








SERVADRC HEKTOR
Utazás a naprendszerben



Az őrnagy és a brigadéros szüntelenül nézte, hogy a lobogót 
rögtön üdvözölhessék. De hirtelen, mintegy gépies, teljes egy
forma mozdulattal lehanyatlott a karjuk és a két tiszt csodál
kozva nézett egymásra.

— Oroszország lobogója! — így szóltak. És csakugyan, ott 
lengett a fehér lobogó a kék orosz András-kereszttel a hajó 
árbocán.
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ELSŐ RÉSZ.

I.

A gróf: Itt a névjegyem! A kapitány: És itt az enyém!

— Nem, kapitány, egy csepp kedvem sincs arra, hogy 
önnek átengedjem a tért!

— Sajnálom, gróf ur, az ön igényei nem fogják ke- 
vesbbiteni az enyéimet.

— Bizonyos ez ?
— Egész bizonyos.
— Figyelmeztetem, hogy az én igényeim régibb kele

tűek
— Én erre csak azt felelhetem, hogy ez nem erősíti 

meg a jogait
— Majd kényszeríteni fogom, hogy nekem engedje át 

a tért
— Nem hiszem, gróf . . .
— Úgy képzelem, hogy egy alapos kardcsapás . . .
— Ez se több egy pisztolylövésnél . . .
— Itt a névjegyem !
—- És itt az enyém !
A fent leirt párbeszéd után az ellenfelek kicserélték 

a névjegyeket
Az egyiken ez állott:

SERVADAC HEKTÓK 
vezérkari kapitány.

A másikon :
TIMASSEFF VASSILI gróf 

A «Dobrina» fedélzetén.
— Hol és mikor találhatják a segédeim az önéit ? — 

kérdezte Timasseff gróf, mielőtt elváltak egymástól.
— Ha úgy tetszik, ma délután két órakor, a vezér

kari hivatalban, — felelt Servadac Hektor.
-— Mostagenemben ?
— Igenis.
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E szavak után Servadac kapitány és Timasseff gróf 
hidegen, de udvariasan köszöntötte egymást.

Amikor már elmenőben voltak, Timasseff gróf még egy 
megjegyzést tett.

— Kapitány — igy szólt — azt hiszem okosabb, ha 
elhallgatjuk a viszályunk valódi okát

— Ez az én véleményem is, — felelt Servadac.
— De mit hozzunk fel okul ?
— Mit . . . mondjuk egyszerűen, hogy zenei vitába 

keveredtünk.
— Helyesen, — felelt a gráf. — Én például Wagner

nek fogtam pártját, ami különben is megegyeznék a véle
ményemmel.

— Én meg Rossininak, ami megint az én meggyőző
désem mellett szólna, — felelt Servadac kapitány mosolyogva.

E szavak után a vezérkari tiszt és Timasseff gróf, újra 
köszöntötte egymást, aztán elváltak.

Az imént leirt és kihívással végződött jelenet délben 
folyt le az Algier-part egy kis kapjának legszélsőbb vé
gén, Tenez és Mostagenem közt, vagy három kilométer
nyire a Cheliff torkolatától. Ez a kap vagy 20 méternyire 
emelkedett ki a vízből; az alján megtörtek a Földközi-ten
ger kék hullámai. A nap, mely máskor káprázatosán szokott 
csillogni, most sürü felhőfátyol mögé rejtőzött. Áthatolha
tatlan köd nehezedett a szárazföldre s a tengerre. Ez a köd 
érthetetlen módon már legalább két hónap óta nehezedett 
az egész földgömbre és nagy akadályokat gördített a két 
földrész közt való közlekedés elé.

Amikor a gróf elhagyta a vezérkari tisztet, egy négy 
evezős csolnak felé ment, mely a part egy kis öblében 
várta. Amint beleült, a könnyű jármű elindult és egy né
hány kábelhossznyira horgonyzó hajónál kötött ki.

Servadac kapitány füttyentett egyet, mire a vagy húsz 
lépésnyire várakozó katonája remek arabs lovat vezetett elő. 
A kapitány felült a nyeregbe és a katonája kíséretében, 
akinek szintén nagyon jó lova volt, Mostagenem felé lovagolt.

Dél volt, amikor a két lovas az utászcsapatok által 
nemrég épített hídon átment és éppen háromnegyed kettőre, 
amikor tajtékzó paripájok berontott a maskarai kapun, öt 
ilyen kapuja volt a várost környező falnak.

Akkoriban Mostagenemnek volt közel 15,000 lakója, közte 
3000 franczia. Katonai szempontból nagyon fontos pontja volt 
ez Orannak. Volt jól védett kikötője, ami nagyon kedvezett 
a kivitelre szánt sok belföldi terméknek. így esett, hogy 
a Dobrina áttelelhetett egy olyan parton, mely sehol sem 
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nyújtott védelmet. Itt lengett már két hónap óta az orrán 
az orosz zászló és a főárbócon a Club de francé yachtjának 
zászlaja a megkülönböztető : M. C. W. T. jelzéssel

Amint Servadac kapitány beért a városba, elsietett a 
matmorei katonai tanyára; ott találkozott a 2. utászezred 
egy parancsnokával és a 8. tüzérezred egy kapitányával; két 
olyan baj társa volt ez, akikben megbízhatott. Komolyan fo
gadták Servadac kérését, hogy segédkezzenek neki, de mo
solyogtak, amikor a barátjok azt mondta, hogy egy zenei 
kérdésen veszett össze Timasseff gróffal.

— Talán ki lehetne egyenlíteni a dolgot ? — szólt a 
parancsnok.

— Ezt még csak meg se szabad próbálni, — vetette 
közbe Servadac sietve.

— Holmi lényegtelen engedmény ... — folytatta a 
tüzérkapitány.

— Wagner és Rossini közt lehetetlen a közeledés. És 
ez esetben Rossini a sértett fél és én megakarom őt boszulni.

E válasz után a két katonatiszt nem tehetett egyebet, 
minthogy elmenjen a vezérkari épületbe, ahol pontban két 
érakor találkozniok kellett a Timasseff gróf segédeivel.

Meg kell jegyeznünk, hogy éppenséggel sem mentek 
lépre a párbaj okát illetőleg. De hát akkor mégis mi adja 
kezébe a fegyvert ? Talán sejtették az okot, de természe
tesen ők elfogadták azt, amit Servadac kapitány nekik 
mondott.

Két óra múlva, miután beszéltek a gróf segédeivel, 
visszajöttek. Timasseff gróf, az orosz cár szárnysegéde, a 
kardot, a katona fegyverét választatta. Másnap, januárius 
1-én reggel 9 órakor fognak az ellenfelek találkozni egy 
meghatározott ponton, mely három kilométernyire van a 
Cheliff torkolatától.

— Tehát holnap, katonai pontossággal! — mondta a 
parancsnok.

— A legnagyobb pontossággal, — felelt Servadac 
Hektor.

A jó barátok melegen szorítottak egymással kezet, az
után a két segéd elment a Zulma-kávéházba, hogy ott elját- 
szák a szokott pikéjátszmái okát. Servadac ellenben vissza
tért és sietve elhagyta a várost.

Lehetett már vagy két hete, hogy a kapitány nem 
lakott a rendes lakásán. Valamilyen topográfiai felméréssel 
volt megbízva és igy egy gurbinak nevezett arabs kunyhóban 
lakott Mostagenem partján, vagy nyolcz kilométernyire 
Chelifftől, ahol egyetlen társa a rendes legénye volt.
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Most is a gurbija felé indult és rímet keresett egy ritor- 
nellhez, melyet mi tűrés-tagadás, egy fiatal özvegynek szánt, 
akit feleségűi akart venni.

— Bizony az ilyen retornell nem igen szokta eltévesz
teni a hatását, — szolt a kapitány magában, mialatt a le
génye ott lépkedett mellette. Csak ne volna olyan átkozottul 
nehéz a megcsinálása! Hallod-e, Ben-Zouf, igy hívták a le
gényt, csináltál e már világéletedben verset ?

— Nem én, kapitány ur, de láttam, hogy hogyan csi
nálják.

•— Aztán tudnál-e egyet ?
— Hogyne :

Ha te engem, mint én téged 
Mindörökre szeretnélek . . .

— Elég! — szélt a kapitány. — Mondhatom gyönyörű 
vers. Azután megint csak töprengett, kínlódott és amikor 
hat órakor a gurbijához ért, még csak keservesen döcögő 
négy verssort hozott össze.

Melyben Servadac Hektornak és a szolgájának, Ben Zoufnak 
testi és lelki képét adjuk.

A hadügyminisztériumnak az évi tisztilajstromában, mely
ről most szó van, a következőket olvashatjuk:

Servadac (Hektor), született 18... julius 19-én Trelo- 
dyban, Lespar megye, Gironde kerület.

Vagyoni viszonyai: 1200 frank évjáradék.
Szolgálati idő : 14 év, 3 hónap, 5 nap.
Részletezése a szolgálatnak és esetleges hadjáratok

nak : St-Cyrben: 2 év; gyakorlati kiképzés iskolája : 2 év. 
A 87. ezredben: 2 év; a 3. vadászezredben: 2 év; Algírban: 
7 év. Hadjárat Sudanban és Japánban.

Rang: Vezérkari kapitány Mostagenemben.
Rendjel: A becsületrend lovagja 18... március 13.
Servadac Hektor harminc éves volt. Árva volt, család 

és vagyon nélkül, becsvágyó, hirtelenkedő természetű és 
csupa szellem. Mindig készen volt úgy a támadásra, mint 
arra, hogy védekezzék, nemes szivü, bátor, nyilván a csaták 
istenének a védence, akinek sokszor okozhatott félelmet. 
Ahhoz képest, hogy hazájának volt a fia, nem volt fecsegő. 
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Húsz hónapos koráig táplálta egy erőteljes majorosné és 
valóságos leszármazottja volt azoknak a hősöknek, akik a 
háborús tettek idején virágoznak. Szellemi tekintetben ez 
volt Servadac kapitány, egyike ama szeretetreméltó embe
reknek, akiket az élet rendkívüli dolgokra rendelt és akinek 
a bölcsőjénél a szerencsés kalandok és a sikerek tündére 
volt a keresztanya.

A külsejében Servadac csinos katonatiszt volt, öt láb, 
hat hüvely magas, karcsú és kecses, sürü barna fürtökkel; 
szép keze, formás lába, jól gondozott bajusza, nyilt tekintetű 
kék szeme volt, egy szóval: arra látszott teremtve lenni, 
hogy tessék anélkül, hogy erre különösebben törekednék.

Meg kell vallanunk, hogy Servadac Hektor nem volt 
okosabb a szükségesnél. Nem egy bolondságra hajlott néha 
kedve és félelmet keltő katona volt. Kitünően fegyelmezett 
agyával az iskoláit nagyon jó sikerrel végezte és bejutott 
a vezérkarba. Meglehetősen jól rajzolt, nagyszerűen megülte 
a lovat. Szolgálati bizonyítványai jelentették, hogy a napi
parancsokban ismételten megemlítették, ami bizonyára csak 
az igazságszolgáltatásnak volt a szüleménye. A következő 
dolgot beszélték róla:

Egy futó árokban egyszer gyalog vezetett egy szakasz 
vadászt. Az egyik helyen a lövésektől felkavart árokfal 
gyenge volt és a katonáknak már nem nyújtott elég fedezetet 
a golyózápor ellen. A katonák vonakodtak arra menni. Ekkor 
Servadac kapitány felugrott az árokból, odafeküdt a hasa- 
dék elé, amelyet éppen teljesen elfedett a testével.

— Most előre! — vezényelte.
És a csapat a leghevesebb sortüzben elvonult, a bátor 

vezérkari tiszt pedig sértetlen maradt. Amióta a gyakorlati 
kiképzés iskolájából kikerült, leszámítva a sudani és japán 
hadjáratot szüntelenül Algírban volt. A partvidék külön
féle terepfelvételével volt megbízva Tenez és a Cheliff tor
kolata közt, az említett «gurbi»-ban lakott, amely valameny- 
nyire csak éppen, hogy fedezetet nyújtott. Különben sem 
volt olyan ember, aki holmi csekélységekkel törődjék. Sze
retett az Isten szabad ege alatt és abban a szabadságban 
élni, amit egy katonatisztnek megadnak. Hol gyalog mász
kált a homokos lapos parton, hol lóháton járt be más part
vidéket. de semmiesetre sem sietett túlságosan a munká
val, amit kijelöltek neki.

Nagyon szerette ezt a független életet, a mellett a 
foglalkozása nem kötötte le annyira, hogy hetenkint két
szer, vagy háromszor be ne ment volna Oranba a tábor
nok fogadó estélyére, vagy az algíri kormányzó ünnepsé-
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geire. Egy ilyen alkalommal látta meg először L.-né asz- 
szonyt, akinek azt a gyönyörű verset akarta szentelni, a 
mely versnek csak az első négy sora látott napvilágot. 
A fiatal, szép, talán kissé gőgösen büszke asszony egy ezre
desnek volt az özvegye és vagy nem vette észre, vagy nem 
akarta észrevenni a neki szánt hódolatot. Egyébként Ser
vadac kapitány sem vett annyi bátorságot magának, hogy 
vallomást tett volna, bár tudta, hogy sok a vetélytársa, akik 
közé, mint ahogy az olvasó már bizonyára kitalálta, Timas
seff gróf is tartozott. Ez a vetélkedés adta a két ellenfél 
kezébe a fegyvert, anélkül, hogy a fiatal asszony ezt sej
tette volna. Mint tudjuk, a nevét nem is említették ebben 
az ügyben.

