind ezzel ? Nem lehetett 
megérteni.

A fiatal elszászi azonban előterjesztette hirtelenében 
csinált számítását. Tiszta, határozott hangja s világos, 
meggyőző előadása oly módon vezette le az általa fel
állított tételek bizonyítását, hogy még az ilyes számítá
sokban járatlanok is felfoghatták. A sötétséget egyszerre 
fény, az aggodalmat megnyugvás váltotta fel. Nemcsak 
hogy a löveg nem fogja érinteni a doktor városát, de 
hatása még csak annak légkörére sem fog kiterjedni. El 
fog veszni a végetlen űrben.
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Sarassin orvos helybenhagyta a Marcell számításait. 
S azzal a terem villamos órájára mutatva ujjával, így 
szólt:

—  Három perez múlva tudni fogjuk, melyiknek van 
igaza, hogy Schultze úr vagy Marcell számított-e helye
sebben? De jöjjön bármi, barátaim, ne bánjuk meg, a 
mit elővigyázatból tettünk, s ne hanyagoljunk el sem
mit, a mivel meghiúsíthatjuk ellenfelünk merényletét. 
Ránk mért csapása, ha meghiúsul is, a mint Marcell most 
remélteti velünk, nem lesz az utolsó kísérlet. A Schultze 
gyűlölete nem áll meg s nem hagyja leveretni magát az 
első, meghiúsult kísérletnél !

—  Jelünk ! —  szólt Marcell.
S mindnyájan a nagy piaczra siettek.
A károm perez eltelt. Tizenegy óra után háromnegye

det ütött a toronyóra.
Négy másodperczczel utóbb egy fényvoual sugára által 

jelölt sötét test húzódott át az ég magasán, gyorsan mint 
a gondolat, s baljóslatú fütytyel veszett el a távolban.

—  Jó utat! —  kiáltott utána Marcell, önkéntelen 
nevetésben törve ki. —  A Schultze úr lövege ezzel a 
kezdősebességgel, mely már túl ragadta a légkörön, 
nem eshetik többé vissza a földre.

Két perez múlva ágyulövés tompa döreje hallatszott, 
oly siketen, mintha a föld gyomrából jönne.

Ez a bika-toronyban kilőtt ágyú döreje volt, mely 
száztizenhárom másodperczczel később érkezett meg, 
mint a löveg, mely óránkénti százötven mórföldnyi sebes
séggel haladt.



XIX. FEJEZET.

«Harczra készülőben.»

Másnap Marcell a következő levelet irta :

• Frankváros, szeptember 14-én.

Illőnek találom értesíteni az aczél-királyt, hogy tegnap-, 
előtt este szerencsésen átléptem birtoka határát, többre 
becsülvén saját megmaradásomat a Schultze-ágyú min-, 
tájának megmentésénél.

Búcsút véve öntől, kötelességemet mulasztanám, ha 
nem mondanám meg önnek részemről én is a magam 
titkát; de legyen nyugodt, ön nem fogja azt életévei 
megfizetni.

Az én nevem nem Schwartz s nem is vagyok svájezi. 
Elszászi vagyok s Bruckmann Marcell a nevem. Megle
hetős mérnök vagyok —  ön maga mondá ezt, —  de 
mindenekelőtt franczia vagyok. Ön engesztelhetlen ellen
sége hazámnak, barátaimnak, családomnak. Gyűlöletes 
terveket kovácsolt mind az ellen, a mi drága előttem. 
Mindent mertem, mindent koczkáztattam, hogy megis
merjem terveit s mindent el fogok követni, hogy meghiu-, 
sítsam őket.

Sietek tudatni önnel, hogy első kisérlete nem sikerült;, 
czélját, hála Istennek, nem érhette el. Mindamellett ez 
az ágyúja bámulatos csodamű; de a lövegek, melyeket 
a tudvalevő lőportöltéssel lő ki magából, nem árthatnak 
senkinek. Nem fognak soha a földre esni. Én ezt előbb 
is sejtettem; s ma már, önnek nagyobb dicsőségére, bebi
zonyult tény, hogy Schultze úr egy rémletes, de merő
ben ártatlan ágyút talált föl.
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Kétségkívül örömmel fogja hallani, hogy tegnap este, 
11 óra 45 perez és 4 másodperczkor láttuk az ön töké
letes lövegét átcsapni városunk fölött. Nyugoti irányban 
röpült, becsapva a végtelen űrbe, hol az idő végéig fog 
nehézkedni. Oly löveg, mely tényleges sebességénél, 
mondjuk tízezer méternél másodperczenkint, húszszorta 
nagyobb kezdősebességei indul meg: nem «eshetik le» 
többé. Lökési mozgása, összekötve a föld vonzásával, oly 
mozgó testté teszi, mely örökre fog kerengeni földünk 
körül.

Ezt önnek tudnia kellett volna.
Remélem egyébiránt, hogy a bika-torony ágyúját ez

az első próba végkép szétrombolta. De nem mondhatja
ön sem igen drágának, bár kétszázezer dollárral vásárolta
meg azt az örömet, hogy a nap bolygó-rendszerét egy
új kis-bolygóval gazdagította, s a földnek második holdat
teremtett. r> i itt nBruckmann Marcell. »

E levelet gyorsfutár vitte Frankvárosból az Aczélvá- 
rosba. Megbocsáthatjuk Marcellnek, hogy nem tagadhatta 
meg magától a pajzán elégtételt, hogy levelét mielőbb 
egyenesen a Schultze úr kezébe juttathassa.

S Marcellnek valóban igaza volt, mikor azt állította, 
hogy az ily sebességgel mozgó s a légkörből kijutott 
löveg nem eshetik le többé a föld szinére ; s igaza volt 
abban is, ha remélte, hogy az óriási mennyiségű lőgya- 
pot a bika-torony félelmetes ágyúját múlhatatlanul meg- 
repesztette.

Kemény csapás volt Schultze urra, kegyetlen leczke 
féktelen önszeretetének —  a mint e levelet megkapta. 
Míg olvasta, el sápadt ; s mikor végig olvasta, feje csak 
mellére hanyatlott, mintha keményen fejbe vágták volna. 
A leveretés ez állapotából csak negyedóra múlva tért
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magához —  s mily haragra lobbant akkor ! Csak Armi- 
nius és Simiger beszélhettek volna haragja villámairól.

De Schultze úr nem az az ember volt, a ki megadja 
magát. Közte s Marcell közt könyörtelen, engesztelhe
tetlen harcz kezdődött. Nem voltak-e meg folyékony 
szénsavval töltött bombái, melyeket kevésbbé hatalmas, 
de annál gyakorlatibb ágyukból, kisebb távolságból lőhe
tett ki?

Erőt véve magán, dolgozó szobájába vonult s munká
hoz látott az aczél-király.

Világos, hogy Frankvárosnak —  fenyegetettebb hely
zetben mint valaha —  semmit sem volt szabad elhanya
golnia a maga védelmére, a maga megmentésére ! Mert 
a veszély, ha nem is volt közvetlen, azért nem vált cse
kélyebbé. S Marcell el is mondta Sarassin tudornak és 
társainak mindazt, a mit a Schultze úr készületeiről s 
gyilkos lövegeiről tudott. A védelmi tanács össze is ült 
másnap s megvitatván a védelem tervét, annak foganato
sításához fogott. Marcellnek előkelő szerep jutott a tanács
ban ; a kivitelben pedig Oktáv —  a ki mióta elváltak, 
nagyon megváltozott, és pedig előnyére —  hathatósan 
támogatta öt.

Miben állapodtak meg a védelemre nézve ? Senki sem 
tudta részletesen. Csak a főelveket tették rendszeresen 
közzé a sajtó és falragaszok utján. Mindezekben könnyű 
volt ráismerni a Marcell gyakorlatias kezére. Meghiúsítani 
a város ostromát, jöjjön bár szárazivagy tengeri oldalról: 
ez volt a feladat.

E kérdéssel foglalkozott a védelmi tanács ; s mikor a 
falragasz jelentette, hogy a feladat elméletileg meg van 
oldva, senki sem kételkedett rajta. A polgárok seregestül 
tódultak felajánlani szolgálatukat a szükséges munkára. 
Minden korú s állású emberek készséggel ajánlkoztak 
napszámos-munkák végzésére. A munka gyorsan s vígan
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folyt ; két évre elegendő élelmiszert halmoztak fel a város 
éléstáraiban. Vasat és szenet, a háború-folytatás e két 
mozgató elemét, nagy mennyiségben szereztek be ; a vas 
a fegyverkezésre, a kőszén a gyári munkásság folytatá
sára kellett. A lisztet, szárított zöldséget, sajtot óriási 
csarnokokba rakták; a kerti s beltelki füves legelőkön 
pedig levágásra szánt juh- és marbanyájak legeltek szél
iében. '

Végre mikor a mozgósítási rendelet kibirdettetett, mely 
valamennyi fegyverfogbató férfira szólt, mindenki határ
talan lelkesedéssel üdvözölte azt. A katonaság, vagy inkább 
honvédség, fölszerelése a legegyszerűbb volt; vászon kabát 
és nadrág, könnyű bakkancs, fényes bőr-sipka, Werder- 
féle puska. A gyakorlatok minden utczán és téren foly
tonosan tartottak.

A kuli k (khinai napszámosok) nagy rajokban végez
ték a közmunkát : sánczokat ástak, s mellvédeket és erő
döket emeltek ; másfelől az ágyúöntés gyorsan és nagyban 
ment. Kedvező körülmény, hogy a város szellőztetésére 
s a légtisztításra rendelt íüstnyelő kemenczéket, melyek 
könnyen átalakíthatók voltak vasöntő kohókká, jól fel 
lehetett e czélra baszálni.

E folytonos tevékenység közepeit senki sem volt fárad
hatatlanabb Marcellnél. Mindenütt ott volt s mindenütt 
a föladat színvonalán állott. Ha bárminő elméleti vagy 
gyakorlati nehézség adta elő magát: ő rögtön kész volt 
a megoldással. Szükség esetében csak felgyürte az inge 
ujját s egy ügyes kézi fogással megmutatta, hogy kell 
csinálni. Azért is mindenki, zúgolódás nélkül, elismerte 
tekintélyét, s ellenmondás nélkül teljesítette parancsait. 
Mellette Oktáv is megtette a magáét. Eleinte azzal biz
tatta volt magát, hogy mindjárt tiszti rangot kap; de 
csakhamar belátta, hogy először engedelmeskedni kell 
megtanulni, s csak aztán lehet parancsolni és beállott
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egyszerű katonának. Jó katona is lett belőle —  hogy 
később jó  tiszt lehessen.

Egy hír, —  ál vagy való —  egyszerre még nagyobb 
hevet kölcsönzött a védelmi készületeknek. Schultze 
úr —  így szólt a hír —  a tengeri hatalmakkal alkudo
zik ágyúi szállítása végett. Ettől kezdve a «kacsák* min

dennap gyorsan követték egymást. Majd a Schultze úr 
hajóhadát vélték a Frankváros alatti hegy fok felé köze
ledni, majd ulánusok (valószinüleg az égből estek le) 
vágták el a sacramenti vasútvonalat s több efféle. De 
mind e hír, egymásnak ellent mondva s ma lerontva a 
tegnapit —  csak a hírkovácsok teremtménye volt a közön
ség izgatására s a védelmi készületek ébrentartására. Igaz 
csak az volt, hogy az Aczélváros nem adott életjelt.

E föltétien csönd, bár időt adott a védelmi művek 
befejezésére, azért nem kevésbbé aggasztotta Marcellt, 
mikor t. i. ráért aggódni.

—  A rabló talán megváltoztatta ostrom fegyvereit s 
valami újjal s hallatlannal akar engem meglepni? kér
dezte magában.

Azonban a védelmi terv, ha elkészül, akár tengerről, 
akár szárazról jöjjön is a támadás, egyaránt biztosította 
Marcellt a sikerről ; s olykori aggodalma csak arra való 
volt, hogy megkettőztesse éberségét a nélkül is lázas 
tevékenységét.

Egyetlen enyhülete s öröme volt a munkában eltöl
tött nap után, ha estéit Sarassin úr családja körében 
tölthette. A tudós az első naptól kezdve meghívta őt, 
hogy ebédre mindennap jöjjön hozzájok, ha csak más
hová nem hívják vagy el nem Ígérkezett. Csodálatos, 
hogy ez az eset egyszer sem fordult elő ; Marcell soha 
sem kapott csábítóbb meghívást, vagy legalább soha sem 
Ígérkezett máshová. S mivel a doktor és Hendon ezredes 
örökös sakkjátszmái bizony épen nem érdekelték őt, valami
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más vonzó erőnek kellett lennie, a mi minden este mégis 
oda vonta. Maga sem vette észre, mennyire érdeklik a 
Sarassinnéval s a kis Johannával (a ki azonban már 
Janka kisasszony volt) folytatott csevegések, mikor csak 
hárman ültek a nagy kerek asztal mellett s a két nő, a 
sebesülendők számára tépés s egyéb a háborúban szük
séges dolgok készítésével foglalkozott.

—  Vájjon az új aczélgolyók —  kérdezte Janka, a 
ki a védelmi müvek iránt élénken érdeklődött — jobbak 
lesznek-e, mint azok, melyeknek rajzát a múltkor mu
tatta nekünk?

—  Kétségkívül, kisasszony —  feleié Marcell.
—  Ah mennyire örülök ; de mennyi gondolkodásba s 

munkába kerül a siker! —  kiáltott föl a lelkes leány. —  
Azt mondta ön, hogy tegnap ötszáz folyó-méter árkot 
ástak. Sok az, ugy-e?

—  Dehogy sok, nem is elég ! Ha így haladunk, e hó 
végéig sem leszünk készen a körárkokkal.

—  Alig várom, hogy már készen legyünk s aztán csak 
hadd jöjjön az az utálatos Schultze az ágyúival ! Be bol
dogok a férfiak, hogy védhetik a várost. Mi nők nem 
vagyunk valók semmire !

—  Semmire? —  kiáltott föl Marcell. —  Dehogy is 
nem ! Hát kiért dolgoznak a férfiak oly lelkesen s kitar
tóan, kiért küzdenek oly bátran s hősiesen, ha nem az 
anyjukért, nejükért, jegyesükért! Buzgalmuk, önfeláldo
zásuk mi másra vihető vissza, mint —

Marcell némileg zavarba jött és hirtelen elhallga
tott. Janka kisasszony sem sürgette, hogy fejezze be a 
megkezdett mondatot s a jó  Sarassinné volt kénytelen 
bevégezni a társalgást, mondván, hogy a kötelességérzet 
elég a küzdők buzgóságáoak ébrentartására.

S mikor Marcell a kötelesség hivó szavára, mely őt 
a védművek megtekintésére vagy egy tervrajz elkószí-
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tésére szólította, kiszakítá magát a kedves körből, min
dig azt a szilárd elhatározást vitte magával, hogy meg 
kell mentenie Frankvárost s annak legutolsó, legkisebb 
lakóját is.

0  sem tudta, nem volt elkészülve arra, a minek be 
kellett következnie, s pedig az csak természetes és elma
radhatatlan következése volt annak a természetien álla
potnak, az egy akarat ama föltétien uralmának, mely az 
Aczélváros alaptörvénye volt.

XX. FEJEZET.

A san-franciskói tőzsde.