Servadac Elektorral együtt lakott a gurbiban az ordo- 
nánca, Ben Zouf. Ez a Ben Zouf szivvel-lélekkel hive volt 
a gazdájának. A maga személyére nézve kevés volt benne a 
becsvágy, de annál nagyobb volt a becsvágya a gazdáját 
illetőleg és reggelenkint a leggondosabb, a legbehatóbb vizs
gálatnak vetette alá a gazdája egyenruháját. A neve arra 
engedhetne következtetni, hogy a viselője talán Algírból 
származik. Éppenséggel sem. Ez csak olyan melléknév volt; 
de hát akkor miért nevezte a legényét, akit eredetileg Lau- 
rentnak hívtak, Zoufnak ? és miért Berniek, amikor Paris
ban, még hozzá a Montmarteren született ? Olyan dolog ez, 
amelyet a legtudósabb etimológusok sem tudtak volna meg
fejteni,

Ben Zouf nemcsak a Montmarteron született, hanem az 
ilyen nevű híres dombon is, miután annak idején a Sol- 
feríno torony és a Galette malom közt látta meg a nap
világot. Már pedig, ha valakinek az a szerencséje, hogy ilyen 
rendkívüli körülmények közt születhetik, csak természetes, 
hogy legnagyobb csodálkozással viseltetik születésének 
dombja iránt, melynél különb bizonyára az egész világon 
sincs. A tisztilegény szemében a Montmarter a világnak 
egyetlen komoly hegye volt és az ilyen nevű negyed az ő 
szemében mindenféle világcsodából volt összeállítva. Külön
ben is utazott ember volt. Ha őt hallgatta valaki, minden or
szágban csupa Montmartert látott, melyek talán kissé maga
sabbak voltak, de festőibb a világért sem volt egy se az 
ő hazájabeli hegynél. De nincs-e a Montmarternak csak
ugyan olyan temploma, mely kiállja a versenyt a burgosi 
székes egyházzal ? Nincs-e márványbányája, mely cseppet 
sincs megette a Pentheliconbelinek, nincs-e olyan vize, mely 
féltékenységre ingerli a Földközi tengert,? malma, mely nem
csak a közönséges lisztet, hanem a híres kalácsot is szol-
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gáltatja ? A Solferino torony nem egyenesebbje a pizai to
ronynál; nincs-e meg a maradványa azoknak az erdőknek, a 
melyek a kelták betörésekor még szűzi hegyeknek voltak 
nevezhetők? De meg aztán nem hegy-e, igazi, valóságos hegy, 
mit csak az irigység és a rosszmájúság igyekszik lealacsonyí
tani, amikor egyszerűen dombnak nevezi ? Ben Zouf in
kább derékbe törette volna magát, semhogy beismerte volna, 
hogy ez a hegy nincs ötezer méter magas. Van-e a világ
nak még egy pontja, amelyen ennyi csoda legyen együtt ?

E mellett az ártatlan rögeszméje mellett csak egy vágy 
élt benne, hogy egyszer még visszatérjen a Montmarterra 
és napjait ott fejezhesse be, azon a dombon, amelyen vala
mikor megkezdte, de természetesen csakis a kapitányával. 
A Servadac fülében mindegyre csak Páris XVIII. kerü
letének a páratlan sok csodája csengett és lassankint a 
rémévé lett. De hát Ben Zouf nem kételkedett abban, hogy 
a gazdája végre is csak megtér és megmaradt a mellett az 
elhatározása mellett, hogy soha többé nem fogja őt elhagyni. 
A szolgálati ideje letelt, már kétszer megkapta az obsitot 
és huszonnyolcz esztendős korában el akarta hagyni a szol
gálatot, mint a 8. ezred egyszerű első osztályú lovas vadásza, 
amikor megtették a Servadac Hektor ordonáncának. Hábo
rúba ment a gazdájával, verekedett az oldala mellett olyan 
kitüntetéssel, hogy keresztet kapót érte. De neki nem kel
lett, csak azért, hogy ott maradhasson a gazdája mellett.

Japánban a kapitánya megmentette az életét, amit az
tán Ben Zouf azzal hálált meg, hogy a sudani hadjáratban 
ugyanezt tette ő vele. Az ilyen dolgokat sohasem lehet 
elfelejteni. Ez volt az ok, hogy nem akarta elhagyni a 
gazdáját. Egyébként olyan egészséges volt, mint a vas, óriási 
volt a fizikai ereje, a szive mindent mert és az engedel
messége nem ismert határt.

Ha nem is volt költő, mint a gazdája, de valóságos 
tárháza volt benne a mindenféle esztelen szólásmódoknak 
é3 a katona ezernyi bohóságának. E tekintetben könnyen le
győzött mindenkit, miután a csodás emlékező tehetsége tu
catszámra szolgáltatta neki a tréfákat és gúny beszédeket.

Servadac ismerte emberének az értékét, nagyrabecsülte 
és a Montmarter rögeszméje felett elnézett, miután az ordo- 
nánc zavartalan jókedve könnyen elviselhetővé tette azt. 
Egy napon, amikor Ben Zouf kényelmesen ült a nyeregben 
és megint a XVIII. kerületen lovagolt, a kapitány igy szólt:

— Tudod-e Ben Zouf, hogy ha a Montmarter csak 4705 
méterrel lenne magasabb, majdnem olyan magas lenne, mint 
a Mont-Blanc ?
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Erre a megjegyzésre a becsületes fiúnak a legnagyobb 
megelégedéssel ragyogott fel a szeme és ettől a naptól 
fogva az otthoni dombot és a kapitányát egyformán imádta.

III.

Amelyből megtudjuk, hogy Servadac kapitány költői lelkese
dését mint zavarja meg egy végzetes lökés.

Egy ilyen gurbi csak egy rudakból felépített és szal
mával fedett kunyhó, amelyet a benszülöttek «drisz»-nek ne
veznek. Valamivel több egy arabs sátornál, de azért mégis 
nagyon mögötte van egy akármilyen agyagból összevert ház
nak. A gurbiban, amelyben Servadac lakott, egészben csak 
egy szoba volt, de szerencsére összefüggött egy kőből épí
tett őrházzal, amelyben Ben Zouf, meg a két ló volt elhe
lyezve. Azelőtt ez az őrház egy utászcsapatnak volt a helye; 
volt benne még néhány szerszám, kapa, szekerce, ásó stb. 
Kényelemről természetesen szó sem lehetett, hisz csak ideig
lenes menhely volt. Táplálkozás és lakás tekintetében sem 
a kapitány, sem az ordonánc nem volt nagyon válogatós. 
Aki elég bölcs és akinek jó gyomra van, jó helyen van az 
mindenütt, szerette Servadac mondani.

Csakhogy ezzel a bölcselettel úgy volt, mint a gascognei 
a pénzzel, akinek mindig van valamennyi az erszényében. Ami 
pedig a gyomrot illeti, a Garonnenak minden vize keresztül
folyhatott volna a kapitány gyomrán, egy pillanatig sem 
okozott volna ez neki kellemetlenséget. A legény meg alig
hanem struc volt hajdani életében, igy maradhatott meg 
a meseszerü gyomra, mely a kavicsot ép oly könnyen meg
emésztette, mint a csibepástétomot.

A gurbibeli két remete egyébként egy hónapra el volt 
látva készlettel. Egy cisterna adott nekik annyi vizet, amennyi 
kellett, a lónak volt elég abraka, azonkívül a vidék, ahol 
voltak, nagyon termékeny volt. Vadban sem volt hiány és 
a vezérkari tiszt mindig vihetett magával vadászfegyvert, 
csak a szögmérőket és a rajztáblát nem volt szabad elfe
lejtenie.

Amikor a kapitány visszatért a gurbijába, valóságos 
farkasétvágygyal evett, de Ben Zouf tudott is nagyon jól 
fózni. Katonamódra sózott és fűszerezett mindent; külön
ben könnyű volt a sorsa., mert hiszen megmondtuk, hogy a 
világ két legjobb gyomrának főzött. Ebéd után, mialatt a 
legény a maradékokat kebelezte be, Servadac elhagyta a
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gurbit és kiment friss levegőt szívni, ahol aztán szivarozva 
járt fel s alá a parton. Leszállt az est, a nap már egy óra 
óta eltűnt a' sűrű felhők közt, észak felé már 3Ötét lett, 
csak a légkör felső gőzrétegén rezgeti egy vöröses sáv. 
Északi fényre itt nem igen lehetett gondolni, mert hiszen 
az kizárólaor a magasabb szélességi fokok csodás jelensége.

A meteorológus tehát nagy zavarban lett volna, ha meg 
kellett volna mondania, hogy az év utolsó éjszakájának ezt 
a gyönyörű világosságát mi okozza. De hát a kapitány nem 
volt e tekintetben szakember. Feltehető, hogy amióta az 
iskolából kikerült, a kozmológia könyvébe még csak az 
orra hegyét sem dugta bele. Ma este meg éppenséggel 
nem nagyon nézte az eget. Sétált és szivarozott. Talán az 
összeszólalkozásra gondolt, mely holnap szembeállítja Ti
masseff gróffal. Ha ez a gondolat eszébe jutott is, egy csep
pet sem lett azért elfogultabb a gróffal szemben. Vetély- 
társak voltak, de nem gyűlölték egymást; egyszerűen arról 
volt szó, hogy véget vessenek egy helyzetnek, amelynél két 
ember mindig sok. Servadac kétségtelenül becsületes em
bernek tartotta Timasseff grófot, mint ahogy a gróf is 
csak a legnagyobb tiszteletet érezhette a katonatiszt iránt.

Nyolc órakor Servadac visszatért a gurbi egyetlen szo
bájába, amelyben volt egy tábori ágy, egy kis dolgozó asztal, 
meg egy láda. Ez a szekrényt pótolta. A konyha nem a 
gurbiban volt, hanem a szomszédos őrházban és a derék 
legény ott aludt, még pedig teljes tizenkét óra hosszat és 
még azután is bátran versenyre kelhetett volna valamely 
morgóval. Servadac nem volt álmos, leült hát a műsze
rekkel megrakott asztalához. Gépiesen a kezébe vette a 
vörös és kék ceruzát, meg a körzőt. Azután az előtte levő 
kopirpapiroson egyenetlen vonalakat húzott, melyek egy 
cseppet sem hasonlítottak szigorú terepfelvételekhez. Ez
alatt Ben Zouf, aki még nem kapott arra parancsot, hogy 
lefeküdjék, az egyik sarokban várakozott és aludni próbált, 
de a kapitánynak a nagy izgatottsága ezt szinte lehetetlenné 
tette.

Most az egyszer csakugyan nem a vezérkari tiszt, ha
nem a gascognei ült az asztalnál. Bizony Servadac elgyötrő
dött a maga módja szerint. Vájjon a körzővel akart formát 
adni a versének ? Bármint volt is, látszott rajta, hogy erős 
munkát végez.

— Mi az ördög leli a kapitányomat ? — kérdezte magá
ban Ben Zouf. — Egyre rágja a ceruzáját mintha most 
került volna ki az iskolából. Bizonyos, hogy verset farag
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megint Hja, zajos egy mtmká, amint látom; nem is gondol
hatok az alvásra. Ezzel befordult és tompa morgást hallatott

— Hát neked mi bajod ? —- kérdezte Servadac.
— Semmi, kapitány ur, csak lidércnyomásom van!
— Vigyen el az ördög.
— Nem is bánnám, ha rögtön elvinne, — dörmögte Ben 

Zouf — feltéve, hogy ő nem farag verset
— Ez a szamár akkor zavart meg, amikor legjobban 

benne voltam, — dörmögte a kapitány. — Ben Zouf!
— Parancsára kapitány ur, — felelt a szolga felemel

kedve és rendesen szalutált
— Meg ne moccanj, éppen most fejeztem be a gyönyörű 

versemet és lelkes hangon és a nagy poéta kézmozdulataival 
Servadac elmondta a versét De még nem jutott el a végére, 
amikor hallatlan erővel a földre bukott ő is, meg a szol
gája is.

IV.

Melyben az olvasó tetszése szerint szaporíthatja a felkiáltó és 
a kérdőjeleket.

Hogy lehetséges, hogy a szemhatár éppen most változott 
meg oly hirtelen és oly feltűnően ? Még a legügyesebb 
tengerész szem sem tudta volna megkülönböztetni az eget 
a víztől. Miért kavarodnak fel a hullámok olyan magasság
ban, melyet még eddig lehetségesnek sem tartottunk volna? 
Mi okozza a megszakadó talaj rettenetes ropogását, mintha 
a földnek minden bordája beletörne ? Mitől olyan rendkívül 
fényes az égbolt, hogy meg az északi fénynyel sem lehetne 
összehasonlítani ? A fény elárasztja az egész eget és elhomá
lyosítja minden csillagát.