A san-franciskói börze a világ ipari és kereskedelmi 
központjainak egyik legélénkebbike, sajátságos kozmo
polita jellegű. Kalifornia fővárosának különös földrajzi 
helyzete okozza, hogy tőzsde-épületének vörös márvány
oszlopos csarnokában a világ minden égaljának s nem
zetiségének a képviselői találkoznak. A szőke hajú, cson
tos s magas termetű angolszász, a bágyadtabb arczszinű 
s finomabb alkatú keltával érintkezik; a néger a finnel 
és a hinduval áll szemben s a polynéziai bámulva néz a 
grönlandija. A rézsútos szemű khinai, gondosan fésült 
hajával, versenyez, mikép szedhesse rá régi ellenségét, a 
japánit. Minden nyelv, minden tájbeszéd összevegyül s 
egy kitagolhatatlan morajos zúgásba keveredik itt a nap 
üzleti óráiban.

Az október 12-diki üzleti nap megnyiltakor e tőzsde 
nem mutatott semmi rendkívüli képet. Olyan volt, mint 
minden nap. Tizenegy óra felé megjelentek a szokott 
üzérek és alkuszok csoportjai, komolyan vagy élénken, 
csöndesen vagy zajosan, kiki a maga egyénisége szerint,
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kezet szorítottak vagy megkönyökölték egymást, kinek a 
hogy jött, s miután a pálinkás bódéban bevették a reggeli 
porcziójukat, munkához láttak. Kinyitogatták a csarnok
ban és folyosókon neveikre jegyzett s kibérelt levélszek
rényeket s szórakozottan végigfutották a vett tudósí
tásokat.

A tömeg észrevétlenül nőttön nőtt s megalakult a 
nap első árfolyama. A csoportok, érdekeik szerint, külön- 
külön tömegekre oszlottak. Távirati sürgönyök záporeső 
vagy hóesés módjára kezdettek szállingózni a világ min
den tájáról. Alig múlt perez, hogy egy-egy új távirati 
tudósítást ne szegeztek volna ki az erre rendelt hirdetési 
táblákon.

A sűrűség egyre növekedett, s a déli órában tetőpont
ját érte; alkuszok és üzérek jöttek-mentek, súgtak-búg- 
tak, szaladgáltak és rohantak ki s be; táviratokat adtak 
fel s vettek át. Mindeniknek kis jegyzőköuyvecske volt 
a kezében, a melybe írt vagy egyes lapokat kiszakított s 
jegyzetet csinált és adott tovább.

Egy óra felé váratlan, hallatlan, képzelhetetlen hírt 
kezdettek előbb sugdosni, majd egyre hangosabban 
tovább adni. A Far westi (szélső-nyugati) banktól jött a 
bír, melytől egyszerre paff lett az egész börze. Mint a 
villám terjedt; mindenki tovább adta, holott senki sem 
hitte.

—  Mily rossz tréfa ! —  mondá az egyik rész. —  Merő 
fogás ! Ki akar ránk kötni ily ostoba hazugságot ?

—  No no, —  mondá a másik fél —  nem zörög a 
haraszt szél nélkül.

—  Olyan vállalat megbukhatnék?
—  Minden vállalat megbukbatik.
—  De uram, magok az ingatlanok s a fölszerelés megér 

nyolezvan millió dollárt.
—  Nem is említve az anyagkészletet és az öntvényeket!



—  Azt mondtam én is. S fogadok, át is veszem bár
mely perczben és realizálom nyolczvan millió dollár 
értékben.

—  De bát hogy magyarázza meg a fizetések meg
szüntetését ?

—  Sehogy, egyszerűen nem hiszem.
—  Mintha bizony ilyesmi a szilárdabb házakkal is 

meg nem történt volna már !
—  ügy de Stahlstadt nem «ház», hanem egész város. 

Végre is lehetetlen; mert lehetetlen, hogy ne alakuljon 
társaság, mely az üzletet azonnal átvegye s azonnal 
meg ne kezdje a fizetést.

—  De hát Schultze úr mért nem alakította meg a 
társaságot, mielőtt beadta volna a kulcsot ?

—  Epén azért képtelenség ! Álhír, bizonyosan. Meg 
vagyok győződve, hogy csak Nash-ék röpítették a 
világba, hogy a magok aczélgyártmányainak hausse-ot 
csináljanak.

—- Azért sem álhír ! Schultze úr nemcsak megbu
kott, —- hanem meg is szökött.

—  Ki mondja azt ?
—  Az e perczben érkezett sürgöny; menjen és ol

vassa el.
Óriási néptömeg tódult a távirati sürgönyök hirdető 

táblájához. íme a legutolsó kék papirszelet, mely rá volt 
ragasztva :

« New-York, 12 óra 10 perez, Central-Bank, Stahl- 
stadti gyárüzlet. Fizetések fölfüggesztve. Eddig tudva 
levő passiva : negyvenkét millió dollár. Schultze eltűnt. »

Lehetetlen még tovább kétkedni. Az ellenmondók 
elhallgattak: le voltak forrázva.

Két órakor megjött a másodsorban utána rántott 
házak s üzletek névsora is. A newyorki bányabank 
vesztett legtöbbet; a chicagói «Westerley és Fia» ház

ISO
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hét millió dollárig volt érdekelve ; a buflálói Milwaukee- 
ház öt millióig; a sanfranciskói iparbarik másfél millióig. 
A harmadsorban berántott apró czégek egész raja még 
ezután következett.

Az ellenhatás ép oly rohamosan mutatkozott, a mint 
a váratlan bukás hire terjedt. A san-íranciskói piacz, 
mely reggel még oly nehézkes és lomha volt, egyszerre 
megélénkült. Pei őzről-perezre emelkedtek az aczélgyári 
üzletek papirjai s szintúgy a kőszén-bányapapirok ; az 
Egyesült Államok valamennyi öntödéje egyszerre föl
ugrott; föl a frankvárosi földek és telkek ára is, mely 
a minap, az ostrom hírére, csaknem zéróra esett volt; 
most 180 dollárra szökött egy hold után, és pedig tartva !

A hírlapárusok bódéit az nap este hallatlan néptömeg 
ostromolta. De sem a «Herald», sem a «Tribune», s az 
«Alta», csak úgy minta «Gardian» és a «Visszhang» sem 
tudott többet, mint a mit mindenki tudott. Egyik egy 
másik más lére eresztette föl ugyanazt a tényt, hogy egy 
nyolez millióra szóló utalvány, elfogadva Schultze úr 
által, a Jackson, Edler et Co. által girálva, az aczél-király 
bankárjai (Strauss et Co.) által New-Yorkban visszautasí- 

atott, mint olyan, melyet a Schultze úr hitele nem 
fedez, s mely iránt hozzá távirati kérdést intéztek, de 
választ tőle nem kaptak. S mikor levelező-könyveikbe 
pillantottak, meglepetéssel vették észre, hogy tizenhárom 
nap óta Stahlstadtból egyetlen levelök vagy érték külde
ményük sem érkezett, míg ellenben a Schultze úr által 
pénztáiukra utalt váltók és fizetési meghagyások oly 
roppant tömegre szaporodtak, hogy tovább nem fizet
hettek helyette. Négy napig egymást kergették a távirati 
tudakozódások és feleletek a newyorki bankház ésStahl- 
stadt között; végre megjött a döntő tudósítás, hogy 
Schultze úr szeptember 17 -ike óta eltűnt és senki sem tud 
róla; semmi utasítást vagy rendelkezést nem hagyott

il*
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hátra. Ezentúl már nem lehetett titokban tartani a dol
got. A hitelezők megrohanták a bankot s október 12-kéig 
negyvenhét millió dollár követelés jelentetett be.

Ennyit Írtak az október 12-iki esli lapok San-Fran- 
ciskóban. Önként értetik, hogy másnapra mindenik 
részletes és hiteles fölvilágosításokat ígért olvasóinak.

Csakugyan mindenik el is küldötte «saját tudósítóját» 
egyenesen Stahlstadtba. Másnap este az aczel-kiraly 
városát valóságos ostrom alá fogták a hirlaptudosítók ; 
mindenik készen tartotta a jegyzőkönyvét s hegyezte a 
plajbászát. De az áradat mint gyenge hullám tört meg 
Aczélváros bástyáin s kapuin. A körfalak őrizete teljes 
épségében volt tartva s ép oly nehéz, sőt lehetetlen volt 
a belépés, mint azelőtt bármikor.

Csak annyit tudtak meg, hogy a munkások nem tud
nak semmit. Osztályfőnökeik csak azt jelentették ki 
« felsőbb parancsra » —  hogy az osztálypénztárakban el
fogyott a készlet, a központi bástyától további rendelet 
nem érkezett s következőleg, a jövő szombattól kezdve 
«ellenparancsig* a munkát beszüntetik.

Mindez nem h.ogy tisztázta volna, hanem csak meg 
zavarosabbá tette a helyzetet. —  Hogy Schultze úr 
majdnem egy hónap óta eltűnt, azon senki sem kétked
hetett. De eltűnése okát s a péuzbonyodalom terjedel
mét és következményeit senki sem tudta. Még tartotta 
magát a kedélyekben a homályos sejtelem, hogy a rej
télyes egyéniség a jövő perczben újra megjelen s min
dent rendbe hoz.

A gyártelepen a munka, a megindított gépezet telhe- 
tetlenségi erélyénél fogva, mintegy magától folyt még 
egy ideig Schultze úr eltűnése után is ; az osztálypénz
tárak fizették a munkásokat, míg készletük tartott. De a 
központi uralom és föltétien egyeduraság oly végletig 
volt vive az Aczólvárosban, hogy ez sem tarthatott soká.
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Schultze úr szeptember 17-kén irta alá az utolsó köz
ponti rendelvényt s október 15-ikéig, mikor a fizetések 
megszüntettelek, tömérdek levél, közte valószinüleg 
tömérdek értékes is, folyt be a gyártelepbe s csúszott le 
a központi iroda levélsiklóján é3 kétségkívül egyenesen 
a Scbultze úr szobájába —  de már azokat senki sem 
bontotta föl. Üzletének legtöbb hivatalnokai sem voltak 
erre fölhatalmazva, mert Schultze úr minden rendelke
zést kizárólag magának tartott volt fenn.

Végre is ez soká nem mehetett. S október 12-ikén a 
gyártelep s a külvilág megtudta, hogy Schultze úr meg
szökött a hitelezői elől . . .

A hirlaptudósftók sem tudhattak meg ennél többet. 
Még a hires Meiklejohn, a ki Grant elnököt, a világ 
leghallgatóbb emberét is szóra tudta hozni egy inter - 
viewban s a fáradhatatlan Blunderbuss, a ki a «World» 
egyszerű levelezője létére először tudatta Sándor czárral 
a nagy újságot, hogy Plevna elesett : még ők sem 
tudhattak meg semmivel többet, mint a többiek.

A mi ez ipari eseményt egyetlenné tette a maga ne
mében : Stahlstadtnak sajátlagos földrajzi s államjogi 
helyzete volt. Nem lévén az Egyesült-Államokba beke
belezett területen, hanem független s önálló magában, 
nem volt hatóság, mely jogosítva lett volna a Schultze 
úr által odahagyott üzlet ügyeit kezébe venni s lebonyo
lítani. Ha csak képviselőt, helyettest vagy megbízottat 
hagyott volna hátra! de nem; senki, a kivel a hitelezők 
csak szóba is állhatták volna. Ha syndikátust, csőd-bizott
ságot alakíthatnak : valószinüleg kitűnt volna, hogy a pas- 
siváknak ugyanannyi vagy több aktiva is felel nreg s 
még minden rendbe jöhetett volna.

Mindez azonban az említett sajátságos helyzetnél 
fogva lehetetlen volt. Minden, a mit tehettek, abban állt, 
hogy közgyűlésbe hívták egybe az összes hitelezőket, s



166

kérvényt készítettek és írtak alá a kongresszushoz, hogy 
kebelezze be az állam testébe az Aczélvárost s rendelje 
el aztán a csődpert. Szerencsétlenségre a kongresszus is 
épen szünetelt s meg kellett várni az új ülésszakot.

Addig Aczélvárosban is megálltak a gépezetek, kialud
tak a kohók, szünetelt a munka. Tízezer munkás-család 
maradt egyszerre kereset s a legnagyobb rész fillér és 
kenyér nélkül. Az a kisebb rész, mely a jó  napokban 
félre tett valamit a rossz napokra, szépen fölszedte sá
torfáját, családjával együtt vasútra ült s más vidékre 
ment munkát és új otthont keresni. A többségnek az se 
volt, a mivel tovább menjen. A munkaszünettel bekö
vetkezett a kétségbeesés, a nyomor, a bűn. A műhelyek 
bezárulván, megnyíltak a korcsmák. A kereset nélküli 
nép napról-napra eladogatta szegényes holmiját, előbb 
a bútorait, aztán a ruháját, hogy életét napról-napra ten
gethesse még. Egy ideig remélték, hogy a gyár újra 
megnyílik, —  aztán a remény is csüggedt, elfogyott. . .

Stahlstadt pedig állt némán, komoran, mint egy kiürí
tett erőd, mint egy elátkozott kastély, melyben csak a 
rémek s a borzalom árnyai lakoznak.

XXI. FEJEZET.

Két franczia egy erőd ellen.

Mikor a Schultze úr eltűnésének hire Frankvárosba 
érkezett, Marcellnek az volt első szava :

—  Ha nem csak hadi csel az egész !
Tagadhatatlan, hogy ily hadi csel nagyon kétélű fegy

ver lett volna, mely először is Stahlstadt ellen fordul, 
tönkre tévén a hitelét s ezzel a varázsát, az erejét, a 
jövőjét is. Ámde a gyűlölet nem okoskodik; s hogy
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Schultze úrban a gyűlölet a legtúlnyomóbb érzelem, 
arról Marcellnek semmi kétsége sem lehetett.

Indítványára tehát a védelmi bizottság falragaszok
ban figyelmeztette a lakosságot, hogy a védelmi s elővi- 
gyázati intézkedéseket abba hagyni nem szabad, a mint 
hogy azok az eddigi erélylyel folytattalak is.

A mint azonban napok, hetek teltek és Schultze 
úrról semmi hír nem érkezett, Frankváros végre föllé - 
lekzett, mint a ki nehéz álomból ébred s jobban lábra 
kapott a megnyugtató meggyőződés, hogy a veszély 
elmúlt s a város meg van mentve. Az aggodalomból s 
feszültségből lassanként a megnyugvásba, majd a diadal 
ünneplő érzetébe mentek át. Az egész város ünnepi 
szint öltött. A nők elővették még pihenő toilettjeiket, 
a kölcsönös látogatások ismét megkezdődtek, mint hosz- 
szas betegség után az üdüléskor.

Legjobban örült pedig doktor Sarassin. E derék em
ber felelősnek érezte magát Frankváros összes lakossá
gáért, s most, hogy a veszély elmúlt, a legnehezebb 
teher az ő szivéről esett le. Örömmel szemlélte : a közös 
veszély mily közel hozta s mennyire egyesítette a lakos
ság minden osztályát; mily haszon volt, anyagilag is, 
hogy a város megismerte saját erejét, s mily biztosíték 
a jövőre, hogy a veszély bármely órájában mindnyája 
mint egy ember áll készen a védelemre. Jól esett az 
orvosnak, hogy Marcell iránt is mindenki tiszteletet, 
hálát és bizalmat tanúsított. Úgy ünnepelték őt, mint 
a város megmentőjét.

Marcell azonban még nem tekintette befejezettnek 
föladatát. A Stahlstadtot környező rejtély még veszélyt 
hordhat méhében —  gondolta magában. S csak akkor 
vélte megnyugtathatni magát, ha teljes világossággal 
belátott az Aczélváros titkába.

Elhatározta tehát, hogy visszatér oda s nem riad
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vissza semmi akadálytól, míg az utolsó titokba is be 
nem hatol.

Sarassin orvos igyekezett meggyőzni őt, hogy válla
lata némileg a pokolra való leszálláshoz hasonlít. 
Schultze úr nem hagyta oda Stahlstadtot a nélkül, 
hogy minden lépten-nyomon valami tőrt ne rejtett volna 
el azoknak, kik oda behatolni merészkednének. De ez 
csak jobban meggyőzte Marcellt vállalata szükségessé
géről. Határozottan ki is jelentette ezt a meggyőződését, 
mondván, hogy :

A bomba kanóczát ki kell tépnem s el kell taposnom, 
mielőtt elsülne. Sőt arra akarom önt kérni, engedje meg, 
hogy Oktávot is magammal vihessem.

—  Oktávot? —  ijedt meg az orvosban az apa.
—  Úgy van ; ő most komoly emberré lett, a kinek 

bátorsága, okossága s ügyessége egyaránt megbizható. 
S biztosítom önt, hogy ez a kiráüdulás neki is javára fog 
válni.

—  Az Isten oltalmazzon mindkettőtöket! —  mondta 
a derék Sarassin orvos.

Másnap egy kocsi, mely kora reggel indult el Frank
városból, Stahlstadt külső kapujánál tette le a vállalkozó 
két itjut. Mindketten jól fel voltak fegyverkezve s el
szánva, hogy szembe szállanak bárminemű veszélylyel.

Szorosan egymíis mellett haladtak a külső körfal mel
letti ösvényen. Marcell jól tudta a járást s Oktáv is 
rendre meggyőződött, a miről eddig, az igazat megvallva, 
még kételkedett magában.

Az üzlet teljesen szünetelt. Minden sötét és néma 
volt; sem a gázlángok, sem a villamos fény, sem a gyá
rak tüze és zaja —  semmi sem szakította meg a csöndet 
és homályt. Mintha a halál lebegne kiterjesztett szár
nyaival az egykor oly élénk telep fölött. Lépéseik hosz- 
szan visszhangoztak a néma csöndben.
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—  Különös, —  mondá Oktáv, —  mintha temetőben 
járnánk; soha se hallottam ily teljes csöndet.

Hét óra volt, mikor a körárok végén Stahlstadt fő
kapujához érkeztek. A falak párkányzatán egyetlen élő 
lény sem mutatkozott ; az őrök, kik azelőtt bizonyos 
távolban gépiesen jártak ott fel s alá, eltűntek. A felvonó 
hid fel volt húzva, s öt-hat méter szélességű mély árok 
tátongott a jövevények előtt.

Egy órába telt, míg sikerült egy jó  vastag kötelet 
átdobniok s a túlsó félen egy kiálló rácsvasba megerősí
teniük. Ezen a kötélen másztak föl, a levegőben libegve, 
a mélység fölött.

Most a kötelet a fal túlsó oldalára kellett átdobni, 
hogy annak segítségével a falon átmászhassanak. Ez 
megtörténvén, a két fiatal ember a körépítménybe vezető 
utón volt, a hol Marcell, még jól emlékezett rá, először 
ment volt be a gyártelep erődjébe. Mindenütt a legtel
jesebb elhagyottság és csend uralkodott. Előttük a kő
építmények sötét tömbje, mintha kihivólag, gúnyosan 
mondta volna : nosza, vegyetek be, ha tudtok !

Marcell és Oktáv tanácsot tartottak.
—  Legjobb lesz az 0  kaput megostromolnunk, —  

mondá Marcell.
Nyűgöt felé tartottak s a homlokán nagy 0  betűt 

viselő kő-ivezethez értek. A kapu két tömör tölgyfa-szár
nya, nagy aczél záraival, csukva állt előttök. Marcell több 
ízben döngette egy heverő keményfa doronggal. Csak a 
visszhang felelt.

—  Rajta, munkára ! —  szólt Oktáv.
Újra kellett kezdeni a kötélvetés nehéz és hosszadal

mas munkáját. Végre sikerűit. A két bátor ifjú leeresz
kedett a belső oldalon s az 0  osztály tengelyébe ért.

—  Mit nyertünk vele, —  mondta Oktáv; —  ha egy 
falon átmásztunk, a másik meredez előttünk.
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—  Csitt a sorban ! —  felelt Marcell. —  íme egykori 
műhelyem. Örülök, hogy viszontlátom s némi műszere
ket, melyek gazdátlanul maradtak, magamhoz vehetek 
belőle. Nehány doboz dynamitot is találunk itt, fo
gadom.

Mily elhagyott, szomorú és kihalt volt az egykor 
sürgő élettel telt műhely, hol a fiatal elszászi először 
kapott alkalmazást a volt stahlstadti gyárakban ! Marcell- 
nek szivét szorította a visszaemlékezés, a mint mindent 
api óra megvizsgált.

Egy pohárszék forma állványon, jól lezárt dobozokban 
hús-kivonatot talált, a mi épen jókor jött, mert az 
étvágy már kezdett jelentkezni mindkettőjöknél. Csak
hamar elkészítették a gyors ebédet s falatozni kezdettek. 
Evés közben Marcell a további teendőkről gondolkodott. 
Arról, hogy a központi bástya rémletesen magas falát 
megmászhassák, szó sem lehetett. Hogy annak egyetlen 
bejáratát megtalálják, valamennyi osztályt be kellett 
volna jámiok s még akkor is kérdés : megtalálják-e, 
nincs-e egészen elrejtve és elleplezve kívülről? Hátra 
volt még a dynamit, a mi azonban mindenesetre kocz- 
káztató vállalat, mert lehetetlennek látszott, hogy 
Schultze úr a nélkül hagyta el az erődöt, hogy számos 
tőrt ne vetett volna a behatolni merészkedőknek. De 
Marcellt semmi sem riaszthatta vissza.

Miután jóllaktak, lépteiket az osztály tengelyét képező 
utcza vége felé irányozták s egy kőből rakott magas fal
hoz értek.

—  Ne próbálnók-e fölvettetni ezt? —  kérdé Marcell.
—  Nehéz lesz, —  felelte Oktáv, de megkísérthetjük.
Hozzá fogtak a munkához. A fal aljából egy faragott

követ kellett kifeszíteniök s aztán egy hegyes vas-rúd 
segélyével több, egymással párhuzamos lyukat fúrtak a 
falba. Két egész óra telt belé (tíz óra volt, mire a lyu-
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kakba a dynamitot elhelyezték s a kanócz végét meg
gy uj to tták.

Marcell tudta, hogy öt perczig tart, míg a kanócz végig 
ég s mivel megjegyezte magának, hogy a túlsó oldalon 
egy fedett barlangszerü fülke van a falba vágva, oda vo
nult Oktáv-val.

Alig helyezkedtek el itt, mikor az egész épület, maga 
a fülke is, irtózatos dörrenéstől rázkódott meg. Mintha 
négy ágyuüteget egyszerre sütöttek volna el, olyan rob
banást tett a dynamit; pár másodperez múlva nagy 
kövek hullottak minden oldalról s romhalmazzal telt 
meg az üreg belseje. Falak és tetők düledeztek össze s 
nehány perczig tartott, míg minden lecsöndesült. Végre 
a borzasztó zavarodásnak vége lett s Marcell és Oktáv 
kiléphettek odujokból.

Bármennyire szokva volt is Marcell a dynamit-robba- 
nások szörnyű hatásához : meg volt lepetve az elért 
eredmény által. Az osztály fél oldala levegőbe röppent 
s a középponti bástyához szögellő építmények egy 
összelövöldözött város romjaihoz hasonlítottak. Minde
nütt kődarabok, érczlemezek s üvegtöredékek borították 
a talajt s minden fölött sűrű porfelhők gomolyogtak.

Marcell és Oktáv a belső fal felé siettek. Tizenöt-húsz 
méter hosszúságban ez is át volt törve, s a nyilás túlsó 
oldalán a középbástya egykori rajzolója az előtte oly jól 
ismert udvart látta feltárulni, a hol annyi egyhangú 
órát töltött vala egykor . . .

A mint ez az udvar meg volt nyitva, a vasrácskapú 
már nem képezett áthághatatlan akadályt.

Azon csakhamar átvetették magokat.
Mindenütt ugyanaz a mély csönd.
Marcell átfutotta a műhelyeket, melyekben rajzát tár

sai egykor annyira bámulták. Egy sarokban megtalálta 
a gőzgép vázlatát, melyen épen akkor dolgozott, mikor
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Schultze úr őt a központba beparancsolta. Az olvasó
teremben ismert könyveire s hírlapjaira talált. Minden 
a hirtelen félbeszakított élet képét viselte magán.

A két ifjú a középbástya küszöbén állott és pedig 
épen annak a falnak a lábánál, a melyen belül, a mint 
Marcell gondolta, a tropikus növényzetű park terül el.

—  Ezt a falat is légbe kell még röpítenünk? —  kér
dezte tőle Oktáv.

—  Meglehet, — de keressünk előbb valami ajtót, me
lyen kevesebb erőszakkal juthatunk be.

A fal hosszábban indultak el. Itt-ott egy-egy bástya 
vagy sarkantyú miatt kerülőt kellett temök, vagy egy- 
egy rácsozaton kelle átmászniok. Fáradságuk azonban 
nemsokára meg lön jutalmazva. Egy alacsony s léiig 
elrejtett kis ajtóhoz értek.

Két perez alatt Oktáv lyukat fúrt a tölgyfaajtó szár
nyába. Marcell, e lyukon betekintve, nagy megelégedé
sére megismerte az örök-zölden mosolygó tropikus kertet.

—  Csak ezt az egy ajtót kell betörnünk, mondá,. s 
aztán helytt vagyunk.

Ide kár lett volna dynamitot alkalmazni. Oktáv tehát 
csákánynyal kezdette döngetni a faajtót.

De alig kezdett az ingadozni, mikor belülről a zárban 
kulcs-csikorgást hallottak, s két vasnyelv csattanását, a 
mint a zár nyílott.

S mindjárt reá kinyílt az ajtó is, melyet erős vasláncz 
tartott belülről.

—  Wer da ? (ki az ?) —  kérdezte egy durva hang.
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XXII. FEJEZET.

Szóváltás puskagolyókkal.

Ilyen kérdésre nem voltak elkészülve fiatal embereink. 
Eddig minden arra mutatott, hogy Stahlstadt teljesen 
el van hagyva, belsejében egy lélek sincs, a ki őrt állana 
s azt kérdezhetné a betolakodóktól: «Ki vagy?»

S pedig ismételve hangzott e megszólítás az ostromolt 
tölgyajtó belső oldaláról, s ezúttal már türelmetlenebbül 
és követelőbben; a mi csakugyan igazolva is volt, mert 
falakon áthágni, ajtókat betörni, bástyákat felrobbantani 
s légbe röpíteni, s aztán erre az egyszerű kérdésre : ki 
az? még csak nem is felelni: —  furcsa eljárásnak 
mondható.

Marcellnek csak fél perez kellett, hogy maga is 
tisztába jöjjön ezzel s átlássa helyzete ferdeségót. Sietett 
is, a másodszori kérdésre, németül felelni :

—  Barát vagy ellenség, a mint akarod. Schultze 
úrral akarok beszélni.

Alig mondta ki e szavakat, az ajtón belülről a m eg
lepetés félreismerhetetlen ach —  hangja hallatszott.

S a félig nyitott ajtón egy rőt pofaszakáll széle v olt 
látható, majd hasonló bajusz s két bamba tekintetű 
szem, melyek mind az óriás Simigeréi voltak.

—  Schwartz János ! —  kiáltott föl örömmel vegyült 
megdöbbenéssel a német óriás. —  Schwartz János, 
csakugyan !

Egykori foglyának váratlan visszatérte nem kevósb bé 
ejtette bámulatba Simigert, mint csodás eltűnése előbb.

—  Beszélhetek-e Schultze úrral? —  kérdezte Marcell.
Simiger tagadólag rázta fejét.
Verne. A bégum ötszáz miiliója. 12



-— Nincs parancsom, —  mondta. —  Parancs nélkül 
nem lehet ide belépni.

—  De bejelentheti-e legalább Schultze úrnak, hogy 
itt vagyok s tiszteletem kívánnám tenni neki ?

—  Schultze úr nincs itt, Schultze úr eltávozott, —  
viszonzá az óriás a szomorúság egy árnyalatával.

—  Hová? s mikor jön vissza?
—  Nem tudom. A jelszó nem változott : parancs és 

engedély nélkül senki sem léphet be.
Ennél többet Simigerből Marcell ki nem vehetett ; a 

buta óriás minden további kérdésre átalkodott hallga
tással felelt. Végre Oktáv szakította félbe az egyoldalú 
értekezést.

—  Minek engedélyt kérni a belépésre —  szólt vállat 
vonva ; —  sokkal egyszerűbb egyenesen belépni.

S azzal neki feküdt az ajtónak, hogy benyomja. De 
belülről láncz tartotta s az övénél erősebb nyomás ismét 
becsukta az előbb kissé nyílt ajtószárnyat, melynek 
kettős závára aztán előtolatott.

—  Bizonyosan többen is vannak oda benn, —  mondá 
Oktáv s félszemét a kulcslukra illesztve, betekintett. 
Azonnal meglepetve kiáltott fel :

—  Egy másik óriás !
—  Arminius, —  szólt Marcell —  s bepillantván maga 

is, —  úgy van, folytatá, —  Arminius, a Simiger őrtársa, 
olyan német barom, mint a másik.

—  Wer da ? —  hangott újra; ezúttal Arminius hangja 
volt az őrszó. Az óriás feje pedig, —  kerítésbe vágott 
kőlépcső segélyével, a kőfal fölött bukkant föl.

—  Tudjátok ki vagyok, —  kiáltott be Marcell. —  
Kinyitjátok-e vagy nem?

Felelet helyett puskalövés dördült el a kerítés tetején 
s a golyó Oktávnak a kalapját fúrta át.

—  Nesztek a válasz,—  kiáltott erre Marcell, s egy dyna-
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mittekercset dugott be a kapu alá, mely azt néhány 
perez alatt fölrobbantotta s szabaddá tette a bejárást. 
Marcell és Oktáv, kezeikben a puskáikkal, fogaik közé 
vett késeikkel, behatoltak a parkba. A falba vágott lép
cső alján vérnyomok látszottak, de sem Arminms, sem 
Simiger nem volt ott védni a bejárást. A kert a tenyé
szet egész pompájában táiult föl a belépők előtt. Oktáv 
bámult s el volt ragadtatva.

—  Pompás, felséges ! —  mondta megállva. —  De vi
gyázat; oszoljunk csatárlánczra —  ezek a káposzta
evők könnyen hátulról kelülhetnek meg a bokrokból.

Oktáv és Marcell kétfelé váltak s vigyázva haladtak 
előre, fától fához, akadálytól akadályhoz, az egyéni stra
tégia elemi elvei szerint. Az elővigyázat nem is volt 
fölösleges ; még alig tettek ötven lépést, mikor ismét 
puskalövés dördült el s golyó fúródott a fatörzsbe, mely
től Marcell csak épen hogy eltávozott.