Hogy van az, hogy az egy pillanatra kiürültnek lát
szott Földközi tenger újból megtelik vadul kavargó hullá
mokkal ? Miért növekedik a hold korongja, mintha az ég
nek ez a csillagzata néhány perez alatt negyvennyolcz ezer 
mérföldről ötezerre közeledett volna a földhöz ? Hon
nan ered az uj óriási lángoló korong az égbolton, mely 
hamarosan eltűnik a felhő sűrű rétege mögé ? Mily rend
kívüli jelenség okozza ezt a felfordulást, mely megrázta a 
földi s a tenger mélyeit, az eget és az egész világűrt ?

Ki tudná ezt megmondani ? Ki tudja, maradt-e a föld
tekén még egy lakó, aki ezekre a kérdésekre felelni tu
dott volna ?
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V.

Amelyben fizikai törvények változásáról esik szó, anélkül, 
hogy enek az okát tudnák.

Mindent egybevéve, az algíri parton, melyet nyugatról 
a Cheliff jobb partja és északon a Földközi tenger határol, 
nem történt különösebb változás. A rettenetes lökés dacára, 
sem látszik a külső jelenségben semmi feltűnő. Még az őr
ház is meglehetősen ellentállt. Csak a gurbi feküdt úgy a 
földön, mint egy kártyaház, és a két lakóját eltemette a 
szalmatetővel fedett romok alatt. Csak két órával a katasz
trófa után tért Servadac Hektor magához. Némi fáradsá
gába került, amíg gondolatait összeszedhette, de az első 
pár szó, amely az ajkát elhagyta, a verséből vett idézet volt 
és Csak azután kérdezte magában : mi az ördög történt velem?

Erre a magához intézett kérdésre bizony nehezen tudott 
volna feleink Felfelé kapaszkodott a karjával, szerencsésen 
áttörte a szalmatetőt és igy keresztüldughatta rajta a fejét. 
Servadac csodálkozva nézett körül.

— A gurbi rombadőlt, — igy szólt — bizonyosan tromba 
sepert végig a parton. Semmiféle zuzódást, semmi fájdalmat 
nem érzett. De ördögbe is, hol a legényem ? Nagynehezlen 
felkapaszkodott és kiabált: Ben Zouf !

A kapitány hangjára egy második fej is keresztülbujt 
a szalmatetőn.

— Parancsára! — felelt Ben Zouf, mintha csak a 
hívást várta volna, hogy azután katonásan jelentkezzék.

— Van-e sejtelmed arról, hogy mi történt ? — kérdezte 
Servadac Hektor.

— Nekem úgy tetszik, kapitány ur, hogy közeledünk 
a világ végéhez.

— Dehogy, csak tromba volt, egyszerű tromba.
—• Bánom is én, — felelt a legény bölcsen, hát legyen 

tromba ! Semmi súlyosabb sérülés kapitány ?
— Kutyabaj, Ben Zouf.
Nemsokára talpon voltak mindaketten, összeszedték a 

gurbi romjait, azután megtalálták műszereiket, szerszám
jaikat, fegyvereiket és minden egyebet. A vezérkari tiszt 
most megkérdezte:

— Hány óra lehet ?
— Legalább 8 óra — felelt Ben Zouf és nézte a napot, 

mely már meglehetősen túl volt a szemhatáron.
— Lehetséges volna ?
— Bizony mennünk is kellene már !
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— Ugyan hová ?
— Hát a találkánkra.
— Miféle találkánkra ?
— Ejnye, hát a gróffal . . .
— Ezer ördög, — szólt a kapitány — erről majd meg

feledkeztem; aztán megnézte az óráját; ugyan mi jut eszedbe, 
bolond vagy, hiszen alig van két óra !

— Két óra reggel, vagy délután ? — szólt Ben Zouf, 
aki még mindig az óráját nézte.

Servadac Hektor a füléhez tette az óráját Jár, — igy 
szólt

— S a nap sem áll meg egy helyben, — jegyezte meg 
a legény.

— Valóban megnézzük, hogy hol van most de ördögbe 
is, mégis csak esti nyolc óra lehet, hiszen a nap nyugaton 
van lemenőben!

—- Dehogy, kapitány ur, — felelt Ben Zouf, — most 
kél, nézze csak, mióta beszélünk, máris magasabbra kelt

— Hát most a nap nyugaton kél ? — dörmögte Ser
vadac, hiszen ez lehetetlen. Semmiesetre sem lehetett ézt 
a tényt tagadni. A nap látszólag a Cheliff vize felett kelt; 
a nyugati szemhatáron irta le ivét, ahová máskor csak 
délután szokott eljutni. Ebbe akár bele lehetett bolondulni. 
Valósággá lett a hihetetlen is. Ha itt lett volna a keze- 
ügyében a hosszmérő hivatalnak vagy egy tagja, minden
áron igyekezett volna némi felvilágosításra szert tenni. De 
mert, hogy egészen magára volt utalva, a következő szavak
kal vigasztalta magát:

— Tulajdonképpen ehhez a dologhoz csak a csillagá
szoknak van közük. Majd meglátom, az újságból egy hét 
múlva, hogy mit írnak róla. Anélkül, hogy tovább törő
dött volna a dologgal, hívta a legényét. Most előre, akármi 
történt is, még ha megbomlott volna is a föld meg az ég, 
nekem kell elsőnek ott lennem, hogy Timasseff grófot az a 
megtiszteltetés érje . . .

— Hogy keresztüldöfje önt a kardjával, — fejezte be 
Ben Zouf a mondatot.

Ha Servadac Hektorban és legényében meglett volna 
a hajlandóság, hogy figyelembe vegye a fizikai változásokat, 
amelyek a december 31-éről januárius 1-jére virradó éjjel 
oly hirtelen bekövetkeztek, a csodálkozásuk nyilván még 
nagyobbra nőtt volna. Hogy mindjárt róluk beszéljünk, 
kissé elszorulnak érezték a lélegzetüket, sűrűbben léleg- 
zettek, mint a hogy hegymászásnál szokta az ember, mint
hogyha az őket környező levegő kevésbbé volna sürü és

I 
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— A gurbi rombadőlt, — igy szólt, — bizonyosan tromba 
söpört végig a parton. Semmiféle zuzódást, semmi fájdalmat 
nem érzek. De ördögbe is, hol a legényem ?

Nagynehezen felkapaszkodott és kiabált:
— Ben Zouf!
A kapitány hangjára egy második fej is keresztülbujt a 

szalmatetőn.
Verne: Servadac Hektor. 2
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kevesebb volna benne az oxigén. A hangjuk pedig nagyon 
gyenge volt Tehát vagy megsiketültek éjen át, vagy azt 
kellett hinniük, hogy a levegő nem képes felfogni a hang
hullámokat. De hát ők jelenleg nem törődtek ezekkel a 
fizikai változásokkal, hanem a Cheliff felé mentek, melynek 
a meredek partját követték.

A tegnap még teljesen párás idő is teljesen megválto
zott. A sajátságosán színes ég, mely hamarosan megtelt 
alacsonyan járó felhőkkel, hamar elrejtette a napot, és a 
szem már nem követhette útjában. Valóságos vízözönszerű 
eső fenyegetett, hacsak nem valami hatalmas zivatar. De 
a csapadék nem következett be.

Most történt először, hogy ezen a parton a tenger tel
jesen el volt hagyatva. Sem vitorla, sem füstoszlop nem 
látszott sem a kékes vizen, sem a szürke égen. A szem
határ, hacsak az egész nem volt optikai csalódás, nagyon 
megszürkült éppúgy a tenger felől, mint a szárazföld felől. 
Az óriási távlat is mintha teljesen eltűnt volna.

Servadac meg a legénye gyorsan haladt tovább; nem 
beszéltek egy szót sem és hamarosan meg kellett, hogy 
tegyék az öt kilométernyi utat, mely a gurbit a találkozás 
helyétől 'elválasztotta. Mind a ketten érezhették volna ma 
reggel, hogy a szervezetük teljesen megváltozott. Anélkül, 
hogy tudták volna miért, testileg úgy megkönnyebbültek, 
mintha szárnyuk lett volna a lábukon.

— Pedig nem is ettünk tisztességesen, — dörmögte 
a legény magában.

Meg kell említenünk, hogy az ilyesmit a derék katona 
sohasem szpkta szóvá tenni. Ékkor utálatos ugatás hallat
szott a gyalog-ut baloldalán és majdnem egyidejűleg kiugrott 
a sűrű facsoport közül egy sakál. Az állat az afrikai faunának 
egy különös faja, melynek a bundáján rendszeresen 
fekete pettyes, mig a lábán elől egy ugyanilyen esik van. A 
sakál veszedelmessé lehet, ha csapatokban indul el éjjeli 
zsákmányára. Ha egyedül van, nem kell jobban tartani tőle, 
mint egy kutyától. A sűrűből az állat felszaladt egy körül
belül tiz méter magas sziklára. Nagy nyugtalansággal nézte 
a két vándort Ben Zouf úgy tett, mintha célba venné, 
mire az állat a kapitány nagy csodálkozására egyetlen ugrás
sal fenttermett a sziklamagasságban.

— Ez oszt ugrik, — szólt Ben Zouf, — legalább har
minc láb volt ez a magasságban.

—- Mondhatom, — felelt a kapitány, — én még ilyet 
sohasem tudtam ugrani.

A sakál leült a szikla csúcsára és rámeredt a két 
2*
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vándorra. Ben Zouf felemelt egy követ, hogy elkergesse 
onnan. A kő nagyon nagy volt, de a legény kezébe nem volt 
nehezebb, mint egy kis kő.

— Atkozott sakálja — szólt Ben Zouf, — ezzel ugyan 
nem nagy kárt tehetek. De miért is oly nagy ez a kő, ha 
olyan könnyű. De, mert, hogy nem volt egyéb a keze ügyé
ben, ezt lökte el minden erejével. A sakált ugyan nem találta, 
de az okos állat, mégis kereket oldott. Eltűnt más fák megett 
és olyan óriási ugrásokkal, mint egy gummikenguru. Ahe
lyett, hogy a czélját eltalálta volna, a kő lapos ivet irt le 
Ben Zouf nagy csodálkozására, azután vagy ötszáz lépés
nyire a szikla megett leesett.

Ben Zouf nehány lépésnyire a gazdája előtt egy vízzel 
telt, körülbelül tiz láb széles ároknál volt, amelyen keresz
tül kellett haladniok. Nekirugaszkodott és úgy átugrott, hogy 
akármilyen tornásznak is díszére vált volna.

— Ben Zouf, hát téged mi lel? össze akarod törni a 
bordádat, — tört ki Servadac kapitányból a kiáltás, mert ott 
látta maga előtt a legényét vagy negyven lábnyira a leve
gőben. Árra gondolva, hogy milyen veszedelmes lehet a 
Ben Zouf esése, Servadac is átugorni igyekezétt az árkon. 
Az Ő ereje is legalább harminc lábnyira fellökte a levegőbe. 
Azután a vonzás törvényénél fogva növekedő gyorsasággal 
leestek mind a ketten a földre, de minden hevesebb lökés 
nélkül, mintha legfeljebb négy vagy öt láb magasat ugrot
tak volna.

— No, kapitány ur, — szólt Ben Zouf és hangosan 
nevetett, — valóságos bohócokká lettünk.

Némi gondolkodás után Servadac Hektor közelebb ment 
a legényéhez és a vállára tette a kezét.

— El ne repülj, — igy szólt, — és nézz rám figyelmesen, 
én még nem vagyok egészen ébren, ébressz fel, szúrj meg, 
ha kell, mert mi vagy bolondok vagyunk, vagy álmodunk.

— Annyi bizonyos, kapitány ur, — felelt Ben Zouf, — 
hogy ilyesmi csak az álmában esik meg az emberrel. Ez a 
dolog nincs rendjén. Valami történt velünk, de olyasvalami, 
ami senki élő lénnyel még nem történt. Valami különös 
sajátsága ez az algíri partnak?

Servadac Hektor gondolkozásba merült.
— Az ember megbolondulhatna, — igy szólt, — nem 

alszunk, nem álmodunk... De hát ő nem volt az az ember, 
aki sokat törődjék olyasvalamivel, amit nem értett. Bánom 
is én különben, akármi történt is és elhatározta, hogy nem 
csodálkozik többet semmin sem.
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— Helyesen van kapitány, — szólt Ben Zouf — min
denekelőtt intézzük el a gróffal való dolgunkat.

Az árok túlsó oldalán mérsékelten nagy tér terült el 
puha gyeppel. Ez volt a megbeszélt hely, amelyen az ellen
felek találkozni akartak. Servadac Hektor végigjáratta tekin
tetét a helyen.

— No, lám, — igy szólt, miután nem látott senkit. — 
Mégis csak mi vagyunk az elsők a találkozásnál.

— Vagy az utolsók, — szólt Ben Zouf.
— Hiszen még kilenc óra sincs, — szólt a kapitány, aki 

a gurbiból való elindulásuk után a nap szerint igazította 
meg az óráját.

— Kapitány ur, — szólt a legény, — látja amott a 
felhőkön át azt a fehéres korongot?

— Látom, — felelt a kapitány és a ködpárába burkolt 
korongot nézte, mely most állott a zeniten.

— Nos hát, ez a korong csak a nap lehet vagy a he
lyettese, — szólt Ben Zouf.

— A nap a zeniten januárius közepén, a szélesség 39-ik 
fokán? — szólt Servadac Hektor.