—  Ez nem tréfa, —  súgta Oktáv. —  Hasra!
S úgy tett, a mint mondá, és térden csúszott tova, 

könyökei segélyével, négykézláb, egész a sűrű cserje
tömbökig, melyek közepette a Bika-torony emelkedett. 
Marcell, a ki a példát nem követte azonnal, harmadik 
golyót is hallott süvíteni füle mellett s csak úgy kerülte 
el a negyediket, hogy gyors ugrással egy pálmatörzs 
mögé bujt.

—  Szerencse, hogy ezek a buták oly rosszul lőnek, 
mint valami ujonezok, —  szólt Oktáv, a ki mintegy har- 
mincz lépés távolra volt barátjától.

—  Csitt, —  válaszolt Marcell, tekintetével inkább 
mint ajkaival. —  Látod a füstöt, mely ama földszinti 
ablakból gomolyog ki ? Oda húzták be magokat a gyáva 
zsiványok! De majd megtréfálom őket a magam módja 
szerint.

Egy perez alatt Marcell egyik bokorból embernagy-



ságú botot vágót ; kabátját levetve a botra akasztá, 
ennek tetejébe föltette a kalapját g ekép elég ügyes 
madárijesztőt csinált; ezt előbbi állóhelyére, a bokortól 
Jelig eltakarva, de mégis eléggé láthatólag, oda plán
tálta s azzal Oktávhoz kúszott.

—  Tartsd elfoglalva őket azzal, hogy lövöldözz az 
ablakra, majd a magad állásából, majd az enyémből. 
Azalatt én megkerülöm őket hátulról.

S Marcell, otthagyva Oktávot, hogy a maga kezére 
dolgozzék, a torony hátulsó oldalára került. Egy negyed
óra telhetett el, mi alatt az ellenfelek mintegy húsz golyót 
cseréltek, eredmény nélkül. A Marcell kabátja és kalapja 
jól össze volt lyuggatva ; de ha rostává tették is, lehet 
gondolni, hogy —  nem vérzett. Viszont Oktáv az ablak 
függönyeit lyuggatta át, de a két óriásban nem tehe
tett kárt.

Egyszerre a puskatűz megszűnt s Oktáv elfojtott 
kiáltást hallott:

— Ide ! Segítség! Fogom !

XXIII. FEJEZET.

A titkos ajtó.

Oktáv szinte repült az ablak felé ; fél perczbe se telt, 
hogy az ablakpárkányra felugrott s betört a szalonba. 
A terem közepén, egymásba csimpajkozva, mint két 
kígyó, Marcell és Simiger kétségbeesetten birkóztak. 
Váratlanul meglepetve ellenfele támadása által, a ki 
egyszerre egy rejtekajtót nyitott rá, az óriásnak ideje 
sem volt elsütni fegyverét. De herkulesi ereje így is 
félelmes ellenféllé tette, s ámbár Marcellnek sikerült egy 
gyors megrohanással földre teperni, azért nem veszítette
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el reményét, hogy ismét ő kerül felül. De Marcell is 
bámulatos erőt s még nagyobb ügyességet fejtett ki a 
küzdelemben.

A birkózás múlhatatlanul egyik vagy másik küzdő 
félnek a halálával végződött volna, ha az Oktáv közbe
jötté kevésbbé tragikus fordulatot nem ád neki. Hátulról 
megragadva Simiger két karját s elszedve tőle fegy
vereit —  az óriás egy mozdulást sem tehetett s kegye
lemre megadta magát.

—  Hát a másik ? —  kérdezte Oktáv.
Marcell a terem mélyében egy soph ára mutatott, 

melyen Arminius vérében bevert.
—  Hogyan ? sebet kapott ?
—  Valószínűleg te lőtted agyon, —  mondta Marcell.
Oktáv odament az óriáshoz és megrázta, de az meg

se mozdúlt.
—- Meghalt! —  mondta Oktáv meghökkenve.
—  Urai vagyunk a helynek, —  szólt most Marcell; —  

kövess, szemlét tartani megyünk. Először is a Schultze 
úr dolgozó szobájába.

A váró teremből, hol az ostrom utolsó, véres jelenete 
lefolyt, a két fiatal ember a Marcell által jól ismert 
szobasoron haladott át, az utón, mely az aczél-király 
szentélyébe vezetett.

Oktávot a mindenütt ragyogó fény egyik bámulatból a 
másikba ejtette. Marcell csak mosolygott barátja megle
petésén s egymás után nyitogatta előtte az ajtókat, az 
aranynyal áttört, zöld bársony szőnyegű szobáig, a mely —  
mint mi is emlékszünk —  a Schultze úr dolgozó-szobája 
volt. Maga is várta, hogy itt valami újat talál, de arra a 
különös dologra, mely itt-szemei elé tárult, még se volt 
elkészülve. Mintha csak a newyorki vagy párisi főposta 
központi irodájának az összes levélszekrényeit ide öntöt
ték volna össze-vissza, bele ebbe a szobába. Semmi egye
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bet sem lehetett látni, mint mindenütt csak lepecsételt 
leveleket és csomagokat az asztalokon, az állványokon, 
a székeken és padlón. Térdig jártak a levél-áradatban. 
Schultze úrnak összes pénzügyi, iparüzleti és magánle
velezését, a mi hetek, hónapok óta naponként fölhalmo
zódott a park külsején függő roppant levélgyűjtőben, 
Arminius és Simiger hiven és rendesen összegyűjtve, —* 
mind halomba hordták ide az úr dolgozó szobájába.

Mennyi kérdés, mennyi nyugtalan várakozás, aggoda
lom és szenvedés, mennyi nyomor és köny lehetett 
bezárva a Schultze úr nevére czímzett eme néma borí
tékokban ! S kétségkívül mennyi millió érték is váltók
ban, utalványokban és készpénzben, —  a fizetésre jogo
sító papir-forgalomnak minden alakjában! Mind ez itt 
szunyadott most, mint csecsemők lelkei a limbusban ; 
az egyetlen kéz távolléte, mely életrehivásukra jogosult 
lett volna —  tétlen mozdulatlanságra kárhoztatta őket. 
Törékeny, de sérthetetlen pecséteikhez senki sem nyúl
hatott . . .

—  Most már a műhely titkos ajtaját kell megtalál
nunk, —  mondta Marcell.

Marcell tudta ennek az ajtónak a létezését, de nem 
tudta, hol kell keresnie. Azon kezdte, hogy a könyváll
ványokról és szekrényekből minden könyvet kiszedegetett. 
Hiába. Nem sikerült megtalálnia azt az elrejtett bejárást, 
a melyen át egyszer Schultze úr maga vezette be őt. 
A falszőnyeget is hiába kopogtatta, sőt hajtotta félre 
több helyütt : üres kongás sehol sem árulta el a falban 
a keresett kijárás hollétét. Marcell nem sokára meggyő
ződött, hogy Schultze úr, aggódva azon, hogy műhely
termének titkos bejárását rajta kívül más is ismeri, befa- 
laztatta azt. De nem szenvedett kétséget, hogy a helyett 
máshol kellett bejárást nyitnia.

—  H ol? —  kérdezte magában Marcell. —  Nem lehet
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máshol, mint ebben a szobában, mert Arminius és Simi- 
ger ide hordták a leveleket, a mi annak a jele, hogy 
Schnltze úrnak eltávozásom után ez maradt a dolgozó szo
bája; s elég jól ismerem szokásait, hogy bizonyos vagyok 
benne, hogy nem hagyta magát kényelmes átjárás nélkül, 
dolgozó szobájából a műhelybe.

-— Csak keressük tovább !
A padló-szőnyegen sehol sem látszott vágás vagy szét

nyílás. Pontosan oda volt szegezve s mozdulatlan állott. 
A szőnyegen kívül eső parquettet is hiába vizsgálták át 
koczkáról koczkára.

—  De ki mondja neked, hogy a kijárónak ebből a szo
bából kell nyílnia? —  kérdezte Oktáv.

—  Erkölcsileg bizonyos vagyok benne, —- felelte 
Marcell.

—  Akkor nincs egyéb hátra, mint a szoba mennyeze
tét is megvizsgálnunk, miután a falakkal és a padlóval 
már végeztünk.

S Oktáv ezt mondva, székre állt. Szándéka volt, hogy a 
csillár karjaiba kapaszkodva, annak a függő lánczán föl
mászik a mennyezetig, s ott puskaagygyal körültapoga
tózik, ha valahol kongaüa az ürességtől.

De alig hogy Oktáv a csillár karjaiba kapaszkodott, 
nem kis meglepetésére a csillár engedett s kezdett csön
desen alászállani. Ugyanakkor a szoba mennyezetének 
egy négyszögű darabja is levált és lefelé szállott, jókora 
üreget nyitván meg, melyből könnyű aczélsodrony-hág- 
csó ereszkedett alá gépiesen, mintegy magától, egész a 
padló közeiéig.

Mintha hívta volna: mászszatok föl!
-— Megvan hát ! —  kiáltott föl Marcell. —  Jerünk !
S ezzel fölsietett a sodronylépcsőn. Oktáv követte.
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XXIV. FEJEZET.

A csomó boga.

Az aczél-lépcső utolsó fokára érve, a két jó  barát egy 
gömbölyű s minden oldalról teljesen zárt terembe jutott. 
E terem, sem ajtaja, sem ablaka nem lévén, teljesen 
sötét lett volna, ha a tölgyfa-padlóba erősített nagy 
üveglencsén át, alulról, vakító fehér fény nem szűrődött 
volna be. Mintha a téli hold tányéra ragyogott volna föl 
a szemhatár talajából.

Teljes csend uralkodott e siket és vak falak között. 
A két fiatal ember olyan formát érzett, mintha sírbolt 
előcsarnokában állt volna.

Marcell, mielőtt a világító ablakon lenézett, habozva 
állt egy pillanatig. Czélnál volt ! Nem kételkedett, hogy 
Stahlstadt titkának a küszöbe előtt áll. Habozása csak 
egy perczig tartott. Mind a ketten letérdeltek, hogy az 
üvegtányér fölé hajolva, átpillanthassanak rajta az alat- 
tok levő üregbe, a honnan a világosság felhatolt.

A mit láttak, ép oly rémletes, mint váratlan volt.
Az üvegtányér, mely mindkét oldalán domború len

csét képezett, tetemes arányban megnagyította a rajta 
túl látható tárgyakat.

Itt volt a Schultze úr titkos dolgozó szobája. A hatal
mas fény, mely kiözönlött belőle, mintha világító-torony
ból jött volna, egy kettős villanj lámpából eredt, mely 
légüres harangja alatt, hatalmas Volta-oszloptól táp
lálva, folytonosan égett és világított.

A szoba közepén, a vakító fényű légkörben, asztalánál 
ülve, kezében a toll, —  a lencse sugártörése által irtóza
tosan megnagyított —  emberi alak ült, teljes mozdulat-
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lanságban, hasonlóan a libiai sphynxek egyikéhez. A rém
alak kőiül egy széttört löveg üveg-szilánkjai hevertek, 
csillogva a körülözönlő fényben.

Semmi kétség; Schultze úr volt, könnyen fölismer
hető állkapczái állatias erejéről, összeszorított nagy és 
rút fogairól ; de egy óriási Schultze, hasonló az északi 
tenger jégrétegeiben épségben talált mammutokhoz, me
lyek évezredek előtt befagyva, romlatlanul maradtak 
meg a jégben . . . Kezében a toll, dárda nagyságú, moz
dulatlanul állt a papíron, mintha még Írna. Ha izmainak 
meredtsége szájának mozdulatlansága, kitágult szembo
garainak dermedtsége el nem árulná — élőnek lehetett 
volna vélni. Halva volt. Összenyomott szénsavval telített 
lövegei egyikének szétpattanása megfojtotta smegfagyasz- 
totta egy másodpercz alatt. Minden meg volt fagyva 
körűié : a víz az edényben, a vegytani szerek üvegeikben, 
a higany a hőmérő csövében . . .

Marcell, bár a látványtól visszaborzadt, akaratlanul is 
nagy örömet érzett a gondolatra, hogy nem oldalról 
találtak betörni e titkos rejtekbe, a mikor bizonyosan 
megfultak volna az első perczben, mihelyt az oda beszo
rított szénsav utat talált volna hozzájok.

Mikor történhetett e végzetes esemény? Marcellnak 
nem volt nehéz kitalálnia. Látva, hogy a padlón szét
szórva heverő töredék-szilánkok egy üveg-löveg darabjai, 
bizonyos volt benne, hogy a Schultze úr mesterséges 
fojtó lövegei egyike szerepelt itt, melynek külső burka 
öntött üveg, a mi a közönséges üvegnél tízszerte erősebb, 
de meg van az a fogyatkozása, hogy parány részeinek 
valamely megmagyarázhatatlan hatása következtében 
sokszor minden tudható ok nélkül, szétpattan. Lehet, 
hogy a benső s túlságig fokozott feszítő erő vetette szét 
az üveglöveget, mely csöndesen feküdt ott a dolgozó 
szobában. S a csepplolyó alakba összenyomott szénsav,
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a nyomástól megszabadulva s rögtönösen légalakba menve 
át, egyszerre oly óriási hidegülést idézett elő a légkörben, 
mely a mulhatlan meglüladás mellett minden élő lény
nek teljes megfagyását is kellett, hogy eredményezze.

Mindez egy másodpercz mérhetlen kis részének a műve 
lehetett. Schuítze urat a halál abban a helyzetben lepte 
és dermesztette meg, a melyben épen találta: asztalánál 
ülve és irva.

De mit írhatott az aczél-király e végzetes pillanatban ? 
Minden esetre érdekes lett volna megtudni. Arra gon
dolni sem lehetett, hogy az üvegablakot betörjék s az 
asztalon fekvő iratot onnan kiragadni igyekezzenek. 
A szoba  ̂ legével érintkezni bizonyos, rögtöni halál lett 
volna. Ámde ha az iratot a holttesttől elragadni nem 
lehetett, azért elolvasni el lehetett a sokszorosan nagyító 
üveglencsén át —  s ez a dolog Marcellnek, ki a Schuítze 
úr kézírását jól ismerte, némi nehézség után sikerült is. 
íme, a következő sorokat olvasta:
«Rendelvény. B. K. K. Z. számára, a Frankváros 

ellen tervezett támadásnak két héttel siettetése iránt. 
E rendeletem vételével az általam kiadott intézkedések 
azonnal foganatosítandók. Rendeleteimen egy betűt sem 
szabad változtatni : az eredménynek rögtönösnek és meg
semmisítőnek kell lennie. Akarom, hogy Frankváros holt 
város legyen s egyetlen lakója se élje túl. Új-Pompéjit 
akarok az egész világ rettenetére. Ha parancsaim jól 
végrehajtatnak, az eredmény ezúttal föltétlenül bizto
sítva van.

Kívánom, hogy Sarasain tudor és Bruckmann Marcell 
holttestei előmbe hozassanak. Látni és bírni akarom őket.

Schultz . . . »

Verne. A bégum ötszáz milliója. 1 3
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Az aláírás nem volt befejezve, az utolsó betű s a szo
kott kacskaringó benn maradt a toliban.

Marcell és Oktáv egy ideig mozdulatlan maradtak e 
megdöbbentő látvány előtt ; a gonosz szellemet gonosz 
terve végrehajtásának perczében sújtotta le végzete.

Végre is meg kellett válniok e gyászos látománytól. 
A két jó  barát megindulva hagyta el a dolgozó-szoba 
fölötti üreget. — Ott, amaz elzárt sírban, a kripta csöndje 
és sötétsége fog uralkodni, ha majd a villanytelep ereje 
kimerül s a lámpa kialszik és az aczél-király maga ma
rad, mint a fáraók múmiái, melyeket harmincz század 
sem tudott porrá változtatni . . .