— Pedig az, kapitány ur, ha megengedi délre áll, úgy 
látszik, ma nagyon siet és fogadni mernék, hogy három óra 
múlva már le is megy.

Keresztbefont karral nehány pillanatig mozdulatlanul 
állott Servadac Hektor. Azután egyszer megfordult önmaga 
körül, hogy az égnek minden pontját szemügyre vehesse, 
azután igy szólt:

— A nehézkedés törvénye megváltozott; az égtájak fel 
vannak cserélve; a nap 50 százalékkal megrövidül. Ez persze 
bizonytalan időre elhalaszhatná Timasseff gróffal való talál
kozásunkat, mert ördögbe is, csak nem a mi agyunk zava
rodott meg. Ben Zouf!

— Kapitány ur?
— Nem látsz senkit?
— Senkit. Az orosz megint elment.
— Feltéve, hogy elment, a segédeim itt maradtak volna 

mindenesetre, vagy eljöttek volna a gurbiba, hogy lássák, 
hol maradtam. Én mindebből arra következtetek, hogy egy
általában nem voltak itt. Talán el se jöhettek. Ami Timasseff 
grófot...

Ahelyett, hogy a mondatát befejezte volna, Servadac 
kapitány, a sziklás partra ment, mely a tenger fölé nyúlt, 
és nézte, hogy Dobrina a part közelében horgonyoz-e. 
Hiszen lehetséges, hogy Timasseff gróf vizen jött el a ta
lálka helyére, csakúgy, mint tegnap. De a tenger üres volt 



és bár feltétlen szélcsend uralkodott, mégis nyugtalan volt 
nagyon. Nyilván a hajó nem tudott ellentállni a hullámjá
rásnak. Legnagyobb csodálkozására most vette észre azt 
is, hogy a körvonala, amelyen az ég és föld látszólag érint
kezett, feltűnően megszűkült.

— Milyen különös, — szólt a vezérkari tiszt
Időközben Ben Zouf, aki éppen olyan mászó volt, mint 

a legügyesebb’ négylábú, felkapaszkodott egy eukaliptus csú
csára. Innen áttekintette az egész környéket úgy Tenez, 
mint Mostagenem irányában, mint a déli oldal felé. Amikor 
lejött a fáról, jelentette a kapitánynak, hogy az egész fe
lület teljesen kihalt.

— Menjünk el a Cheliffhez, — szólt Servadac Hek
tor, — a folyó majd felvilágosit bennünket a helyzetünkről.

Legfeljebb három kilométer volt a rét és a folyó közt 
levő ut, melyen a kapitány keresztül akart haladni, hogy 
Mostagenembe elmenjen. Sietni kellett, hogy még naplemente 
előtt érjen a városba. A sürü felhőfátyolon keresztül látta, 
hogjy a nap sietve száll le és még egy ujabb csodaként nem 
irt le ferde ivet, ami Algírnak szélességi fekvésének meg
felelne, hanem szinte függőlegesen közeledett a szemha
tár felé.

Útközben Servadac még jobban fontolóra vette ezt a 
különösséget. Ha valami hallatlan esemény folytán a föld
forgása megváltozott; ha a zeniten járó nap1 arra a feltevésre 
bir, hogy Algír partja az Egyenlítőn túl kerül: a föld for
mája maga mégis úgy látszott, mintha Afrikának ebben a 
részében nem szenvedett volna különösebb változást. Sehol 
sem látott ujabb alakulásokat. Vagy három órányi távolság
ban, a Merjejah hegység első kifutói látszottak és a csú
csok vonala a megszokott formában vált el az égbolttól.

— No kiváncsi vagyok, — szólt Servadac kapitány, — 
hogy Mostagenemben mit gondolnak erről az egész varázs
latról ! Mit szól majd a hadügyminiszter, ha távirati értesí
tést kap arról, hogy az afrikai gyarmatnak fizikai helyzete 
teljesen megváltozott, oly mértékben, mint ahogy az er
kölcsi tekintetben sohasem akart sikerülni ?

— Az afrikai gyarmatot, — felelt Ben Zouf — egysze
rűen dutyiba zárjuk.

— S hogy az égtájak kiáltó ellentétben vannak a ka
tonai szabályzattal. A nap januáriusban egyenesen a fejem 
felett ragyog.

— A napot egyszerűen haditörvényszék elé állítjuk, 
— szólt Ben Zouf, akinél a fődolog a fegyelem volt.
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Tőlük telhetőleg siettek előre. Csekély fajfsulyuk kö
vetkeztében gyorsabban futottak, mint a nyúl, és Úgy ug
ráltak, mint a zerge. A legrövidebb utat választották, minden 
akadályon átugrottak, a dombokon és fákon valósággal ke
resztülrepültek. Adott körülmények között a Montmarter 
Ben Zoufnak csak egy lépésébe került volna. Csak attól fél
tek, hogy túlságosan nagy ivet Írtak le. Alig érintették a 
földet, mely nekik csak éppen arra volt jó, hogy határtalan 
ruganyossággal felpattanjanak róla. Végre meglátták a 
Cheliff partját és néhány ugrással Servadac kapitány és a 
legénye ott állott a jobb partján. Itt azután nem mehettek 
tovább, a hid eltűnt.

— Nincs hid, — szólt a kapitány, — itt hát árvíz volt, 
amolyan kis ismétlődése a vizözönnek.

— Eh, — szólt Ben Zouf fitymálóan. — Pedig itt a 
csodálkozás helyénvaló volt. A Cheliff, mint olyan, már nem 
volt többé. A balpartja nyomtalanul eltűnt. A jobb part, 
mely azelőtt termékeny földnek volt a széle, most ten
gerpart volt. A tenger kiszorította a folyót. Itt végződött 
egyelőre á környék, mely az előtt Mostagenem területe 
volt. Servadac világot akart deríteni a dologra. Elment a 
partig, merített egy keveset a vízből és megkóstolta.

— Sós, — igy szólt, — néhány óra alatt a tenger el
nyelte Algír egész nyugati részét.

— Akkor kaptiány ur, ez egy kicsit tovább fog tar
tani, mint az árvíz szokott.

— Valósággal fordított világ, — felelt a vezérkari 
tiszt, fejét csóválva — és ennek a felfordulásnak kiszámít
hatatlan következményei lehetnek. Vájjon mi lett a bará
taimból, a társaimból ?

Ben Zouf még sohasem látta a gazdáját ilyen izgatott
nak. Igyekezett a maga arcát is aszerint idomítani, bár a 
maga részéről még nem igen volt tisztában azzal, ami itt 
történt. A Cheliff jobb partján keletkezett part könnyedén 
kerek vonalban vonult el északról délre. Mintha a föld 
forradalma, amelynek a színhelye Afrikának ez a része volt, 
ezt nem is érintette volna különösebben. Még hasonlított a 
régi terepfelvételekhez, azzal a különbséggel, hogy a folyó 
medre helyett egy ismeretlen tenger partjának látszott lenni. 
Servadac kapitány, aki most nagyon elkomolyodott, nem is 
tudta jobban szemügyre venni ezt a változást. Amikor a nap 
keleten elérte a szemhatárt, olyan hirtelen eltűnt, mint az 
ágyúgolyó a tengerben. Ha március 21-én, vagy szeptember 
21-én a forró égöv alatt lett volna, az átmenet a nappalból 
az éjszakába, nem lehetett volna hirtelenebb. Derengés nem
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kísérte ezt az estét és nyilván nem lesz hajnalpirja sem^ a 
másnapnak. Az ég, a föld s a tenger, mind egyszerre mely 
sötétségbe volt temetve.

VI.

Melyben az olvasó kénytelen Servadac kapitányt elkisérnil 
első kirándulására az uj területen.

Ha eszünkbe jut a kapitány kalandra vágyó jelleme, 
könnyen megérthetjük azt is, hogy az ily rendkívüli esemé
nyekkel szemben sem volt nagyon megdöbbenve. Legföllebb 
csak ismerni akarta a dolgok okát. A következményekkel 
keveset törődött, hacsak tisztában van az okokkal, ö ilyen 
szemmel nézte a világot. Anélkül, hogy különösebben .tö
rődött volna az előtte lefolyt dolgok következményeivel, nem 
foglalkozott egyéb gondolattal, minthogy kipuhatolja annak 
okait.

— Ezer ördög, — igy szólt, amikor ily hirtelen besöté
tedett. — Most várnom kell, amíg nappal leszz . . . Feltéve, 
hogy lesz még világos is, mert akármi legyek, ha sejtem, 
hova tűnt el a nap.

— Igen, kapitány ur, — szólt Ben Zouf, — de vájjon 
mit csinálunk most ?

— Itt maradunk, ahol vagyunk, holnapig, ha egyáltalán 
virrad ránk még holnap.

Aztán visszatérünk a gurbiba, miután a partot nyugaton 
és délen szemügyre vettük. A legfontosabb dolog, hogy meg
tudjuk, mi van velünk. Aztán, ha megvizsgáltak a nyugoti 
és déli partot ... ha ugyan van még part . , .

— Alhatunk tehát ?
— Alhatik, aki tud.
Ben Zouf kapva a biztatáson, belebujt a partnak egy 

kis mélyedésébe, kezével betakarta a szemét és a tudatlanok 
álmába merült, mely néha mélyebb, az igazak álmánál, Ser
vadac ellenben ott járkált fel-alá az uj tenger partján; meg
számlálhatatlan kérdések kínozták.

Mindenekelőtt vájjon milyen jelentőséget lehet tulaj
donítani az egész katasztrófának ? Afrikának csak bizonyos 
részére szorítkozik ? Algír, Oran és Mostagenem, ez a három 
város, mely oly közel volt egymáshoz, vájjon el lett-e szakítva 
egymástól ? Városait a lakossággal együtt elnyelte a part ? 
Vagy a rázkódás folytán felkavart Földközi tenger az al
gíri területnek csak ezt a részét árasztotta el ? Ez a feltevés
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megmagyarázná ugyan a folyó eltűnését, de semmiféle 
fényt sem derítene az eseményekre,

Volt még egy másik feltevés is.
Feltehető-e, hogy az afrikai partterület hirtelen az 

Egyenlítő zónája alá került ? Ez megmagyarázná a napnak 
uj ivét, valamint a szürkület teljes eltűnését. De nem magya
rázná meg, hogy a nap miért csak tizenkét órás, se azt, 
hogy nyugaton kél és keleten nyugszik le.

— Az az egy bizonyos, ismételte Servadac Hektor több
ször is, hogy ma csak hat óra hosszat volt világos és hogy 
az ég fő tájai teljesen megváltoztak. Már legalább is a nap 
felkeltét és nyugtát illetőleg. De hát meglátjuk holnap, 
majd ha a nap visszajön; ha ugyan visszajön! A kapitány 
már nagyon bizalmatlan volt.

Az ég csakugyan csúnyán sötét maradt és egyetlen 
csillag sem jelent meg rajta. Bár nem volt csillagász, Ser
vadac a főbb csillagképeket mégis ismerte. Látni kellett 
volna, hogy a sarkcsillag a fielyén van-e, ami aztán megvi- 
tázhatatlanul bebizonyította volna, hogy a föld esetleg 
fordított irányban forog tengelye körül. A holdat hiába várta 
volna, mert éppen uj hold ideje volt. így hát az a nappal 
együtt tűnt el a szemhatár alatt. De ki Írhatná le a Servadac 
Hektor csodálkozását, amikor másfélórai séta után fényes 
csíkot látott meg a szemhatáron, mely megvilágította a fel
hők szélét is.

— A hold! — így szólt. — De nem, ez nem lehet. A 
szüzi Diána is bolondságokat csinálna és nyugaton kelne ? 
Nem, ez ne(m a hold. Az nem terjeszthetne ilyen erős fényt, 
ha csak nem közeledett nagyon a földhöz. Ennek a csillag
nak a! fénye csakugyan olyan erős volt, hogy keresztül 
tört a párákon és majdnem nappali világosságot terjesz
tett a környékre.

— A nap volna ? — kérdezte a tiszt magában, de hiszen 
még alig tíz perc előtt ment le keleten. Am, ha se a hold, 
se a nap, akkor micsoda ? Óriási tüzkorong talán ? Vigye az 
ördög ezeket az átkozott felhőket, sohse akarnak már szét
oszlani ? Hej, de jó lenne most, ha azt a sok időt, amit el
fecséreltem, hajdanában, egy kis csillagászattal töltöttem 
volna ! Ki tudja, hogy mindaz, a min én itt töprengek, nem 
valami egyszerű dolog-e ?

— Ennek az uj égnek a titkai áthatolhatatlan sötétségbe 
merültek. A nyilván fényes ragyogásu korong óriási világos
sága vagy egy óra hosszat ragyogott a felhő sötét rétegére. 
De aztán — és ez megnit csodálatos volt, — ahelyett, hogy 
a korong ivet irt volna le, mint minden más csillagzat.
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mely az égi gépezet törvényeit követi; a helyett, hogy az 
ellenkező szemhatáron ment volna le és a szem megkapta 
volna a kellemes félhomályt, egyszerre csak mély sötét
ségbe volt burkolva minden, beleszámítva Servadac kapi
tánynak az agyát is. Nem tudott eligazodni, az égbolt hason
lított egy órához, melynek elromlott a müve. A bolygók 
kivonták magukat a nehézkedés törvénye alól és igy semmi 
sem jogosított arra a feltevésre, hogy a nap még valaha fel 
fog kelni valamely pontján. Három órával később azonban 
ez a nappali csillag anélkül, hogy hajnali szürkület lett 
volna, nyugaton ismét látható lett. Nappal követte az éj
szakát és az órára nézve Servadac meggyőződött róla, hogy 
az éjszaka pont hat óra hosszat tartott. Ennyi persze nem 
volt elég arra, hogy Ben Zouf kialudja magát, fel kellett 
költeni és Servadac Hektor fel is rázta.

— Talpra és előre ! — igy szólt.
— Oh kapitány ur, — felelt Ben Zouf és a szemét dör

zsölte, — nekem úgy tetszik, hogy még nem aludtam ki a 
részemet, hisz alig hogy aludtam.

— Hogyne volna elég, hisz egész éjjel aludtál. Igaz, 
hogy csak hat órát tartott az éjszaka, de ezt most meg 
kell szoknod. Ámde előre, nincs veszíteni való időnk! Men
jünk vissza hamar a gurbiba és lássuk mi lett a lovainkból 
és ha még megvannak, mint vélekednek erről az eseményről.

— Legfölebb azon fognak csodálkozni, — felelt a le
gény, — hogy tegnap óta nem abrakoltattam meg őket. 
Ma kétannyi abrakot kapnak.

— Jól van no, csak végezz hamar és a mint megnyer- 
geltedl a lovakat, elindulunk felfedezési utunkra. Mindenáron 
meg kell tudnunk, mi lett Algír többi részéből.

— És aztán ?
— És aztán, — nos, ha nem érjük el Mostagenemet dél

ről, majd csak keresztül verjük magunkat keleten Tenezig.
Servadac kapitány és a legénye megint követte a gya- 

logutat a part mentén, hogy a gurbiba érjenek. Miután 
nagyon megéheztek, útközben szedtek fügét, datolyát és 
narancsot. Másfél órával azután, hogy elindultak a part
ról, mely azelőtt á Cheliffnek volt a jobbpartja, elértek a 
gurbiba, íahol mindent úgy találtak, ahogy elhagyták. Bi
zonyos, hogy a távollétükben nem járt itt senki és a vi
dék keleti része épp oly kietlen és elhagyatott volt, mint 
a nyugati, ahonnan most jöttek.

Hamarosan megtették előkészületüket az indulásra. Egy 
batyuba kétszersültet és konzervált húst tettek ; viz miatt 
nem kellett aggódniok, miután nagyon sok tiszta patak ka-
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nyarg’ott a síkon át. Ez a sok régebbi mellékág most fo- 
lyóvá lett és közvetetlenül a Földközi tengerbe torkollot
tak. Zefir, ez volt a Servadac kapitány lova és Galette a 
Ben Zoufé, egyszeriben fel volt nyergeivé. A két lovas 
nyeregbe Ült és a Cheliff felé vette útját. Ám, ha már eddig 
is kevésbbé érezték a nehézkedést, az izomerejüket legalább 
ötszörösnek találták; a lovak is ugyanilyen arányban a leg
feltűnőbb fizikai változásoknak voltak alávetve. Ezek már 
nem voltak négylábúak, hisz alig érték a földet. Szerencsére 
a két lovas oly biztosan ült a nyeregben és eleresztve a 
kantárszárat még inkább serkentette a lovakat, ahelyett, 
hogy megfékezték volna. Húsz perc alatt átrepülték a 8 
kilométer távolságot a gurbitól a Cheliff torkolatáig, a 
honnan a lovak lassú ütemben haladtak délkeletnek a folyó 
régebbi jobbpartja mentén.

A partnak még megvolt a régi képe, amint tudjuk, 
csak az ellenkező part tűnt el hirtelen és a helyébe a ten
gernek messze szemhatára lépett. Ilyenformán legalább is 
eddig a látszólagos szemhatárig, Oránnak ama részének, 
mely Mostagenem előtt terült el, a december 31-ikéről a 
januárius elsejére virradó éjszakán viz alá kellett merülnie.

Servadac nagyon ismerte a területet, melyet ő maga 
mért fel. Emlékezve a régebbi háromszögellésre, nagyon 
jól tudott tájékozódni minden irányban. Az volt a szán
déka, hogy miután szemügyre vette az illető vidéket, je
lentést tesz ... de hogy kinek, azt még maga sem tudta. 
A még hátralevő négy nappali óra alatt a lovasok még har
mincöt kilométert tettek meg. Miután leszállt az est, meg
telepedtek a régi folyónak egy kis mélyedése mellett.

Az egész utón és ezen ne is csodálkozzunk — 
egyetlen élő lénynyel sem találkoztak. Ben Zouf tőle tel
hetőleg megcsinálta az éji szállást, a lovakat kikötötte és 
azok azután kényük-kedvükre legelhették a part buja füvét. 
Az éjszaka minden esemény nélkül telt el. Másnap januárius 
másodikán, illetőleg, amikor a régi naptár még csak a 
januárius elsejéről másodikára virradó éjszakát jelezte, 
Servadac kapitány meg a legény újra lóra ült és folytatták 
a partvidék kifürkészését. A nappal keltek és a nappali hat 
óra alatt hetven kilométert tettek meg.

A vidék határa mindegyre még a folyó régi jobbpartja 
volt Csak vagy húsz kilométernyire a Mina torkolatától tűnt 
el a partnak jelentékeny része és vele Surkelmittu külváros 
nyolcszáz lakójával együtt és ki tudja, hogy a Cheliff mel
lett elterülő Algírnak nagyobb városait nem érte-e ugyanez 
a sors.
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Miután a part szakadéka folytán keletkezett öblöt kö
rüljárták, Servadac Hektor megint visszament a part szé
lére, éppen szemben azzal a hellyel, ahol a nagy község 
Ammi-Musa, a Beni-Uragh régi Khamisja kellett, hogy el
terüljön. De nyoma sem látszott ennek, sőt még az 1126 
méter magas Mancura csúcsnak sem, amelynek alján ez a 
városka épült. Ezen az éjszakán ott pihent meg, ahol azelőtt 
egy jelentékeny városka terült el, amelynek most nyoma 
sem látszott.

— És én arra számítottam, hogy ma este Orleansvillé- 
ben vacsarázok és ott töltöm az éjszakát, — szólt a kapitány, 
mialatt nézte a szeme előtt kiterjedt sötét tengert.

— Lehetetlen, kapitány ur, — felelt Ben Zouf, — ha 
csak nem jutunk el hajón oda.

— Tudod-e Ben Zouf, hogy mi nagyon szerencsés em
berek vagyunk?

— Megszoktuk ezt, kapitány ur. Meglátja, találunk rá 
módot, hogy ezen a tengeren átkeljünk és Mostagenem part
ján sétáljunk.

— Ha, mint ahogy reméltem, félszigetfélén vagyunk, 
azt hiszem hamarább kaphatnánk hirt Tenezből...

Amikor a nap újra megjelent, ami hat órával később 
történt, Servadac kapitány jobban szemügyre vehette a táj 
alakulását. A ponttól kezdve, ahonnan éjjeli szállásukat tar
tották, a parti terület meglehetős pontossággal vonult el 
délről északra. Egy frissen keletkezett szakadék határolta a 
messze síkot.

Ben Zouf felment egy kissé a beljebb fekvő dombra, de 
a tenger szemhatárán túl nem látott semmit. Sehol sem lát
szott szárazföld, következésképp Orleansville sem, mely innen 
tíz kilométernyire délnyugatnak terült el.

Servadac kapitány és a kísérője elhagyta éjjeli tábor
helyét és követték az uj partot, mely tele volt szikladara
bokkal és félig kitépett és a viz fölé hajló fákkal. Csak las
san tudtak előre hatolni, mert nagyon sok kerülőt kellett 
tenniök. így naplementekor, miután vagy harmincöt kilo
métert tettek meg, még csak a nagy Dj Merjejah hegy alját 
érték el, amely a katasztrófa előtt errefelé a Kis-Atlasz 
láncolatát zárta be. A hegylánc itt erőszakosan eltépett- 
nek mutatkozott, és csak egyes csúcsai emelkedtek a part 
mentén. Servadac meg a legénye felment az egyik legma
gasabb csúcsra, ahonnan teljesen áttekinthették az algíri 
területnek ezt a részét, melynek ugylátszott ők az egye
düli lakói. Innen látták azt is, hogy nem félszigeten vannak, 
mint ahogy remélték, hanem valóságos szigeten. Servadac
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kapitány legnagyobb rémületére megállapította, hogy min
den oldalról körülzárja a tenger és bármerre néz is, sehol 
sem tud szárazföldet felfedezni. Ez a sziget, amely oly hir
telen szakadt ki Algír földjéből, a formája szerint szabály
talan négyszögnek felelt meg, majdnem háromszögnek, a 
melynek oldalai a következő viszonyokat mutatták: 120 kilo
méter a Cheliff régebbi partja, 35 kilométer délről északra, 
a Kis-Atlasz láncolatáig, harminc kilométer a tenger felé 
ferdén nyúló vonal és 100 kilométer a Földközi-tenger ré
gebbi partján. Mindent egybevetve körülbelül 285 kilométer 
terület.

Újból lejöttek a hegyről és elmentek a lovaikhoz, ame
lyek nyugodtan legelésztek. Aznap még lelovagoltak a Föld
közi-tenger partjáig, anélkül, hogy nyomát lelték volna 
Montenotte városkának, mely, mint Tenez, szintén eltűnt és 
amelyen egyetlen háznak a romja sem látszott.

Másnap, januárius 5-ikén gyorsított menetben lovagol
tak a Földközi-tenger partja mentén. Az sem volt oly tel
jesen megkímélve, ahogy a kapitány gondolta, mert itt is 
négy helység hiányzott. A kiszögellések, amelyen a helysé
gek elterültek, nem tudtak a lökésnek ellentáilni és elvál
tak a többi földtől. Vándoraink arról is meggyőződtek, hogy 
kivülök nincs több lakó a szigeten, csak az állatvilág volt 
nehány kérődzővel képviselve, melyek ott bolyongtak a sí
kon. Ehhez az utazáshoz Servadacnak és a legényének öt 
uj napra, valójában pedig két és fél régi földi napra volt 
szüksége. Hatvan órával azután, hogy elindultak, visszatér
tek a gurbiba.

— És most, kapitány ur? — kérdezte Ben Zouf.
— Nos, Ben Zouf?

— ... ön Algírnak a fökormányzója.
— Algírnak, amelynek nincs lakossága.
— Hát én nem számitok?
— Hogyne, igy hát te vagy...
— A lakosság, kapitány ur.
— Legalább csak a versemmel ne kínlódtam volna, — 

szólt a kapitány.

VII.

Melyben Ben Zouf érzi, hogy a főkormányzó egy kicsit 
elhanyagolja őket.

Tíz perccel később a főkormányzó és a lakosság mé
lyen aludt, még pedig az őrházban, mivel a gurbi még nem 
támadt fel romjaiból. A kapitány álmát egy kicsit zavarta.
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hogy nem tudott az uj esemény nyitjára jönni. Azon töp
rengett, hogy a föld tengelye hajtásának hirtelen változása 
idézte-e elő e jelenségeket. Ám, de ha ez a változás meg
magyarázza is a tengernek és a főbb pontjainak helyi vál
tozását, de azt, hogy magyarázhatja meg, hogy a napok 
igy megrövidültek és hogy a föld felületén a nehézkedés 
ennyire kevesbbedett ? Tisztában volt vele, hogy a meglepe
tések sorának még nincs vége és ki tudja, hogy akkor 
valami ujabb jelenség nem tereli-e a helyes útra.

Másnap reggel Ben Zouf mindenekelőtt jó reggelit ké
szített. Olyan éhes volt, mint három algíri együttvéve. Egy 
pár tojás megmaradt a földrengésből. Még hozzá egy kis 
tál kuskuss'j, amelynek az elkészítéséhez kitünően értett és 
a reggeli pompás volt. Servadac fel-alá járkálva kíváncsian 
nézte, mint készül a reggeli. Most már minden érdekelte, 
Az is, hogy jól ég-e tűz a kemencében, hogy a levegő meg- 
adja-e a szükséges oxigént stb.

A tűz nagyon jól égett és alig tette oda Ben Zouf a 
vízzel teli lábast, a viz már két perc múlva forrt.

— No ez a kemence is jobban füt most, mint azelőtt,
— szólt Ben Zouf.

— Most sem füt az jobban, — felelt Servadac kapi
tány némi gondolkozás után, — csak a viz forr hamarább. 
Fogott egy hőmérőt, mely még ott lógott a falon és bele
dugta a forró vízbe, mely 66 fokot mutatott. Nagyszerű,
— szólt a tiszt, — most már 66 foknál is forr a viz, máskor 
100 fok kellett hozzá. Figyelmeztetlek Ben Zouf, hogy a 
tojást benne hagyhatod negyed óráig is, akkor sem lesz meg
főve.