Egy óra múlva, midőn az el bámult Simigert feloldot
ták kötelékeiből, Marcell és Oktáv odahagyták Stahl- 
stadtot és visszaindultak Frankvárosba, a hova még az 
nap este meg is érkeztek.

Sarassin orvos feszült várakozással és szerencsés visz- 
szaérkeztük felett látható örömmel sietett elébök.

Első szava a kérdés legegyszerűbb alakja volt:
—  Nos?
—  Orvos úr, —  mondá Marcell, —  a hír, melyet Stahl - 

stadtból hozunk, meg fogja önt nyugtatni. Schultze úr 
már meghalt.

—  Meghalt ? —  kiáltott föl Sarassin úr. S egy perezre 
hallgatva, magában mélyedten állt. Végre megszólalt :

—  Elhiszed-e, fiam, hogy e hír, melyen örvendenem 
kellene, mert attól ment meg, a mit legjobban gyűlölök, 
a háborútól, a legigazságtalanabb, a legindokolatlanabb 
háborútól, — elhiszed-e, hogy e hír mégis megdöbbent 
és összeszorítja szivemet ! Miért kellett e vasakaratú s 
kitűnő tehetségű embernek ellenségünkké lennie? S miért 
nem szentelte ritka lelki erejét és észtehetségeit a jó  ügy, 
az emberiség szolgálatának ? Mennyi haszonra való erő 
pazaroltatott el, s mennyi jó  történhetett volna, ha ere-
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jét a miénkkel egyesíti ! E gondolatok szorították el szi
vemet a hirre, hogy Schultze úr halott. De most mondd 
el, mi történt !

Marcell, a kitől Saraséin úr már hallotta volt Schultze 
úr borzasztó találmányának, a csepfolyóvá összenyomott 
szénsavval megtöltött üveg-lövegnek a tervét, könnyén 
megértette, a mi történt.

—  S most, —  fejezte be Marcell, —  miután e löve- 
gek titkát senki sem tudta, mivel Schultze úr senkivel 
sem közölte azt, találmányának veszélye vele együtt 
megszűnt. Önzése, mely terveit, hatalmát, eszközeit 
kizárólag saját kezeiben összepontosította —  elvette egy
szersmind azok élét is, mihelyt ő nem élhet velők.

—  Úgy van, —  mondá az orvos, —  Schultze úr egy 
téves nézetből indult ki. Avagy nem az-e a legjobb kor
mányzat, melyben a főnököt, ha kidől, egyszerre teljesen 
lehet pótolni s folytatni a mit félbehagyott ?

—  Valóban, -— folytatá Marcell, —  Schultze úrral 
minden élet megszűnt Stahlstadton. Mint a Csipkerózsa 
bűbájos erdejében, fű, fa, madár, állat s ember, minden 
alszik: ott sem leheli semmi. Gyár, üzlet, élet, minden 
szünetel. A lélek egyedül a Schultze úr agyában s akara
tában volt : a többi csak eszköz ; s az eszköz nem működ
hetik a lélek és akarat nélkül. De azért nem szabad 
elveszni óriási kezdeményének, nem szabad megsem
misülni rengeteg beruházásának. Gondolja meg, uram, 
hogy holta utáu egyedül ön lehet az ő örököse. Önnek 
át kell veünie s nem szabad elveszni hagynia Schultze 
úr művét. A nagy hajótörésből meg kell menteni azt, a 
mi az emberiségnek még hasznos szolgálatokat tehet !

—  Igazad van, Marcell. A törvényes lépéseket meg- 
teszszük, jogomat igazolni fogom, a szükséges tőkékkel 
rendelkezünk ; Stahlstadt gyárait, működését te ismered 
s vezetésed alatt ismét ép oly hatalmas teleppé fog válni,

13*
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mint az előtt volt ! Csakhogy a háború iszonyai helyett 
a béke müveit fogjuk ott kovácsolni s rajta leszünk, hogy 
többet használjunk, mint a mennyit Schultze úr ártani 
tudott. —  Ah, Marcell, mily szép álmok ! S mikor érzem, 
hogy veled és általad megvalósíthatnám mint azt, —  
kérdem, m iért. . . úgy van : —  miért nem vagy te is az 
én fiam ? Miért nem vagy Oktávnak testvére ? Hármunk
nak mi lenne lehetetlen ? . . .

XXV. FEJEZET.

Családi ügyek.

Elbeszélésünk folyamán oly keveset foglalkoztunk tör
ténetünk személyeinek családi ügyeivel, hogy teljesen 
indokoltnak véljük, ha az utolsó fejezetet főleg csak azok
nak szenteljük.

A doktor minden ideálizmusa mellett sem volt any- 
nyira elfoglalva az egyetemes emberiség érdekeivel, hogy 
az egyéni érdekek iránt is hiányzott volna benne a kellő 
érzék. Azonnal észrevette, hogy utolsó szavai egyszerre 
halotti hal ványságot idéztek a Marcell arczára. Szemei 
fürkészve keresték az ifjú szemeiben e hirteleni változás 
indokát. Az öreg orvos hallgatva kémlelte a fiatal mér
nök arczkiíejezését s talán azt várta, hogy ez törje meg 
a csöndet és adjon magyarázatot. De Marcell, vissza
nyervén önuralmát, melylyel együtt arcza is csakhamar 
visszanyerte természetes színét, nyugodtan látszott várni, 
hogy az öreg folytassa a megkezdett beszélgetést.

Sarassin orvos, -talán neheztelve, hogy a fiatal ember 
oly hamar visszanyerte nyugalmát, türelmetlenül lépett 
hozzá közelebb s mintha önkéntelenül, orvosi gyakor-
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lata megszokott mozdulatával, üterét akarná tapintani, 
megragadta az ifjú kezét.

Marcell némán engedte át kezét, nem is adva számot 
magának az orvos szándékáról ; s miután ajkait szóra 
nem nyitotta, ismét Sarassin orvos kezdett beszélni.

—  Kedves Marcell, majd később folytatjuk tervezge- 
téseinket Stahlstadt jövőjéről. De ha az ember foglalkozik 
is a közjóval és mások üdvével, szabad a mellett azok 
javára is gondolnia, a kiket szeret, a kik hozzá legköze
lebb állanak. Nos, eljöttnek találom az időt, hogy meg
mondjam neked, hogy egy fiatal leány, kinek nevét — ha 
ki nem találnád —  azonnal meg fogom mondani, mit felelt 
kevéssel ezelőtt az apjának és anyjának, a kiktől egy év 
alatt már majdnem huszadikszor kérték a kezét. E kérők 
nagy része oly ember volt, a kiket a legkövetelőbb szü
lők is elfogadhatóknak találtak volna s a fiatal leány 
mégis nemet, mindig csak nemet mondott.

E perczben Marcell, kissé mohó mozdulattal, kisza
badította kezét az orvos markából. De mivel ez már 
eléggé megnyugtatva érezte magát betege üterének álla
pota által, vagy mivel nem gondolta, hogy a fiatal ember 
kezével együtt a bizalmát is megvonja tőle, nyugodtan 
folvtatá elbeszélését, mintha e közbejött kis eseményt 
észre sem venné.

—  «De végre is, —  mondá leányának az anya, —  
mondd meg legalább az okát folytonos visszautasításaid
nak. Jó nevelés, gazdagság, tisztes állás, természeti elő
nyök, —  minden megtalálható kérőidben. Miért e szilárd 
és határozott tagadás részedről, a nélkül, hogy a dolgot 
úgyszólván fontolóra is vennéd ? Máskülönben nem szok
tál ily határozott lenni tetteidben.

—  Az anya e sürgetéseire, folytatá az orvos, a kis leány 
végre kénytelen volt elszánni magát a nyilatkozásra s 
miután nyilt lelkű és egyenes szívű teremtés, ha
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már szólnia kellett, minden félreértést kizárólag szólt 
ekképen:

«—  Ép oly őszinteséggel mondok nemet, kedves 
anyám, a mily őszintén igent mondanék, ha a szivem 
igenre sürgetne. Egyetértek veled abban, hogy eddig 
jelentkezett kérőim nagy része, különböző tekintetekből, 
elfogadható lett volna. De azonfelül, hogy azt hiszem, 
hogy e kérők legnagyobb része a város leggazdagabb 
örökösnőjét óhajtotta inkább, mint az én csekély sze
mélyemet, s hogy ez a meggyőződés épen nem alkal
mas arra birni engem, hogy igent mondjak, —  miután 
kivánod, megmondom neked, hogy e kérők egyike sem 
az, a kit én vártam, s a kit most is várok ; s fájdalom, 
még azt is hozzá kell tennem, hogy még igen soká kell 
várnom, ha ugyan valaha jelentkezni fog.

«—  Hogyan, kisasszony, —  kilátott föl az anya meg- 
iitődve, —  e szerint kegyed —  1

«Nem fejezte be a mondatot, mivel tulajdonkép nem 
tudta, miként fejezze be; s zavarában férjéhez fordult, 
mintegy segítségül híva őt leányával való vitájában.

«A férj azonban, vagy mert nem akart a vitába 
elegyedni, vagy mert azt akarta, hogy az anya és leánya 
közt valamivel jobban tisztába jőjön a dolog, mielőtt ő 
beleelegyednék, úgy tett, mintha nem értené neje pillan
tásait, míg a fiatal leány, kipirulva zavarában s tán egy- 
kissé a haragtól is, hogy nem akarják megérteni, hirte
len elhatározta magát, hogy még világosabban nyilat
kozik.

«—  Mondtam már, kedves anyám, hogy a kérő, a kit 
én várok, talán soká fog váratni magára, sőt az sem 
lehetetlen, hogy soha sem fog jelentkezni. Hozzá teszem, 
hogy ha késlekedése örökké tartana, az engem sem meg 
nem lepne, sem nem sértene. Szerencsétlenségemre, 
mondják, nagyon gazdag vagyok; ő pedig nagyon sze-
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gény. Azért nem lép fel a kéréssel ; az ő feladata —  
várni.

«Miért nem a miénk, őt megkérni! szólt közbe az 
anya, talán azért, hogy leányát valami helytelennek a 
mondásában megakadályozza.

« Ekkor szólt közbe a férj :
«—  Kedves barátném, mondá, gyöngéden megfogva 

mindkét kezét nejének, —  ha egy anya, a kit leánya 
méltán megszokott orákulum gyanánt hallgatni, éveken 
át mindig magasztalólag szól egy derék, csinos fiatal 
emberről, ki majdnem a család tagja, ha minden alka
lommal kiemeli annak eszét és jellemét és meghatottan 
beszél gyöngéd figyelme és előzékenysége apró jeleiről, 
az olyan anya aztán ne csodálkozzék, ha leánya is meg
szereti azt, a kit apjától és anyjától mindig csak dicsérni 
hall ; hiszen ha nem tenné : kötelessége ellen vétene.

«—  Ah, atyám! kiáltott ekkor a fiatal leány, anyja 
karjaiba vetve magát s annak keblére rejtve piruló 
arczát, —  ha kitaláltad titkomat, miért kényszerítettél, 
hogy beszéljek róla ?

«—  Miért? —  kórdé atyja; —  hát azért a gyönyör
ért, hogy halljam beszélni szivedet, kedves kicsikém, 
hogy meggyőződjem, vájjon nem csalódtam-e, hogy meg
mondhassam neked magam és anyád nevében, hogy 
helyeseljük hajlamodat, hogy választásod a mi óhajtá
sainknak is megfelel, s végre hogy megkiméljem azt a 
derék, de szegény itjut, a kiről szó van, hogy ő lépjen 
föl azzal a kéréssel, melytől érzékeny önérzete visszariad. 
Úgy van, magam fogom őt megkérni neked, mert szivé
ben csak oly világosan olvastam, mint a tiedben. Légy 
nyugodt! az első kínálkozó jó  alkalommal meg fogom 
kérdezni Marcelltől, ha nem volna-e kedve —  hogy a 
fiam, a vejem legyen?»

Sarokba szorítva e váratlan támadás által, Marcell



úgy fölugrott, mintha rugót nyomtak volna meg a talpa 
alatt. Oktáv némán szorította barátja kezeit, míg apja 
beszélt. A fiatal elszászi halvány volt, mint a halott. De 
nem ez-e a boldogság színe is, mikor az oly váratlanul 
rohan meg, hogy azt sem kiáltja : Vigyázz ? !

★  ★  ★

Frankváros, megszabadulva minden aggodalomtól, 
békében élve szomszédjaival, jó  igazgatás alatt, boldo
gan, hála lakói bölcseségének, a legnagyobb virágzás
nak örvend.

Boldogsága, melyet olyjól megérdemelt, nem támaszt 
irigyeket ; ereje tiszteletet parancsol a legharcziasabb- 
nak is.

Az Aczélváros, azelőtt csak egy félelmes gyártelep, a 
rombolás műhelye a Schultze úr vaskeze alatt, a Bruck- 
mann Marcell vezetése alatt szerencsésen kibontakozott 
pénzügyi zavaraiból, s a leghasznosabb iparágak kime
ríthetetlen termelőjévé változott át.

Marcell már egy év óta boldog férje Sarassin Janká
nak, s egy kis fiú születése betetőzte boldogságukat.

Oktáv derekasan aláadta magát sógora vezetésének s 
jobb keze neki minden vállalkozásában. Nővére egy 
kedves barátnéjával igyekszik összeházasítani őt, a ki a 
mellett, hogy csinos és eszes, egyszersmind erélyes is, s 
így teljes biztosítékot nyújt Oktávnak minden visszaesése 
ellen a könnyelműségbe’.

Az orvos és neje óhajtásai beteltek, s hogy min
dent elmondjunk: a boldogság és dicsőség tetőpontján 
állanának, ha csak valaha is vágytak volna a dicső
ségre.
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Somost már bizton lehet állítani, hogy a jövő Sarasain 
orvos és a Bruckmann Marcell kezeiben van s hogy Frank
város és Aczélvár, —  e minta-város és minta-gyártelep —  
példája nem fog gyümölcstelenül maradni a jövendő 
nemzedékre nézve.



A „BOUNTY“ LÁZADÓI.





Kitaszítva.

A tenger színén legcsekélyebb fodor, a légben a 
leglágyabb fuvalom, az égen a legkisebb felhő sincs. 
A déli ég csillagképletei a legtisztább fényben ragyog
nak. A «Bounty» vitorlái hanyagul csüggenek alá árbo- 
czaikról; a hajó mozdulatlanul áll, s a hold szende fénye, 
elhalványulva a hízelgő hajnal előtt, leírhatatlan félvi
lágot hint el a mindenség fölött.

A «Bounty», ez a kétszáztizenöt tonnás hajó, negy
venhat emberből álló személyzettel, 1787. évi deczem- 
ber 23-kán indult meg Spitheadból a Bligh kapitány 
parancsnoksága alatt, a ki tapasztalt, de kissé durva ten
gerész volt, s utolsó útjában elkísérte Cook kapitányt, 
a hires fölfedezőt.

A «Bounty» sajátképeni feladata az volt, hogy átvigye 
a kenyérfát a Taiti szigetekről, hol bőven tenyészik, az 
Antillákra s ott is meghonosítsa. A matavai kikötőben 
hat havi időzés alatt Bligh Vilmos kapitány egyezer 
darabot szedett össze és rakott hajóra e fából s azzal 
visszaindult egyenesen nyugati Indiába. A Barátságos 
szigeteken csak rövid időre állapodott meg.