Ennek a jelenségnek az oka nyilván a légrétegek ma
gassági csökkenésében rejlett, ami megegyezett a levegő 
sűrűségének megfigyelt kevesbbédésével. Ebben Servadac 
kapitány nem csalódott. A föld felülete felett levő levegő
oszlop, köröskörül egy negyeddel csökkent és ezért forrt 
a viz csekélyebb nyomás alatt, kisebb hőfok mellett is. Ugyan
ezt la jelenséget észlelhették volna egy 10,000 méter magas 
hegyen és ha a kapitánynak lett volna barométerje, bebi
zonyíthatta volna a légsuly csökkenését. Ezért volt gyen
gébb a hangjuk, gyorsabb a lélekzésük és ezért feszültek 
a véredényeik, amit már különben megszoktak.

—- És mégsem hihetem el, — szólt magában,. — hogy 
ilyen magasságra emelkedett volna a tartózkodási helyünk,' 
mert hiszen ott látni a tengert, amelynek hullámai meg
törtek a meredek parton.

Miután a tojás hosszabb ideig benne volt a vízben,
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majdnem megfőtt. Ugyanez az eset volt a kuskussival is 
és Ben Zouf nemsokára arról győződött meg, hogy ezen
túl egy órával előbb kell a főzéshez látnia. Amikor azt látta, 
hogy a gazdája nagyon jóízűen eszik, Ben Zouf megszólalt:

— Nos, kapitány ur ?
— Nos, Ben Zouf ? — felelt a kapitány, aki mindig 

igy szokott felelni a legényének.
— Mit csinálunk most ?
— Várunk, amig valaki eljön értünk.
— A tenger felől ?
— Természetes, miután egyelőre a szigeten vagyunk, 

remélem, hogy ennek az érthetetlen katasztrófának a pusz
tításai az algíri partnak csak egyes részeire szorítkoznak 
és hogy társaink ilyformán a legjobb egészségnek örven
denek. Kétség sem fér továbbá hozzá, hogy a főkormányzó 
ez események folytán bizonyos intézkedéseket megtesz. Algír
ból okvetetlenül jármüvet kell küldeni, hogy a mostani par
tot kifürkésszék és remélem, hogy rólunk sem feledkeznek 
meg teljesen. Figyelj hát a tengerre, Ben Zouf. Ha hajót 
látsz, jeljt kell adnunk neki.

— És ha nem látok ?
— Akkor magunk építünk hajót és elmegyünk azokhoz, 

akik nem jönnek el hozzánk.
— Nagyszerű, kapitány ur, ön tehát tengerész is ?
— Minden ember tengerész, ha muszáj, — felelt a ve

zérkari tiszt rendíthetetlen nyugalommal.
Most már aztán tudjuk, hogy a legközelebbi napok 

alatt miért ült Ben Zouf állandóan távcsővel a kezében. 
De vitorlát nem látott sehol. Átkozott kabylja ! A főkormányzó 
ő kegyelmessége egy kicsit elhanyagol bennünket.

Januarius 6-án a két szigétlakó helyzete, még sem
mit sem változott. Ez a hatodika különben az igazi dátum, 
a földnek a naptára szerint, mielőtt még a nap 12 órát 
veszített volna a 24-ből. Servadac kapitány, hogy az időt 
el ne tévessze, még a régi rendszer szerint számlálta a 
napokat.

Ha tehát a nap 12-szer tette is meg az útját, ő mégis 
csak 6 napot számlált eddig. A fali óra, a kevesbbedett ne
hézkedés folytán félre vezethette volna, de a rugóval járó 
óra nincs alávetve az általános vonzás törvényeinek és igy 
pontosan jár tovább a Servadac órája is.

— Tudja-e, kapitány ur, — szólt Ben Zo-if, aki valameny- 
nyire járatos volt az irodalomban is, — nekem úgy tetszik, 
hogy mi egészen Robinson szerepét játszuk. Ön Robinson 
és én Péntek vagyok, sőt talán már négerré is lettem.



— Nem, Ben Zouf, — szólt Servadac kapitány, — ed
dig még nagyon szép sötét-fehér vagy.

Amikor. még januárius 6-án sem láttak semmit, mint 
minden Robinson, a kapitány is elhatározta, hogy megvizs
gálja szigetének növényzetét és állatvilágát. A Gurbi-sziget, 
igy nevezte el, vagy háromezer négyszögméternyi terület 
volt. Ökör, tehén, kecske meg juh nagyon sok volt rajta. 
Vad volt bőven és nem kellett attól tartani, hogy az majd 
elmenekül. Három hónappal később elérkezett az aratás 
ideje. Mindent egybevetve gondoskodva volt a szükséges 
eleségről, a főkormányzó, a «lakossági és a két ló részére. 
Még ha több lakója lett volna is a szigetnek, akkor sem szen
vedtek volna szükséget.

Januárjus 6-tól 13-ig szakadt az eső. Az eget mind
egyre sürü felhő fedte ; néha alapos zivatarok is voltak és 
Servadac Hektor megfigyelte, hogy a légmérséklet rend
ellenes módon emelkedőben van. Milyen csodálatos korai 
nyár, mely már januáriusban kezdődik! A levegő mele
gének emelkedésével a világosság is nőtt és ha nem lett 
volna ilyen sürü felhőréteg az ég és a sziget közt, a nap 
szokatlan módon megvilágotta volna a földi tárgyakat. Ben 
Kouf még a legnagyobb viharban is megtartotta helyét a 
sziklatetőn és alig szánt magának néhány óra alvást. De 
hiába nézte az üres szemhatárt. Egyébként milyen hajó is 
tudott volna ellentállni ennek a rettenetes időnek ? A ten
ger óriási magasságban csapta fel hullámait és az orkán 
páratlan dühvei üvöltött

13-án a vízözön mintegy varázsütésre megszűnt. Tlzen- 
harmadikáról tizennegyedikére virradó éjjelen a vihar 
utolsó maradványa elűzte a felhőt. Amint Servadac Hektor, 
aki hat napig be volt zárva az őrházba, észrevette, hogy 
a szél és az eső enged, kiment a szabadba. Vájjon mit lát a 
csillagokban ? Vájjon újra megjelenik-e az a nagy korong, 
amelyet december 31-ikéről januárius 1-ére. virradó éjsza
kán látott ? Vájjon megtalálja-e a titok nyitját ?

Az ég gyönyörű fényben tündökölt; kőd nem fedte el 
a csillagképeket ... Az égbolt, mint egy óriási égitér- 
kép terült el előtte és helyenkint könnyű ködfoltokat, lehe
tett látni szabad szemmel, melyeket különben távcső nél
kül nem igen lehetett volna felfedezni. A tiszt első gondja 
volt, hogy szemügyre vegye a sarkcsillagot, mert ebben 
rejlett a legnagyobb erőssége ; meg is találta, de nagyon 
mélyen lent. A földnek véghetetlenül meghosszabbodott ten
gelye már nem érte el az égboltnak azt a helyét, amelyet 
ez a csillag elfoglalni szokott. Egy óra múlva már nagyon



— A hold! — kiáltotta a legény. Csakugyan a hold. E pil
lanatban a nappal ellenkező irányban egy korong jelent meg. 
Ahold volt ez, vagy egyike valamelyik kisebb bolygóknak, amely 
a közeledés folytán nagyobbnak látszott. Servadac kapitány nem 
igen tudott erre bizonyosat mondani. Előhozta egy erős távcsövét 
és a csillagra irányította.
Verne : Servadac Hektor. 3
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megváltoztatta a helyét, mindinkább a szemhatár felé ha
jolt, mint hogyha a Medve csillagképéhez tartoznék. Most 
meg kellett találni azt a csillagot, amely esetleg ennek a 
helyét elfoglalja, tehát azt a pontot, melyet a meghosszab
bodott földtengely átszel. Servadac nehány órát szentelt en
nek a ímegfigyelésnek, de az uj sarkcsillag épp oly mozdu
latlan lehetett, mint azelőtt a régi. Servadac hamarosan 
tisztában volt vele, hogy az északi szemhatárhoz nagyon kö
zelálló csillag tölti be ennek a mozdulatlanságnak a helyét. 
Ez a csillagl a Véga volt a Lantban, ugyanaz a csillag, mely 
a napéjegyen haladásának következtében tizenkétezer év 
múlva hivatva van, hogy csakugyan elfoglalja a sarkcsillag 
helyét, de mivel, hogy két hét alatt nem telhetett el tizen
kétezer esztendő, nem lehetett egyebet gondolni, minthogy 
a föld tengelye hirtelen megváltoztatta irányát.

— És nemcsak a föld tengelye változtatta meg az irányát, 
— szólt a kapitány, — hanem a Földközi-tenger is át lett 
helyezve az Egyenlítő közelébe, miután az a csillag innen 
nézve nagyon közel esik a szemhatárhoz. Mély gondola
tokba merült, mig a tekintete a Nagymedvétől, mely mintha 
a göncölszekérnek egy csillagképe volna és amelynek a 
farka már nem is látszott, elkalandozott a déli menybolt ama 
uj csillagai felé, amelyeket a szeme először látott meg. 
Ben Zoufnak egy kiáltása térítette magához.

— A hold ! — kiáltotta a legény. — Csakugyan a hold.
E pillanatban a nappal ellenkező ponton egy korong 

jelent meg. A hold volt ez, vagy egyike valamelyik kisebb 
bolygóknak, mely a közeledés folytán nagyobbnak látszott. 
Servadac kapitány nem igen tudott volna erre bizonyosat 
mondani. Előhozta egy erős távcsövét és a csillagra irá
nyította.

— Ha ez a hold; — igy szólt, — akkor nagyon eltávo
lodhatott tőlünk. Én a köztünk levő távolságot nem ezernyi, 
hanem milliónyi mérföldre becsülöm. Pontos megfigyelés 
után azt merte állítani, hogy ez nem a hold. Nem találta a 
megvilágított korongon a fény és árny ama változatait, me
lyek egy emberi archoz teszik hasonlóvá. Nem, ez nem a 
hold, így szólt:

— Miért nem ? — kérdezte Ben Zouf, akit nem volt 
könnyű eltéríteni a felfedezésétől.

— Mert ennek a csillagzatnak még van egy kis holdja is. 
Csakugyan látszott egy kis fénylő hold hasonlóan a 

Jupiter kisérőjéhez.
— De, hát ha nem a hold, akkor mi a csuda ? — kér

dezte Servadac kapitány — és dobbantott a lábával. Nem
3*
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a Vénusz és nem a Merkúr, mert ezeknek nincsen kísérőjük. 
Kétségkívül csak egy bolygóról van szó a föld pályáján 
belül, mert hiszen a napot kíséri látszólagos mozgásában. 
Ha pedig se a Vénusz, se a Merkúr, akkor mégis csak a 
holdnak kell lennie, ha pedig a hold, honnan az ördögből 
vette ezt a kísérőt ?

VIII.

Melyben a Vénuszról és a Mercurról esik szó.

A nap nemsokára újra felkelt és hatalmas fénye eltün
tette a csillagok megszámlálhatatlan seregét. Vége volt a 
megfigyelésnek. Kedvező időjárás mellett a legközelebbi éj
szakán kell azt folytatni. Az előbbi korongnak most már 
nyoma sem volt. Vagy az óriási távolság, vagy szabálytalan 
utjának az iránya teljesen eltüntette szem elől. Az idő 
gyönyörű volt. A nap kifogástalan pontossággal kelt fel 
uj határában és az ellenkező oldalon ment le. Az éjjel 
és a nappal pontosan hat óráig tartott. A légmérséklet 
állandóan emelkedett.

Miután a gurbi most is romokban hevert, magától ért
hető, hogy a kapitány és Ben Zouf lehetőleg lakályossá tette 
az őrház legnagyobb szobáját. A meleg lassankint szinte tűr
hetetlenné lett, annál is inkább, mert egyetlen felhő sem 
fogta fel a nap rettenetes hevét és bizonyos, hogy sem a 
Senegálon, sem Afrikának egyenlítő területein soha még 
ilyen meleg nem volt. Ha ez igy tart tovább, a sziget tenyé
szetének mind el kell égnie. Elve szerint Ben Zouf azon 
volt, hogy úgy tegyen, mintha őt nem bántaná a meleg, 
csak rettenetesen izzadt. Hiába kérte a kapitánya, az őr
helyét nem hagyta el. Úgy látszik kettős bőre volt, hogy 
egyáltalán kibírta a déli napnak egyenes sugarait. Egyszer 
Servadac kapitány igy szólt hozzá:

— Te alighanem a forró égöv alatt születtél!
— Dehogy, kapitány ur, a Montmarteron születtem és 

néha ott is van ilyen meleg. Hogy ez lehetetlenség, azt 
hiába próbálta volna az ember neki megmondani.

A szokatlan meleg természetesen a sziget termékeire 
is nagy befolyással volt. Alig nehány nap alatt kihajtott 
minden; a fák rügyeztek, a virágok kinyíltak és már gyü
mölcs is jelentkezett. Ugyanígy volt ez a veteménynyel is. 
A rozs meg a kukorica szemmel láthatólag nőtt és a széna
kaszálás, aratás meg gyümölcs-szüret majdnem egyidőre
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esett. A nyár és az ősz egyetlen évszakká olvadt össze. Ha 
Servadac kapitány foglalkozott volna egy kissé a kozmo
gráfiával a következőket kellett volna mondania :

— Ha más lett a fiöld tengelyének a hajlása, amire mind
ebből következtetni lehet, az itteni viszonyoknak teljesen 
meg kell egyezniük a Jupiteren levő viszonyoknak. A föld
gömbön már nem lehet több évszak, csak az örök tavasz, 
nyár, ősz és tél zónája. És kétségkívül hozzá kellett volna 
még tennie ; de vájjon minek köszönhetjük ezt a változást ?