A kapitány gyanakodó és föllobbanó természete nem 
egyszer idézett elő igen kellemetlen jeleneteket közte s 
némely tisztjei közt. Mindamellett is a csönd, mely 1789. 
ápril 28-ikának hajnalán a « Bounty »-n uralkodni lát-

I .  F E J E Z E T .
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szott, nem is gyaníttatta, mily súlyos esemény van 
készülőben.

Minden csöndesnek látszott, midőn egyszerre szokat
lan mozgás keletkezett a hajón. Nehány matróz találko
zik, két-három szót vált egymással halk hangon s azzal 
tovább megy.

A hajnali rendes «fölváltás» érdekében történik-e ez 
a szóváltás ? vagy valami váratlan esemény adta elő ma
gát a hajón ?

—  Mindenek fölött semmi zajt, barátaim, —  szólt 
Fletcher Keresztély, a «Bounty» másodkapitánya; —- 
Bob, tartsd felhúzva pisztolyodat, de ne lőjj parancsom 
nélkül ; Churchill, fogd a baltádat s feszítsd le a kapitány 
kabin-ajtajáról a závárt. Még egyszer mondom: élve kell 
kezembe jutnia.

Nehány matróz által kisérve, kik pisztolyokkal, kar
dokkal s késekkel voltak fölfegyverezve, Keresztély a 
hajó középrészébe ment s ott egy-egy őrt állítva a kor
mányos Stewart, és a fölügyelő Heywood Péter kabinjai 
elé, —  a kapitány ajtaja előtt állapodott meg.

—  Bajta, fiuk —  mondá —  törjétek be !
Az ajtó engedett a hatalmas lökésre s a legények betó

dultak a kabinba. Talán a sötétség miatt, mely itt ural
kodott, talán tettök súlyosságának öntudatától, megdöb
benve álltak meg egy perczig.

•—  Hé, ki az, a ki merészel. . .  kiáltott a kapitány, 
leugorván ágyáról.

—  Csitt, Bligh ! —  felelte Churchill. —  Meg ne 
kisértsd az ellenállást, különben megkötöztetlek.

—  Szükségtelen felöltöznöd —  tette hozzá Bob, —  
így is elég jó  figura lészsz, mert mindjárt fölkötünk az 
árbóczra hintázni.

—  Kössétek hátra a kezét s vigyétek a födélzetre, —  
szólt Fletcher Keresztély.
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Annak rendje szerinti lázadás volt; minden előre elké
szítve. A tisztek közül, a másodkapitányt kivéve, a ki, 
mint látjuk, a lázadók élén állott, csak az egyik midship
man, Young, csatlakozott a lázadókhoz. A legénységből 
azok, a kik nem tudtak róla, a meglepetés perczében 
bizonyára meg fogják adni magokat s a legrosszab eset
ben is tétlen szemlélői lesznek a készülő drámának.

Azonban az ágyából kihúzott kapitányt, azon felöltö- 
zetlen, a fedélzetre hurczolták, s megkötözve, bátran 
állták körül a banditák, a kik máskor mindnyájan resz
ketni szoktak előtte.

—  Bligh, —  mondta Keresztély durva hangon, —  
megfosztottunk a parancsnokságtól.

—  Nem ismerem el, hogy jogotok volna rá, —  felelt 
a kapitány.

—  Ne vesztegessük az időt haszontalan óvástételek
kel —  szakította félbe Keresztély. —  E perczben a 
«Bounty» egész személyzete nevében szólok. Még Ang
liát sem hagytuk el, mikor már panaszunk volt aljas gya
núsításaid s durva bánásmódod miatt mind a tiszteknek, 
mind a legénységnek. Nemcsak a kellő elégtételt nem 
kaptuk meg soha, sőt legigazságosabb panaszainkat is 
megvetöleg utasítottad el. Kutyák vagyunk-e, hogy eltűr
jünk minden sérelmet ? Hitvány csőcselék, rablók, zsivá- 
nyok, tolvajok —  más nevünk sem volt ajkadon ! Ember 
ily bánást el nem tűrhet s engem, a honfitársadat, a ki 
ismerem családodat, a ki már két utat tettem veled —  
kiméltél-e engem is? Nem vádoltál-e csak tegnap is, 
hogy elloptam tőled nehány hitvány gyümölcsöt? S a 
legénység ! Kurtavas a legkisebb csekélységért ; huszon
négy korbács semmiért ! —  Most rajtunk a sor, Bligh 
Vilmos! Nem maradunk adósaid. Azok Ítélnek fölötted, 
a kiket bántalmaztál —  s el vagy Ítélve. —  Jól mond- 
tam-e, bajtársaim?
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—  Úgy van, úgy! elitélve ! Halálra! kiálták töb
ben a matrózok közül, ökleikkel fenyegetve a kapitányt.

—  Bligh kapitány, —  folytatta Fletcher Keresztély, —- 
többen azt kivánták, hogy az elöárboczra akasztassalak 
föl, lógni az ég és víz között. Mások azt javasolták, hogy 
a kilenczágú korbácscsal szakgassák meg hátadat s hol
tig verjenek. Köznapi eljárás. Én jobbat szántam neked. 
Különben nem is te vagy itt az egyedüli bűnös. Azok, 
kik hiven és készséggel teljesítették még legkegyetlenebb 
parancsaidat is, nem éreznék jól magokat az én parancs
nokságom alatt. Megérdemlik, hogy veled menjenek, a 
hova sorsod visz. —  Hozzátok elő a mentő-csónakot!

Keresztély utolsó szavait elégedetlen zugás kisérte. 
0  azonban úgy látszott, hogy föl se veszi ezt s várta 
parancsa teljesítését. Bligh kapitány az erre következő 
rövid szünetet felhasználta, hogy szólhasson :

—  Tisztek és legények, —  mondá szilárd hangon, —• 
minőségemben, mint a «Bounty» királyi parancsnoka, 
óvást teszek az ellenem tervezett bármely eljárás ellen. 
Ha panasz van ellenem, van törvényes felsőségem, mely
nél hadi törvényszéket kérhettek ellenem. Bizonyára nem 
gondoltátok meg föllépéstek súlyos következményeit. 
Kapitányotokra kezet tennetek annyi, mint föllázadno
tok a fennálló törvények ellen, elvágni magatok elől az 
utat, hogy hazátokba visszatérhessetek ; annyi, mint elitél
teknek nyilvánítani magatokat. Előbb-utóbb elér a bünte
tés, mely csak gyalázatos halál lehet : a lázadók és árulók 
halála. A törvény, a becsület és az engedelmesség nevé
ben —  melyet nekem esküdtetek —  fölhívlak bennete
ket, hogy térjetek vissza a kötelesség útjára.

—  Jól tudjuk, minek teszszük ki magunkat, —  szólt 
Churchill.

—  Elég, elég, —  kiáltozták körben a lázongók.
—  Jó ! —  mondá Bligh kapitány elszántan. —  Ha
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áldozat kell, legyek egyedül én az áldozat. A többi, a 
kikre Ítéletet akartok mondani, mind csak az én paran
csaim végrehajtója volt.

A kapitány szavát dühös ellenmondások kiáltották túl, 
melyekből meggyőződött, hogy e felbőszült emberek szi
vét lehetetlen megindítania.

Ezalatt megtörtént a készület Fletcher parancsának a 
végrehajtására. A mentő-csónakot előhúzták és vízre 
bocsátották. Most a másodkapitány és a lázadók egy 
része közt heves szóváltás keletkezett. Emezek minden 
légyver és minden szer nélkül akarták Blight és kitaszí
tandó társait a tengerre ereszteni, —  Churchill és vele 
többen abban a véleményben voltak, hogy nem a bűnö
söket, hanem a közönyösöket is, kik a lázadásban egye
nes részt nem vettek s annálfogva nem is megbízhatók, 
szintén a tengerre kell ereszteni.

Keresztély azonban magának tartotta fenn a rendel
kezés jogát.

—  Hayward, Hallett! —  kiálta a megnevezett két 
tiszthez fordulva —  szánjatok be a csónakba!

—  Mit vétettem neked, Keresztély, hogy így bánsz 
velem? —  kérdé Hayward. —  Halálba küldesz!

—  Ne okoskodjunk, -— felelt Keresztély.—  Tedd pa- 
parancsomat, különben . . .  —  Fryet, te is mészsz !

Az ekkép elitéit tisztek azonban a helyett, hogy enge
delmeskednének, Bligh kapitányhoz közeledtek s Fryet, 
a ki legelszántabbnak látszott, a kapitányhoz hajolva, 
azt tanácsolta neki, hogy szegüljenek ellent. Churchill 
azonban, a ki égett a bosszúvágytól, észrevette a sugdo- 
sást s nehány megbízható legénynyel körülfogta Bligh 
kapitányt és elválasztotta a többi tiszttől. Azután egyen
ként, erőszakkal leszállíttatta őket a mentő csónakba.

—  Millword, Muspratt, Birkett s ti többiek, —  szólt 
Keresztély nehány matrózhoz, kik a lázadásban részesek
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nem lévén, itéletöket várták, —  szedjétek össze, a mi 
becses holmitok van. Ti is Bligh kapitánynyal mentek. 
Morrison, vigyázz ezekre a legényekre. Purcell, vedd 
ácsműszereidet; megengedem, hogy azokat is magaddal 
vidd.

Két kisegítő árboczot, vitorlástul, egy fél vég vitorla
vásznat, nehány szeget, fűrészt, négy kisebb edényt ösz- 
szesen százhuszonöt liter édes vízzel, százötven font 
kótszersültet, harminczkét font besózott s füstölt disznó
húst, hat üveg bort, hat üveg rumot, a kapitány pincze- 
tokját -— ennyit engedett Fletcher, hogy a kitaszítottak 
magukkal vigyenek. Káadásúl két vagy három régi kar
dot is dobtak utánok a csónakba, de puskát egyetlen
egyet sem adtak nekik.

—  Hol vannak Heywood és Stewart? Ők is elárul
tak? —  kérdé Bligh kapitány, mikor már a csónakban 
voltak.

Nem árulták el a kapitányt, —-nem ; de Keresztély 
a hajón akarta tartani s mint láttuk, őrizet alá vétette 
őket.

A kapitány egy perezre ellágyult s megbocsátható 
gyöngeség vett erőt rajta, mely azonban nem tartott 
soká.

—  Keresztély ! —  mondá —  becsületszavamat adom, 
hogy mindent elfelejtek, ha fölhagysz utálatos terveddel. 
Könyörgök neked, gondolj nőmre, családomra!

—  Ha becsület volna benned, a dolgok nem mentek 
volna ennyire. Ha te magad gondoltál volna nődre, csa
ládodra, nem bántál volna oly durván velünk, a kiknek 
szintén van családunk!

Az árboczmester, a ki szintén a kitaszítottak közt 
volt, maga is megpróbálta meglágyítani Keresztély szi
vét. De hiába.

—  Sokáig tűrtem, —  felelt emez keserűen. —  Néni
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tudjátok, mily kegyetlenül szenvedtem én ! Egy napig; 
sem tűrhetek tovább. Hiszen velem is, a ki második 
voltam a hajón, úgy bánt mint a kutyával. De én csak 
szabadulni akarok s nem bosszút állni Bligh kapitányon. 
Smith, eredj a kapitány szobájába, hozd föl ruháit, pénz- 
tárczáját, naplóját, tiszti oklevelét. Adjátok neki saját 
tengeri térképemet és saját sextansomat is. így még 
lehetséges, hogy kimentheti magát és sorsának osztályos 
társait a halál veszélyéből.

E közben Keresztély parancsait teljesítették, bár nem 
minden zúgolódás nélkül.

—  S most, Morrison ! —  parancsolta a másodikból 
első kapitánynyá vált ifjú parancsnok —  oldozd el a 
kötelet ; s Isten oltalmazza őket !

Míg a lázadók gúnyos üdvözletekkel bocsátották út
nak a tengerre kitaszítottakat, —  addig Keresztély a 
fedélzet korlátjára dűlve, nem birta levenni szemeit a 
távozó csónakról, mely a szél és babok játékává lett. Ez 
a derék tiszt, eddig a rend és engedelmesség példánya, 
a ki mindig ki tudta érdemelni elöljárói megelégedését 
és dicséreteit, most nem volt egyéb, mint a vele tár
sult gonosztevők haramia-főnöke. Nem szabad többé 
viszontlátnia agg anyját, nem menyasszonyát, nem hazá
jának, Man-szigetnek zöld partjait. Úgy tetszett neki, 
mintha elveszítette volna önbecsülését, s meg volna 
gyalázva a világ szemei előtt ! Nem azok, —  ő van iga
zán kitaszítva!



II. FEJEZET.

Az elhagyatottak.

Tizeimyolcz utasával —  tisztek és legénység együtt—- 
s csekély élelmi és egyéb szereivel a mentő-csónak, 
mely Bligh kapitányt és baj társait a sík tengerre ragadta, 
annyira meg volt terhelve, hogy alig tizenöt hüvelyk - 
nyire állott ki a vízből. Huszonegy láb hosszával s hat 
láb szélességével igen alkalmas volt mentő-csónaknak a 
«Bounty» szolgálatában, de ily hosszú útra s annyira 
megterhelve, a lehető legelégtelenebb alkotmánynak volt 
tekinthető.

A matrózok, bízváD Bligh kapitány erélyében és a 
többi tiszt ügyességében, erősen eveztek s a csónak gyor
san szegte a tenger csöndes hullámait.

Bligh az első percztől fogva tisztában volt úti tervével. 
Mindenek előtt, s minél előbb Tofoá-t, a Barátságos szi- 
getpart legközelebbikét, kellett újra elórniök, melyet 
nehány nappal előbb hagytak csak el ; ott kenyéríá-gyii- 
mölcscsel s édes vízzel ellátva magokat, Tonga-Tabu szi
gete felé kellend evezniük, a hol elegendő élelmi szert fog
nak találni, hogy megkisértsék a hosszabb utat Timor-ba, 
a hollandi gyarmatba, ha a bensztilött vadaktól való féle
lemből az útközbe eső számtalan kisebb szigeteken nem 
akarnának kikötni.

Az első nap minden esemény nélkül telt s mire az éj 
leszállt, már elérték Tofoát. Szerencsétlenségükre a part 
oly meredek és sziklás volt, hogy éj idején lehetetlen 
volt kikötniök. Meg kellett várniok a reggelt.

Hogy a velők hozott csekély eleséget ne fogyaszszák, 
a szigetről kellett élelmi szereket szerezniük. Egy-két
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benszülött csakugyan mutatkozott is és szívesen fogad
tatván, többedmagokkal jöttek vissza s nehány kókusz
diót és egy kevés vizet hoztak magokkal.

Bligh kapitány meglehetős zavarban volt, mit mond
jon e jámbor vadaknak, s mivel igazolja visszatérését. 
Ezek már ismerték őt mint a «Bounty» kapitányát, azért 
az igazságot el kellett elöttök titkolni, hogy a fehér em
ber tekintélyét és varázsát le ne rontsa a vadak szemei
ben. Hogy élelmi szerek végett jöttek, azt nem mond
hatta, hiszen a «Bounty» mindennel jól ellátva, csak 
nehány napja távozott innen s most már a szemhatáron 
sem volt látható többé. Legvalószinübb volt azt mon
dani, hogy hajótörést szenvedtek s csak ők nehányan 
menekülhettek e csónakon. Bligh meghagyta társainak, 
hogy mindnyájan e meséhez tartsák magokat. A vadak 
ez elbeszélést hallva, sem az öröm, sem a részvét jeleit 
nem adták, csak meglepetést és csodálkozást mutattak, 
ebből azonban nem lehetett kivenni, hogy tulajdonké
pen mit gondolnak.