Ez az egymást kergető évszak-változás mégis csak kicsit 
gondolkozóba ejtette a kapitányt is, a legényét is. Annyi 
munkát kell egyszerre végezni, hogy arra nem futja a szi
get lakossága. Amellett a perzselő nap lehetetlenné tette 
a szüntelen munkát. Egyelőre még nem volt ugyan vesze
delem. A gurbi nagy készlete mellett közelfekvő volt az a 
remény is, hogy a mostani nyugodt és pompás időjárás mel
lett mégis csak elkerül erre egy hajó. Hiszen a Földközi-ten
gernek éppen ez a része nagyon látogatott. Csakhogy hiába 
volt minden; nem tudni miért, de hajó nem jött Ezalatt 
Servadac kapitány meglehetősen felfrissíteni igyekezett új
ból régi iskolai emlékeit, de fájdalom, körülbelül hiába. 
Fejtörő számításokba merült, hogy a föld helyzetének uj 
viszonyaival tisztába jöjjön, de biz nem sok eredménynyel. 
Amellett be kellett látnia, hogy most már a föld útja a 
nap körül sem ugyanaz és az esztendő hossza is meg fog 
változni. Minden valószínűség szerint a föld közeledett a 
naphoz. A pályája nyilván más lett és ezzel nemcsak a 
növekedett hőmérséklet egyezett meg, hanem Servadac ka
pitánynak tisztában kellett lennie evvel más jelenségekből 
is. A föld golyója az attrakció közepéhez közeledik a csil
lagrendszerünkben.

A nap korongja most kétakkora volt, mint azelőtt. A 
Vénusz felületén lévő megfigyelő, illetve, aki a tizenkét 
és fél millió mérföld közepes távolságból nézte volna, ugyan
abban a nagyságban látta volna. Ebből arra lehetett kö
vetkeztetni, hogy a föld most a húszmillió mérföldnyi átla
gos távolság helyett, már csak tizenkét és fél milliónyi 
távolságnyira van a naptól. Kérdés volt már most hogy 
vájjon ez a távolság nem fog-e még csökkenni, amely esetben 
attól lehetett volna tartani, hogy az egyensúly valamely za
varának következtében a földgolyó egészen a nap felüle
tére kerül, ami természetesen a teljes pusztulást jelentené.

Ha a szép napok lehetővé tették az ég megfigyelését, 
a kapitány a tiszta éjszakákon is mindegyre figyelhette a pom
pás csillagvilágot. Az álló csillagok és a bolygók olyanok
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voltak, mint egy óriási abc egyes betűi. Csak azon búsult, 
hogy nem igen tudott olvasni belőle. Tudjuk, hogy a nap 
harminchat millió mérföldnyi gyorsasággal siet évenkint a 
Herkules csillagképe felé, de azért ez még semmiféle észre
vehető változást sem idézett elő az álló csillagok helyze
tében . . . De ha az álló csillagok nem nyújtottak is tám
pontot az illető rejtély megoldására, máskép volt ez a boly
gókkal, legalább' is azokkal, amelyeknek a pályája a föld 
utján belül esik.

Ennek a feltevésnek két csillag felel meg: a Vénusz és 
a Merkúr. Az első, a nap körül kering 16 millió mérföld kö
zepes távolságban, az utóbbi kilenc mérföld távolságban. A 
Vénusz pályája tehát magába foglalja a Merkúrét, a föld 
pályája pedig mind a kettőét. Servadac abban a meggyőző
désben élt, hogy a földteke immár észrevehetően közeledett 
a naphoz, amiben csak megerősítette a Vénusz mostani 
képe, melyet a kapitány ez idő szerint óriási korongnak lá
tott. Olyan volt, mint egy kis hold és a fázisait szabad 
szemmel is nagyon jól meg lehetett figyelni. Sefvadac ez 
idő szerint úgy vélekedett, hogy a Vénusz már csak vagy 
egy millió mérföldnyire van a földtől. Ezt a véleményét 
közölte Ben Zoűffal is.

— Hát tudja, kapitány ur, — szólt a legény, — még 
az ilyen millió mérföld is csinos kis távolság két bolygó 
közt.

— Tudod-e, hogy még az is megeshetik velünk, hogy 
egyszerűen ráesünk a Vénuszra ?

— Sebaj! Ha van ott elég levegő, meg viz, miért ne láto
gathatnánk meg vagy egyszer őnagyságát ?

— Csakhogy mire odaérünk, rettenetes lesz ám a lö
kés, mert úgy tetszik a két bolygó ellenkező irányban 
mozog, még pedig ezerszerte nagyobb gyorsasággal, mint 
akármelyik gyorsvonat. Majd meglátod, mi lesz aztán a te 
Montmarteredből!

Ez a döfés talált!
— Kapitány ur ! Parancsoljon ! Ha van mód, melylyel 

ezt az összeütközést megakadályozhatnám . . .
— Csakhogy nincs ám, te tökfilkó ! Eredj a pokolba !
Erre Ben Zouf már nagyon meg volt sértve ; elment és 

nem szólt többet egy szót sem. ,
A következő napok alatt még kevesbbedett a két bolygó 

közt levő távolság és uj pályájában a földnek okvetetlenül 
metszenie kell a Vénuszt. Ez a bolygó, amely csak nagyon 
ritkán látható szabad szemmel, most teljes fényben tündö
költ.
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A mii a Merkúrt illeti, onnan még nem fenyegetett köz
vetetten veszély. Januarius 18-án a két másik bolygó közt 
a távolság fél millió mérföldre csökkent; januárius 20-án 
ez a távolság még csökkent és végül már nappal is látni 
tehetett a Vénuszt.

— Ki tudja milyen félelemben vannak társaink az afrikai 
seregben, a barátaink Franciaországban s a két kontinens
nek talán mindenik lakója I Hogy cikkezhetnek az újságok ! 
Hogy sietnek bizonyára a hívók a templomba ! Azt hiszik, 
hogy most már itt a világ vége ! Én pedig meg azon csudál- 
kozom, hogy nem látok hajót, melyet a megmentésünkre 
küldenek ! Egyéb gondja volt most a főkormányzónak és a 
hadügyminiszternek, mint hogy velünk törődjék. Alig két 
nap múlva a föld millió darabra tesz törve, melyek aztán 
tetszés szerint bolyongnak a világűrben.

Ámde másként történt. E naptól kezdve a két egymást 
fenyegető csillagzat megint távolodott egymástól. Ben Zouf 
megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor a gazdája közölte 
vele ezt a jó hirt.

— Ördögbe is, — szólt Servadac, — csak már legalább 
megtalálnám a magyarázatát az égi gépezet e teljes vál
tozásának.

Januárius 27-én, reggeli 9 óra felé Ben Zo'uf nyugod
tan közeledett a gazdájához és igy szólt:

— Kapitány ur ! Hajót látok !
— Tökfilkó ! ügy jelented ezt, mintha mondanád, hogy 

betálaltad a levest.

IX.

Amelyben Servadac kapitány egy sereg kérdést tesz, de 
választ nem kap.

Servadac Hektor kisietett, hogy minél előbb elérje a 
sziklapontot, amelyről körül szokott nézni. Jármű közele
dett a szigethez, ehhez kétség sem fért. De legalább még 
tiz kilométer választotta el a párttól és miután a föld alakja 
megváltozott, az árbocnak csak a csúcsát tehetett látni. 
Bár a hajó teste még sokáig el volt rejtve, a kötélzetnek 
látható része elárulta, hogy milyen fajta jármű az, amely 
közeledik. Két órával azután, hogy Ben Zouf a jöttét je
lezte, már egészen megláthatták. Servadac kapitány mind
egyre nézte távcsővel.

— A Dobryna ! — kiáltotta.



40

— A Dobryna ? kérdezte Ben Zouf kétkedőleg, hiszen 
nem látszik füst

— Csak vitorlával jön, — felelt Servadác, — de akár- 
mint van is, ez a Timasseff gróf hajója.

Csakugyan a Dobryna volt és ha a gróf maga is a 
hajón van, akkor csodálatos véletlen hozza össze a két 
Vetélytársat.

Servadac természetesen most már ebben a férfiban 
nem látott ellenfelet és nem is gondolt sem a becsületbeli 
ügyre, sem arra, ami azt okozta. Hiszen minden oly na
gyon megváltozott és szinte vágyott rá, hogy lássa a grófot 
és beszéljen vele a rendkívüli eseményekről.

— De vájjon hol fog most kikötni a hajó, amikor a 
Cheliff torkolata nincs többé ? — kérdezte Ben Zouf.

— Nem fog kikötni, — felelt a kapitány, a gróf bizo
nyosan csak egy csolnakot küld értünk.

Ha lassan is, mert ellenszéllel kellett küzdenie, a Dob
ryna mégis közeledett. Feltűnő volt, hogy nem jött gőz
erővel, de lehetséges, hogy nem volt tüzelő anyaga. Szie- 
rencsére az időjárás nagyon kedvező volt; a tenger arány
lag nyugodt és igy a hajó valamennyire előbbre juthatott. 
Servadac egy pillanatig sem kételkedettt abban, hogy a 
Dobryna nem köt ki a part mellett. Timasseff gróf nagyon 
messzire elvetettnek hitte magát, mert ott, ahol az afrikai 
szárazföldet remélte, csak szigetre akadt. Nem kellett-^ 
attól tartania, hogy nem talál alkalmas helyet a kikötésre? 
Nemsokára már kétség sem fért hozzá, hogy a Dobryna a 
Cheliff torkolata felé igyekszik. Servadac kapitány gyor
san határozott. Egy-kettőre felnyergeltette Zefirt és Ga- 
lettet és nemsokára elvágtattak a sziget nyugoti végébe.

Húsz perccel később a kapitány meg a legénye le
ugrott a lóról és tőlük telhetőleg megvizsgálták a partot. 
Servadac hamarosan meggyőződött róla, hogy a földnyelv 
inegett és annak a védelmében egy kis öböl van, mely egy 
közepes tonnatartalmu hajónak kikötőül szolgálhat Ez a 
kis rejtekhely bizonyára még vihar idején is nyugodt. De 
mennyire elcsodálkozott, amikor arról győződött meg, 
hogy a part ki van téve az apálynak és a dagálynak.

— Mi az ördög, — igy szólt, — most már a Föld
közi tengernek is van apálya és dagálya ?

Biz itt észrevehető volt a víznek az emelkedése és 
az esése, ami ujabb különössége volt ennek a dolognak. 
Mert eddig a Földközi tengeren csak nagyon csekély 
volt az apály és a dagály. Servadac kapitány nem sokat 
foglalkozott ezzel a jelenséggel, hanem minden figyelmé-
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vel a Dobryna felé fordult. A hajó már csak két-három 
kilométernyire volt a parttól. A jeladást a hajón meg 
kellett, hogy lássák és a parton levők megfigyelhették, 
mint változtatja meg irányát, mint hajózza körül a sziget 
csúcsát- és mint fordul be a kapitány jelzésére a kis öbölbe. 
Néhány perc múlva a horgony belekapaszkodott a föve- 
nyes fenékbe, leeresztették a csolnakot és Timasseff gróf 
a partra ment. Servadac kapitány eléje sietett.

— Gróf ur, — szólt a kapitány. — Minden további 
magyarázat előtt mondja meg nekem, hogy mi történt.

Timasseff gróf, aki nagyon hideg természetű ember 
volt, kissé meghajtotta magát és nyugodtan felelt:

— Kapitány ur, engedje meg kijelentenem, hogy nem 
reméltem itt viszontláthatni önt. Szárazföldön hagytam el 
és szigeten találom újra.

— Anélkül, hogy elmozdultam volna a helyemről.
— Tudom, kapitány ur, és bocsánatát is kérem, a 

miért nem jelentem meg a megjelölt helyen, de bármikor 
rendelkezésére állok.

— Én is önnek, de engedje ismételnem a kérdést, 
mi történt ?

— Én is ezt akartam kérdezni öntől, kapitány ur.
— Hogyan, ön nem tud semmit ?
— Éppen semmit.
— És arra nézve sem tud felvilágosítást adni, mely 

kellemetlen esemény változtatta át Afrikának ezt a ré
szét szigetté ; sem hogy mennyire érezhető ennek a ka
tasztrófának a hatása ?

— Erről ép oly keveset tudok, mint ön, kapitány ur.
— De a Földközi tenger északi részére nézve csak 

adhat némi felvilágosítást ?
— Hát van még Földközi tenger ? — szakította félbe 

a gróf a kapitányt.
— Azt önnek jobban kell tudnia gróf ur, hiszen 

most járta be.
— Nem jártam én be!
— Nem tartózkodott a part egyetlen pontján sem ?
— Még egy órahosszat sem, egyáltalán nem láttam 

partot.
A csudálkozástól szinte megbénulva bámult a kapi

tány az oroszra.
— De annyit csak megfigyelt ön is, hogy januárius 

elseje óta a kelet és nyugat elcserélődött és hogy a nap 
csak hat óra hosszat tart ? hogy a nehézkedés csökkent ? 
hogy a hold elveszett, hogy majdnem beleütköztünk a
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Vénuszba ? és hogy ennek következtében a föld forgása 
önmaga és a nap körül változást szenvedett ?