Május 2-kán a sziget többi részeiből összecsoporto
sult benszülöttek száma oly aggasztóan növekedett, hogy 
ellenséges szándékukról alig lehetett kétség. Nehányan 
kísérletet akartak tenni, hogy a csónakot a partra húz
zák és csak Bligh kapitány erélyes föllépése tartóztatta 
vissza őket e szándékuktól. Ezalatt nehány matróz, kiket 
a kapitány a szigetre küldött volt, néhány hordócska 
vízzel visszaérkezett.

Ideje volt távozni e barátságtalan parttól. Naplemen
tére minden készen is volt ; de a csónakot, hogy a parton 
levők beszállhassanak, a part közelébe húzni veszedel
mes volt, mert a benszülöttek, kövekkel fegyverkezve, 
készen álltak annak megtámadására. Bligh kapitány 
erélyes magatartása azonban ezúttal is visszariasztotta 
őket a támadástól s mind szerencsésen beszállhattak a
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csónakba. Csak egy Bancroft nevű matróz esett áldoza- 
túl, a kinek —  vesztére —  eszébe jutott, hogy ott felej
tett valamit; mikor ez a matróz ismét kiugrott a partra, 
a benszülöttek egyszerre körülfogták s a szó teljes értel
mében agyon kövezték. Társai, puskájuk nem lévén, mit 
sem tehettek megmentésére. Rajok is kőzápor hullott a 
partról.

—  Rajta legények, —  kiáltá Bligh, —  gyorsan az 
evezőkhöz s el a parttól !

A benszülöttek a csónak után ugráltak az apály miatt 
sekélyes vízbe s újabb kőzáporral árasztották el azt. 
Haywood egy melléje esett követ fölkapva, a támadók 
egyikét czélba vette, s úgy találta homlokon, hogy halva 
bukott hátra. Bancroft meg volt boszulva. A benszülöt
tek azonban kis csónakokat oldoztak el a partról s a 
távozók után kezdtek evezni. Az üldözésnek nem lett 
volna jó  következése, de szerencsére a kormányosnak 
egy jó gondolata támadt. Levetette paszomántos felöltő
jét s az üldözők elé hajította. Ezek az árnyért odahagyva 
a prédát, meglassúdtak az üldözésben, hogy a fényes 
ruhadarabot kifoghassák. Ez által a menekülők előnyt 
nyertek s a sziget csúcsát megkerülve, eltűntek üldözőik 
szeme elől.

Ezalatt egész éjszaka lett, s a vadak is felhagytak az 
üldözéssel. De az első kiszállási kisérlet e szerencsétlen 
eredménye nem volt biztató arra, hogy újból megkísért
sék a partra szállást. Legalább Bligh kapitány úgy véle
kedett.

-— Most már —  mondá -—- le kell mondanunk a 
partra szállásról. Tonga-Tabu-ban, vagy bárhol akarnánk 
kikötni, csak a tofoai jelenet ismétlődnék, s csekély szá
munkkal, puskák nélkül, múlhatatlanul a vadak áldoza
tául esnénk. Csere-eszközeink s tárgyaink sincsenek, 
hogy jóindulatukat megnyerjük s tőlök élelmi szereket
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vásárolhassunk. így egészen magunkra s nyomorultul cse
kély készletünkre vagyunk utalva. Hogy ezekkel Timorba 
érhessünk, —  odáig majdnem tizenkétszáz tengeri mér
föld ! —  egy-egy embernek naponként egy uncia kótszer- 
sülttel s felmeszely vizzel kell beérnie. Csak így mene
külhetünk s így is csak azon föltétel alatt, ha nekem 
teljes és föltétien engedelmességet fogadtok s azt meg is 
tartjátok.

Tisztek és legénység egyhangúlag megfogadták ezt 
és meg is esküdtek reá.

—  Ha valakinek a másik ellen valami haragja van, 
azt most el kell felednie ; közértelemmel egy czélra mű
ködni a fődolog. Igéritek-e ezt is?

—- ígérjük.
—  Jól van barátaim ! ha szavatokat megtartjátok -— 

jót állok, hogy megmenekülünk.
Az út most KÉK irányban vezetett. Május 4-kén 

estére erős szél támadt. A tenger akkora hullámokat 
vetett, hogy majdnem elborították a csónakot. A veszély 
perczről perezre nőtt. Átázva s majdnem megfagyva, 
evezni is alig birtak s csak egy csésze rumos theát s 
fejenként egy kenyérgyümölcs negyedrészét kapták, hogy 
kissé fölmelegedjenek.

A helyzet másnap s a következő napokon sem válto
zott. Az óczeán szigetei közt siklottak át, s a benszülöt- 
tek nem egyszer vették őket üldözőbe; de sikerült a 
veszedelmet kikerülniök. Arról azonban, hogy valahol 
kikössenek —  szó sem lehetett.

Május 9-kén az előbbinél még borzasztóbb vihar tört 
ki. Dörgés és szakadatlan villámlás, omló zápor és 
dühöngő szél közepette minden perezben a halál torká
ban lebegtek. Bligh kapitány —  az esőtől úgy is átázott 
ruhákat a tenger vizébe mártatta, hogy a só áthassa őket 
s némi meleget adjon a hideg esőtől majdnem megder-
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mesztett tagoknak. Az esőnek annyi haszna mégis volt, 
hogy ívó vízzel bőven ellátta a csónakot s így a legna
gyobb kíntól, a szomjúságtól megmentette az elhagya
tottakat.

Május 17-kén, ismét kiállott erős vihar után, a legény
ség csüggedni s panaszkodni kezdett. Kimerülve az 
éhségtől, az étel-adag megkettőztetését követelték. —  
Hiszen, azt mondták, Uj-Hollandba érve, majd helyre
pótolhatják a hiányt. —  Bligh kapitány azonban erélye
sen ellenállt.

—  Hogyan, —  szólt hozzájuk, —  még felén sem 
vagyunk az útnak s már is elcsüggedtetek ? S azt hiszi
tek, Új -Hollandban könnyű lesz új eleséget szerezni ? 
Nem ismeritek azt a földet és lakóit ! Én tudom, hogy 
fogadták ott a vadak Cook kapitányt !

A következő tizenöt napon vidám, derült idő volt. 
A ruhákat meg lehetett szárítani. 27-dikén az új-hol
landi szárazföld keleti oldalát környező korall-szigetszik
lák közé jutottak, melyek némelyikén bájos és üdezöld 
tenyészet örvendeztette meg a szemeket. E korall-szi- 
getkék lakatlanok. Mindamellett vigyázva haladtak köz
tük s óvatosan kötöttek ki némelyiken. Egy helytt oszt
riga-telepet találtak s felséges vendégséget csaptak belőle.

A csónakban egyebek közt egy gyújtó-üveget, kovát 
és taplót is találtak. Tüzet lehetett gyújtani, ha vadat, 
vagy haiat akarnak sütni. Bligh kapitány három csoportra 
osztotta embereit. Egynek a csónakban kellett maradni 
s ott mindent rendbe szedni. A más kettő, két különböző 
irányban, élelem után indult. Nehányan azonban panasz
kodtak s nem akartak a szárazra menni vagy a félelem, 
vagy a fáradtság miatt. Egyik, aki elkeseredettebb volt a 
többinél, egyenesen megtámadta Bligh kapitányt, hogy 
ő a csónakban marad, őket pedig fáradságos vadászatra 
küldi. A kapitány, átlátva, hogy a fegyelmetlenséget
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eltűrnie s elharapózni engednie nem szabad, előrántotta 
kését, egy másikat pedig az ellenszegülő elé dobott s így 
szólt hozzá :

—  Védd magad, vagy leszúrlak.
Ez erélyes föllépés észre téríté a lázongót, a ki, bocsá

natot kérve, késznek nyilatkozott engedelmeskedni.
A pihenés alatt a csónak osztrigákkal s egyéb kagy

lókkal, valamint édes vízzel is bőven elláttatott. Tovább 
haladva, Bligh kapitány a két vadászcsapat egyikét teke- 
nösbékákra, a másikat uoddi-kra (fürjszerü madarak egy 
faja) küldötte ki. Az első csapat üres kézzel tért vissza. 
A második is csak hat darab madarat hozott, mivel az 
egyik matróz a vezénylőnek nem engedelmeskedve, a 
nagyobb csapatot elriasztotta.

E csekély élelmi szerek s az édes víz nélkül, melyet 
Új-Holland ez előpartjain találtak, kétségkívül elvesz
tek volna. Egészen kiaszott, legyöngült, majdnem árny
szerű állapotban voltak. Innen Timorig, a hová igyekez
tek, —  bár az út nagyobb részén már túl voltak, -— 
csak ismétlődtek, sőt növekedtek eddigi szenvedéseik. 
A test gyöngültével hanyatlott az ellentállási erő is. 
Nehánynak a lábai is földagadtak ; sokakon a kimerült
ség miatt ellenállhatatlan álmosság vett erőt. Mindez 
a közelgő vég jele volt. Bligh kénytelen volt a gyöngül- 
tebbeknek kettős adagot adatni, hogy némileg magokhoz 
jőjenek.

Végre junius 12-kén reggel föltűnt a Timor-sziget 
partja —  miután háromezer hatszáz tengeri mérföld- 
nyi utat tettek a legborzasztóbb nehézségek közt.

Kupangban az angolok nagy szívességgel fogadták 
őket. Két hónapot töltöttek ott, hogy magokhoz térje
nek a szenvedések után. Akkor Bligh egy kis shoonert 
vásárolt, melyen Batáviába hajózott át, a honnan Angliába 
indulhatott.
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1790 márczius 14-kén kötöttek ki az elhagyatottak 
Portsmouthban. Kiállott keserves kínjaik elbeszélése a 
legmélyebb részvétet ébresztette irányukban, s egyszers
mind a legnagyobb móltatlankodást szenvedéseik okozói 
ellen. A tengerészeti parancsnokság azonnal fölszereltette 
a «Pandora» nevű fregattot huszonnégy ágyúval és 
százhatvan emberrel s a «Bounty» lázadóinak az üldö
zésére küldötte.

Lássuk most, mi lett ezekből.

III. FEJEZET.

A lázadók útja.

A kis történet, melyet rövidsége miatt talán tévesen is 
neveztünk regénynek, de mely tárgyánál fogva ez elne
vezést mégis igazolja, azt a nagy tanulságot rejti magá
ban, bogy a hiba hibát szül, s a bűnt bűnnel tetézni 
kényszerít az erkölcsi világ kérlelhetetlen logikájánál 
fogva, a mely nem kevésbbé következetes, mint a ter
mészeti törvények magok. De végén azt a vigasztaló ta
nulságot mutatja, hogy van mégis út a hibát helyrehozni: 
a megbánás, a megtérés, a munka és lemondás útja —  
mely azonban bosszú bár, ép oly jutalmazó, mint a mily 
nehéz.

De térjünk vissza történetünkhöz s lássuk meg, mi 
lett a lázadókból, miután a lázadás áldozatainak sorsát 
már ismerjük.

Miután Bligb kapitányt a nyilt tengerre kitaszították, 
a «Bounty» Taiti szigete felé fordította vitorláit. Még 
az nap el is érte Tubuait. E kisded sziget mosolygó 
arcza, melyet madreporikus sziklák vettek körül, belse
jében pedig pálmafák hüs zöldje legyezett, hivólag in te-
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getett Keresztéinek, hogy szálljanak ki rajta. De a la
kosok annál ellenségesebb magatartással látszottak őket 
fogadni a parton, s ezért a lázadók jobbnak látták egy
szerűen elvitorlázni a szép kis sziget mellett és —  nem 
szálltak ki.

Az 1789. évi junius hó 6-án vetettek horgonyt a 
Matavai kikötőben, Taiti szigetén. A taiti-iak, a kik a 
« Bounty »-t jól ismerték, nagyon meg voltak lepetve, 
midőn egészen váratlanul s előttök el sem képzelhető 
okból ismét visszatérni látták kikötőjökbe. A lázadók itt 
egy sereg oly benszülöttet találtak, a kikkel a «Bounty» 
előbbi itt mulatása alatt is érintkezett; ezeknek oly 
mesét találtak föl visszatérésük kimagyarázására, a 
melybe gondjuk volt beleszőni a Cook kapitány nevét 
is, a kik felől a taiti-iak a legjobb emlékezéssel voltak s 
kinek puszta neve iránt is tisztelettel viseltettek.

Junius 29-én a lázadók ismét fölszedték horgonyai
kat s Tubuai felé vitorláztak, majd föl s alá hajózva, 
oly szigetet kerestek, mely kívül essék a hajók rendes 
útján, elég termékeny legyen arra, hogy őket állandóan 
táplálhassa s a melyen ennélfogva biztonságban marad
hassanak, sőt végkép meg is telepedhessenek. E kere
sésben szigetcsoporttól szigetcsoporthoz vándoroltak, 
rablásokat s oly kihágásokat is követve el, melyeket 
a Keresztély tekintélye nem volt képes sem megelőzni, 
sem korlátok közt szorítani.

Végre visszacsábíttatva még egyszer a Taiti-sziget 
termékenysége, bájoló enyhe égalja s lakosainak szelíd
sége és barátságos magatartása által, újra fölkeresték a 
Matavai öböl kikötőjét. A «Bounty» összes személyze
tének mintegy két harmada itt egy csónakban a partra 
szállt. Midőn még ugyanazon este vissza akartak térni 
a hajóra : a «Bounty» már fölszedte horgonyait s eltűnt 
a szemhatárról, a nélkül, hogy a kiszállottak csak sejt-
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hették volna is, mi czélja lehet Keresztéinek azzal, 
hogy nálok nélkül —  annyira megapadt személyzet
tel —  indul útnak, őket pedig itt hagyja.

Végre is, ekkép magokra hagyatva, nem valami 
nagyon bánták, hogy Taiti-szigeten kellett maradniok s 
azon voltak, hogy e terjedelmes szép sziget különböző 
részeiben, a lehetőleg kedvező módon, telepedjenek 
meg. Stewart kormányos és Hevwood Péter alkormá- 
nyos, —  e két tiszt, kiket Keresztély az összes tisztek 
közül, s őket is akaratuk ellenére, tartott vissza a 
«Bounty »-n, s vett ki a Bligh kapitányra és tiszttársaira 
mért sors alól, —  még örültek annak, hogy a reájok 
nézve kényszerhelyzetből menekülhettek. Matavaiban 
mai adtak mindketten, Tippao király mellett, kinek a 
húgát Stewart nemsokáia nőül is vette, s tekintélyes 
helyet foglalt el az udvarnál. —  Morrison és Millvard 
a henszülöttek egy törzsfőnökéhez, Péno-hoz csatlakoz
tak, a ki őket jó  fogadtatásban részesítette. A többi 
matrózok a sziget belsejében, szétszórva telepedtek le, 
s nem késtek a benszülöttek módja szerint házasságot 
kötni a taiti-i leányokkal.

Közülök Churchill és egy Thompson nevű dühös 
bolond, mindentéle bűnök elkövetése után, verekedésbe 
keveredtek egymással. Churchillt Thompson késelte le, 
ezt pedig a benszülöttek agyonkövezték. így veszett, 
el a lázadók közül az a kettő, a kinek legnagyobb 
része volt a lázadásban : a többiek ellenben, épen jó 
magokviselete által, megnyerték a taiti-beliek jóindula
tát s békességben éltek közöttük.

Morrison és Millvard azonban, kik a Péno törzsfőnök 
körében éltek, sohasem érezték magokat biztosságban e 
szigeten, mely az európaiaknak annyira útjában esik, s 
a hol könnyen rájuk akadhattak. Bűnök büntetését, 
Damokles kardjaként, szüntelen fejők felett érezték füg-
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géni. Ez aggodalmak közepette elhatározták, hogy egy 
shoonert építenek, a melyen aztán megkísértik, hogy 
Bataviába jussanak, hol a czivilizált világ tengerében 
jobban elvegyülhetnek. Társaik közül nyolcz másikkal, 
csupán ács-szerszámok birtokában, nagy nehézséggel 
ugyan, de mégis sikerült nekik egy kis haj ócskát össze- 
ácsolniok, melyet «Resolution» (Elszánás) névvel ru
háztak föl.

Azt a Taiti-sziget egyik végpontján, mely Venus - 
fok nevet viselt, vízre is bocsátották. De vitorlavászon
hoz semmikép sem juthatván, lehetetlen volt útra 
indulniok.

Ez idő alatt, a büntelenség biztos tudatában, Stewart 
kertet mívelt s egy kis ültetvényes gazdaságot csinált 
magának; Heywood pedig egy taiti-i szótár nyelvanya
gát gyűjtögette, melynek később az angol misszionáriu
sok igen jó  hasznát is vették.

A közben másfél év telt el, midőn 1791 márczius 
23-kán egy hajó fordult be a Venus-fok mellett s a 
Matavai-kikötőben állapodott meg. E hajó a «Pandora» 
volt, ugyanaz, melyet az angol admiralitás a «Bounty» 
üldözésére küldött ki.

Stewart és Heywood siettek a hajó fedélzetén jelent
kezni ; elmondták, kik és hogy jutottak ide, elbeszélték, 
hogy nekik a lázadásban semmi részök nem volt s csak 
kényszerítve maradtak a «Bounty»-n. Előadásuk azon
ban nem talált hitelre, azonnal vasra verték őket, vala
mint többi társaikat is, kiket a szigeten össze lehetett 
fogdosni, és pedig minden vizsgálat nélkül. A legkegyet
lenebb bánásmódban részesítve, lánczokkal terhelve, 
főbelövéssel fenyegetve, ha taiti-i nyelven mernek be
szélni egymás közt, —  mindnyájukat egy tizenegy láb 
hosszú vaskalitkába zárták, mely a hajó hátulsó részén, 
a fedélzet alá volt elhelyezve s melyet a mythologia egy



humoros barátja, gúnyosan, «Pandora szelenczéjének» 
nevezett el.

Május 19-én, miután a «Resolution»-t is fölvitorláz
ták, a «Pandora» ezzel és foglyaival együtt útra kelt. 
Három hónapig ott kószált a szigettengeren, a számos 
kisebb-nagyobb szigetcsoportok közt, különösen a Ba
rátságos szigetek csoportjában, mert azt hitték, hogy 
Keresztély a lázadók maradványával azok valamelyi
kére menekült. A «Resolution», mely csekély vízmély
ségben járt, igen jó szolgálatokat is tett e kutatásban ; 
de egy Ízben a Chatham-sziget körüli zátonyok közt 
eltűnt s ámbár a «Pandora» még több napig azon a 
környéken maradt, az eltűnt csónak nyomát lehetetlen 
volt föltalálni és seni róla, sem a rajta volt öt matrózról 
soha semmit nem lehetett megtudni.

Mivel a « Bounty »-t s a rajta menekült lázadókat 
föltalálni sehogy sem sikerült, a «Pandora» visszain
dult Európába, de a torrés-i szorosban, egy korallszik- 
lán, hajótörést szenvedett, elsülyedt s harminczegy 
matróza és a foglyok közül is négy odaveszett. A kik 
e hajótörésből két mentőcsónakon megmenekültek, egy 
homokos puszta szigetre vetődtek.

Itt a tisztek és legénység sátrakat készítettek magok
nak; a lázadók pedig a függélyes napsugarak hevének 
kitéve, hallatlan szenvedéseket állottak ki, melyektől 
csak az által menekülhettek, hogy nyakig a homokba 
ástak magokat.

Néhány napig e szigeten maradtak, s akkor csónak
jaikkal szerencsésen elérték Timort, útközben a veszé
lyes helyzet daczára a legszigorúbb felügyelet alatt 
tartva foglyaikat.

1792 junius havában végre Angliába érkezve, a 
lázadók haditörvényszék elé állíttattak, mely Hood 
tengernagy elnöklete alatt ült össze. A kihallgatások,
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tárgyalás és itélethozás hat napot vett igénybe s a vége 
az volt, hogy a vádlottak közül négyet fölmentettek, 
hatot pedig, köztük Stewartot és Heywodot is, halálra 
Ítéltek: megszökés és az őrizetükre bízott hajó erősza
kos elfoglalása czímén. Az elitéltek közül négyet egy 
hadihajó árboczára föl is akasztottak; Stewart és 
Heywood azonban, kiknek ártatlansága végre elismerte
tett, kegyelmet kaptak.

De mi lett a «Bounty»-ból ? Hajótörést szenvedett-e 
a rajt maradt lázadókkal ? Erről semmit sem lehetett 
megtudni.

Sokkal később, egy véletlen derítette föl a titkot.

IV. FEJEZET.

Mi lett a „Bounty“ -ból.

1814-ben, huszonöt évvel azon jelenet után, melylyel 
e történet kezdődik, két angol hadi hajó czirkált 
Oczeánia végetlen sziget-tengerén Staines kapitány 
parancsnoksága alatt. Az úgynevezett Veszedelmes szi
gettenger déli részén jártak, szemben egy vulkánikus 
eredetű sziklaszigettel, melyet Carteret fedezett volt föl 
a földkörüli utazásában s Pitcairn szigetének neve
zett el. Tulajdonkép csak egy sziklakúp volt az egész 
sziget, melynek alig volt partja, csak meredek fok 
gyanánt emelkedett ki a tengerből, de oldalait, egész az 
erdők vonaláig, pálma- és kenyérfák koszoruzták.

E szigetet a fölfedezők utjai soha nem érintették, 
legalább utas nem szállt ki rajta. Tizenkétszáz tengeri 
mérföldnyire fekszik Taiti-től, a déli szélesség 24° 4' és 
a nyugati bosszúság 180° 8 ’ alatt. Kerülete összesen 
négy és fél tengeri mérföld, hosszabb tengelye másfél;
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a földrajzi tudomány csak annyit tudott róla, a mennyit 
Carteret jelentett.

Staines kapitány elhatározta, hogy megismerkedik e 
sziget belsejével s e végből alkalmas kikötő helyet 
keresett rajta.

A parthoz közeledve egészen meg volt lepetve, hogy 
kunyhókat, ültetvényeket lát rajta, s szeme két ben- 
szülöttet pillantott meg, kik egy kis csónakot eresztve 
a tengerre, gyorsan közeledtek hajója felé. Bámulása 
határtalanná növekedett, mikor egészen jól angol nyel
ven így szólították meg :

—  Hé, hallják ! dobjanak le egy kötelet, hogy föl
mászhassunk a hajójukra !

A mint a két erőteljes evezős a hajó fedélzetére ért, 
azonnal körülfogták a bámuló matrózok, s annyi kér
déssel halmozták el egyszerre, hogy az idegenek alig 
győztek felelni. A parancsnok is oda lépett és szabály- 
szerű vallatás alá fogta őket.

—  Kik vagytok?
—  Az én nevem Flecher Keresztély, társamé pedig 

Young.
E nevek nem jelentettek semmit Staines kapitány

nak, mivel eszébe sem jutott, hogy a «Bounty» láza
dóira gondoljon.

—  Mióta vagytok itt ?
—  Itt születtünk.
—  Hány évesek vagytok ?
—  Én húsz éves vagyok, —  felelte Keresztély, —- 

Young pedig tizennyolcz.
—  Szülőitek valami hajótörésből menekültek e szi

getre ?
Keresztély erre a következő meginditó vallomást tette 

Staines kapitány előtt, melyet itt főbb vonásaiban is
métlőnk.
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Elhagyva Taiti-szigetét, a hol társai közül huszon
egyet minden szó nélkül ott hagyott volt, Keresztély, 
kinek a «Bounty» irattárában megvolt Carteret értesítése 
a Pitcairn-szigetről, e sziget felé vette útját, mivel annak 
fekvése alkalmasnak tetszett előtte czélja kivitelére. 
Akkor még huszonnyolcz legényből állott a «Bounty* 
személyzete. Ott volt Keresztély, Young, hét matróz, 
hat taiti-i benszülött, kiket a szigetről vittek magokkal, 
három közülök nejével s egy tíz hónapos gyerekkel, és 
még három férfi s hat nő Rubuai szigetéről.

Keresztélynek és társainak első gondja volt, a mint 
Pitcairn szigetét elérték, megsemmisíteni a « Bounty »-t, 
hogy föl ne födöztethessenek. Ezzel ugyan elvágták 
maguk előtt az utat az elhagyott szigetről való szaba- 
dulhatásra, de biztonságuk követelte e kétségbeesett 
rendszabályt.

A kisded gyarmat elhelyezése s berendezése nem 
ment minden nehézség nélkül, mert új lakói oly embe
rek voltak, a kiket csak a bűn köteléke kapcsolt egymás
hoz. Nemsokára véres összeütközések történtek az ango
lok és taitiak között. S már 1794 ben csak négyen éltek 
az összes menekültek közül. Keresztély maga az általa 
odavitt benszülöttek egyikének a kése alatt vérzett el. 
A taitiak mind lemészároltattak.

Az angolok egyike, a ki módját találta a szeszfőzés
nek, melyet egy ottani gyökérből párolt le, részegeske
désbe merült s végre delirium tremensbe esett, s ily 
állapotában egy sziklafalról a tengerbe zuhant. Egy 
másik dühös őrültségi rohamában megtámadta Youngot 
s egy Adams János nevű matrózt, a kik kénytelenek vol
tak őt, önvédelem közben, megölni. 1800-ban Young is 
meghalt mellbajban.

Ekkor már Adams János volt az egyetlen életbén 
maradott a «Bounty» lázadói közül.



Magára maradva több nővel s mintegy húsz gyermek
kel —  a kik társainak a taiti-i nőkkel való házasságából 
születtek —  az Adams János jelleme mély átalakuláson 
ment keresztül. Ekkor még csak harminczhat éves volt ; 
de annyi év óta oly sok vérengző s erőszakos jelenet 
tanúja volt s az emberi természetet oly szomorú és 
sötét oldaláról tanulta megismerni, hogy magába térve, 
egészen megjavult.

A «Bounty» könyvtárában, melyet a szigetre szállí
tottak és megőriztek, egy bibliát s több ájtatossági és 
imakönyvet talált. Adams János, ki ezeket ismételve el
olvasta, megtért s a szigeten levő gyermekeket is keresz
tyéni szellemben nevelte, azok őt apjokul és papjokul 
tekintették, s ő valóban, az események hatalmánál fogva, 
Pitcairn szigetének főpapja, törvényhozója s úgy szól
ván királya lett.

Élete azonban, egész 1814-ig, több ízben izgatott 
volt. Már 1795-ben, mikor még négyen voltak életben a 
menekültek közül, hajó közelítvén Pitcairn szigetéhez, 
mind a négyen a sziget őserdőinek sűrűjébe rejtőztek s 
nem mertek onnan előbujni, míg a hajó a szemhatárról 
élném tűnt. Hasonlóképen cselekedtek 1808-ban, mikor 
egy amerikai kapitány kikötött a szigeten, s ott egy 
chronométert és egy delejtűt talált, melyeket az angol 
tengerészeti parancsnoksághoz juttatott; de az admi- 
ralitás e dolgot nem méltatta figyelmére s nem is gon
dolt a «Bounty»-ra ; mert Európát akkor sokkal fonto
sabb dolgok foglalkoztatták.

Ez volt rövid tartalma annak, a mit a Pitcairn-sziget 
két benszülöttje Staines kapitánynak elbeszélt. De mikor 
Staines azt a kívánságát fejezte ki, hogy szeretné látni 
Adams Jánost, emez vonakodott a hajó fedélzetére lépni 
mind addig, míg nem tudta, hogy mit akarnak ott vele.
: A parancsnok, biztosítván a két fiatal embert, hogy
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Adams Jánost már az elévülés is fedezi minden bünte
téstől, mert a «Bounty» lázadása óta már eltelt huszonöt 
év, —  maga szállt ki a partra, a hol negyvenhat felnőtt
ből s még nagyobb számú gyermekből álló csoport 
fogadta. jMind nagy és erős testalkatuak voltak, határo
zott bélyegével az angol jellegnek ; kivált a fiatal leányok 
voltak bámulatos szépségűek, s szemérmetességök külö
nösen csábító varázszsal ruházta fel őket.

A szigeten uralkodó törvények igen egyszerűek voltak. 
Jegyzékbe vétetett, mindenki mit s mennyi értéküt dol
gozott; a pénz ismeretlen volt a szigeten, minden szük
ség kielégítése csere útján történt; de tulajdonképi ipar 
nem fejlődhetett, mert annak első elemei s alapföltételei 
hiányoztak. A lakosok összes öltözéke nagy kalap s fűből 
szövögetett kötény vala. Fő foglalkozásuk a halászat és 
földmívelés volt. Házasságot kötni csak Adams engedel- 
móvel lehetett, és csak akkor, ha a férfi már elég nagy 
darab földet foglalt el és ültetett vagy vetett be arra, 
hogy leendő családja élelmét biztosíthassa.

Staines parancsnok, beszerezvén a legsajátságosabb 
adatokat s termékeket a Csöndes-óczeán végetlenébe s 
legjáratlanabb részébe elveszett eme kis szigetről, 
ismét tengerre szállt s visszatért Európába.

Azóta Adams János is befejezte oly eseménydús és 
hányatott életét. 1829-ben halt meg s helyét tisztelendő 
Nobbs György foglalta el, a ki még most is a lelkész, 
tanító és orvos hivatását teljesíti a szigeten.

1853-ben a «Bounty» lázadóinak a maradékai száz
hetven személyre szaporodtak. A népesség azóta is foly
vást szaporodott s oly számossá lett, hogy három évvel 
utóbb nagy részük kénytelen volt átszállani Norfolk 
szigetre, mely addig az elitéltek s deportáltak gyülőhelye 
volt. De az átszállottak közül sokan nem feledhették Pit
cairn szigetét, holott Norfolk négyszerié nagyobb volt s
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földje is rendkívül termékeny és gazdag, tehát a megél
hetés is sokkal könnyebb volt rajta. Azért két évi ott 
lakás után több család ismét visszatért Pitcairn szigetre, 
hol azóta is boldogul élnek.

íme, ily kimenetele lett annak a kalandnak, mely oly 
tragikus jelenettel kezdődött volt. Kezdetben : lázadók, 
bolondok, gyilkosok, s most a keresztyén morál elvei
nek szelidítö befolyása alatt, s egy egyszerű matróztól 
nyert oktatás következtében, Pitcairn szigete szelid, 
vendégszerető, boldog népség hazája lön, melynek kebe
lében az emberiség őskorának patriarkális erkölcsei élnek.
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