— Mindezt megfigyeltem, tapasztaltam és tudom.
— Bocsássa meg csodálkozásomat gróf ur; nem hit

tem, hogy én teszek önnek közléseket, hanem azt hittem, 
hogy én fogok öntől valami újat megtudni.

— Én nem tudok egyebet, kapitány ur, minthogy a 
hajómat, amikor december 31-ről januárius 1-ére virradó 
éjszakán a tengeren volt, hogy elmenjek a találkozónkra, 
egy óriási hullám kiszámíthatatlan magasságra lökte . . . 
Valami kosmikus jelenség folytán, melynek okát szinte 
lehetetlen kifürkészni, az elemek egyszerűen üssze-vissza 
lettek kavarva. Ettől a pillanattól fogva a kissé megron
gált gépünk támogatása nélkül, kényre-kedvre ki voltunk 
téve a rettenetes viharnak, mely nehány napig tombolt 
és igy vitorláztunk tovább. Csuda, hogy a Dobryna nem 
ment darabokra széjjel. Partot persze nem láttunk; az ön 
szigete az első, amely a szemünk elé került.

— De akkor tanácsos volna, gróf ur, — jegyezte 
meg Servadac kapitány, — ha megint hajóra ülne, keresz
tülvitorlázná a Földközi tengert és kifürkészné, meddig ter
jednek a katasztrófának a pusztításai.

— Ez az én nézetem is.
— Megengedi, hogy önnel menjek ?
— Nagyon szívesen, kapitány ur, még ha a föld kö

rül akarna is menni.
— Oh, csak a Földközi tengert akarom körülhajózni.
— Ki biztosit bennünket arról, — felelt a gróf fej

csóválva, — hogy az ut a Földkc«i tenger körül nem je
lent-e most egyet a föld körüli uftal ?

Servadac kapitány elgondolkozott és nem felelt. Egy
előre úgy sem volt mit tenniük, minthogy felkeressék az 
afrikai partot és Algír városaiban hírekre tegyenek szert 
a lakott föld maradványáról és az esetben, ha a Föld
közi tenger többi déli partja is elmerült volna, északra 
fordulnak és Európának szomszédos népével lépnek össze
köttetésbe. Mindenekelőtt ki kellett javítani a Dobryna gé
pét. A kazán belsejében megrepedt nehány cső, aminek 
folytán a víz befolyt a tűz közé és amíg ezeket ki nem 
javították, fűtésre nem is lehetett gondolni. Hogy pedig 
csak vitorlával induljanak, az lassú is volt, de meg nehéz 
dolog is, az esetre, ha megint vihar keletkeznék. Szenük 
még volt vagy két hónapra való a hajón.

Szerencsére a sérüléseket hamar ki lehetett javítani,’ 
a készlet küzt volt nagyon sok tartalék cső, amelyekkel a
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hasznavehetetleneket pótolták. Három nappal azután, hogy 
a Dobryna a Gurbi-szigethez ért, a kazánja megint rendben 
volt. Servadac kapitány ezalatt elmondott Timasseffnek 
mindent, amit körülhatárolt területén észlelt. Lóháton 
újra bejárta az uj partokat és azután jogosultnak vélték 
magokat arra, hogy az események okát Afrikának e részén 
kívül keressék.

Januárius 21-én a hajó készen volt az indulásra. A 
naprendszerben nem látszott ujabb változás. A légmérők 
a légmérséklet csekély csökkenését jelezték, de nem tud
ták, arra következtessenek-e ebből, hogy a föld forgása 
a nap körül uj irányban történt-e? Nehány nap leforgása 
előtt semmi bizonyosat sem tudtak erről. Az idő nagyon 
szép volt, bár a levegő megtelt párákkal és a légmérő hi
ganyoszlopa alászállt. De ez nem volt arra ok, hogy az 
utazást elhalasszák. Most csak még azt kellett elhatározni, 
hogy Ben Zouf elkisérje-e a kapitányt, vagy sem. Min
den egyéb mellett volt még egy ok, mely különösen arra 
kényszeritette, hogy a szigeten maradjon. A lovakat ugyanis 
nem lehetett a hajóra szállítani és Ben Zouf sehogysem 
tudott volna megválni tőlük. Azután meg valakinek vi
gyázni is kellett arra a darab földre ; gondját kellett viselnie 
a nyájnak, miután szükség esetére ez volt az egyetlen se
gélyforrásuk a még életben maradt szigetlakóknak. így 
hát ha nem is szívesen, de bele kellett egyeznie a kapi
tánynak, hogy a katonája itt maradjon. Egyébként ha meg
tették a szükséges megfigyeléseket, úgyis visszatérnek ide 
és kedvező esetben elviszik Ben Zoufot is haza. Januárius 
31-én kissé meghatottan, de teljhatalommal felruházva, Ben 
Zouf elbúcsúzott Servadac kapitánytól. A lelkére kötötte 
a kapitánynak, hogy az esetben, ha elkerülne egészen a 
Montmarterig, nézze meg, hogy nem mozdult-e ki a helyéből 
az is. Nemsokára azután a Dobryna a csavarja segélyével 
tovasiklott a messze tengeren.

X.

Melyben a távcső és kutasz segélyével némi nyomát igyekez
nek megtalálni az algíri területnek.

A Wight-sziget hajógyárában épült Dobryna 200 ton
nás hajó volt, mely nagyon alkalmasnak látszott az ilyen 
körutazásra. Se Kolumbusnak, se Magellánnak nem volt 
ilyen megbízható jármüve, amikor kimerészkedtek az At-
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lanti- és Csendes-Óceánra. Ezenkívül volt a hajón nehány 
hónapra való élelmiszer és könnyen körülhajózhattak a Föld
közi tengert, anélkül, hogy csak egyszer is ki kellett volna 
kötniük. Még Gurbi-szigetén sem terhelték meg a hajót 
különféle rakománynyal.

Ha a katasztrófa óta a hajó, mint minden más tárgy, 
ténylegesen megkönnyebbedett is, annyival könnyebb volt 
a viz is, tehát nem is volt annyira hordképes. Miután pedig 
a viszonyok igy kiegyenlítődtek, a Dobryna most is a 
szokott feltételek mellett evezhetett tova. Timasseff maga 
nem volt tengerész. A hajó vezetése Prokop hadnagy kezé
ben volt.

Ez a hadnagy, egy harmincéves fiatalember, a gróf 
egy felszabadult hűbéresének volt a fia, ott született a 
gróf birtokán és hálából meg barátságból sziwel-lélekkel 
csüggött a régi gazdáján. Kitűnő tengerész volt és had
nagyi ranggal lépett a Dobryna szolgálatába. A gróf az 
évnek legnagyobb részét ezen a hajón a tengeren töl
tötte, nyáron a Földközi tengeren, télen Észak tengerein. 
Prokop hadnagy különben is nagyon müveit ember volt 
és a hajó jobb kezekre nem is lehetett volna bízva. Épugy 
dicséretet érdemelt a legénység is. Volt a hajón egy mecha
nikus, akit Tiglevnek hívtak, azután négy matróz: Niegoch, 
Tolstoj, Etkef, és Panofka, meg Machel a szakács, mind 
a gróf zsellérjeinek a fiai. A legénység egy cseppet sem 
törődött a fizikai világrend változásával. Hiszen a gazdájok 
is osztotta a sorsukat. Csak Prokop hadnagy nyugtalankodott.

A Dobryna gőz és vitorla segítségével nyugat-kelet 
felé ment és a kedvező széllel legalább tizenegy csomónyi 
utat tett óránkint. Hacsak a magas hullámok nem törték 
volna meg minden pillanatban ezt a gyorsaságot. Bár nyu
gatról, mely most az uj kelet, nagyon csekély szél járt is, 
a tenger, ha nem is volt nyugtalan, de eléggé hangos
kodott. A nehézkedés csökkenésével a Dobryna aránylag 
nagyon megkönnyebbült, alapos táncot járt tehát és ha 
Servadac kapitány hajlott volna a tengeri betegségre, bi
zony nagyon sokat kellett volna szenvednie. A legkelle
metlenebb volt a jelenlegi állapotban, hogy a hajó nem 
haladt elég gyorsan.

Két-három kilométernyi távolságban a Dobryna egy vo
nalat követett, mely körülbelül meg kellett, hogy feleljen 
az algíri partnak. Délről nem látszott szárazföld. Bár Pro
kop hadnagy nem tudta pontosan megállapítani a hajó út
ját a bolygók megfigyelésével, miután azoknak a helye is 
megváltozott; igy hát nem is mérhette fel a nap magassá-
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gával a földrajzi hosszúságot és szélességet; de megköze
lítőleg mégis tudta, hogy körülbelül merre mennek. Sze
rencsére az iránytűben a legkisebb zavar sem látszott, a 
kosmikus tünemények befolyás nélkül voltak a delejtüre, 
mely a delejes északi sarkot még mindig ugyanabban az 
irányban jelezte huszonkét és fél foknyira az északi sark
tól. Ha tehát a nyugat és a kelet iránya megváltozott is, az 
észak és dél mozdulatlanul megmaradt a helyében. Anélkül 
tehát, hogy a sekstansokra szükség lett volna, az iránytű 
és kutasz segítségével el tudtak igazodni. Mindezt első nap 
megmagyarázta Prckop hadnagy, aki kitünően beszélt fran
ciául. A beszélgetésük leginkább uj utjok körül forgott, 
amelyen januárius elseje óta jártak.

— Kézenfekvő dolog, kapitány ur, — szólt Prokop 
hadnagy, hogy a föld valamely előttünk ismeretlen okból 
már nem járja a rendes útját a nap körül.

— Arról meg vagyok győződve, — felelt a kapitány
— de azt volna fontos tudnunk, hogy miután átszeltük a 
Vénusz útját, rátérünk-e majd még a Mercur útjára is?

— Hogy végre ráessünk a napra és nyomorultul el
pusztuljunk, — tette hozzá Timasseff gróf.

— Mondhatom, rettenetes esés volna, — szólt Ser
vadac kapitány.

— Megnyugtathatom önöket, — szólt a hadnagy, — 
hogy egyelőre azt hiszem, a föld meg van óva az ilyen 
eséstől. Nem forog egyenes vonalban a nap felé, hanem 
kétségkívül uj pályát jár be kereken körülte.

— Tudsz-e bizonyítékot szolgáltatni erre a feltevésre ?
— kérdezte Timasseff gróf.

—-r Tudok, atyus, — felelt a hadnagy, — még pedig 
olyan bizonyítékot, amely téged is meg fog győzni. Ha 
ugyanis a föld esésben volna, a végleges katasztrófa na
gyon előttünk lenne és nagyon közel kellene lennünk |az 
összeütközéshez. Ha esésben lenne, az érintkezési erő, mely 
a nap vonzerejével a bolygókat az eliptikus pályájukban 
kényszeríti az utóbbi körül, hirtelen szünetelnék és e fel
tételek mellett a földnek csak hatvannégy és fél napra 
volna szüksége, hogy a napra essék. Mi pedig egész bi
zonyosan nem vagyunk esőben, magyarázta a hadnagy, 
Gondolják meg, hogy a föld pályája már egy teljes hónap 
óta megváltozott és a föld még alig haladt el a Vénusz 
mellett. Ez idő alatt a naphoz csak hatmillió mérföldnyire 
közeledett, mely a föld pályájának átmérője. Teljes jog
gal hihetjük tehát, hogy a földnek ezidőszerinti mozgása 
nem jelent esést, ami természetesen szerencse. Egyéb-
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ként azt is hiszem, hogy már megint eltávolodunk a nap
tól, mert a légmérséklet megváltozott és Gurbi-szigeten 
nincs sokkal melegebb, mint volna Algírban, ha ez még 
a 36. szélességi fok alatt lenne.

— Az ön következtetései kétségkívül helyesek, — 
szólt Servadac kapitány. — Nem, a föld nem sodródott a 
napra, hanem még most is körülötte kering.

— De észrevehető az is, — tette hozzá a hadnagy, 
— hogy az átalakulások következtében, melyeknek okát 
hiába keressük, a Földközi tenger Afrikának határos part
jával hirtelen át lett helyezve az Egyenlítő zónája alá.

— Ha még van afrikai part, — szólt Servadac ka
pitány.

— És ha még van Földközi tenger, — egészítette 
ki Timasseff gróf.

Mennyi kérdés merült fel itt! De mindenesetre ezidő- 
szerint meg lehetett állapítani, hogy a föld lassankint el
távolodik a naptól és hogy nem kell az összeütközéstől 
tartani. De mi maradt meg abból az afrikai szárazpartból, 
melynek maradványait a hajó felfedezte ? Huszonnégy órá
val azután, hogy a Dobryna elhagyta a szigetet, egyetlen 
egyet sem talált meg azokból a helységekből, amelyek itt 
a part mentén kellett volna, hogy legyenek. A tenger kor- 
látalanul görgette hullámait, ahol azoknak ezelőtt meg kel
lett törniük a parton. Az irányt meg lehetett állapítani és 
a hadnagy feljegyezhette, hogy a hajó a szélesség 36. foka, 
47 perce és a keleti hosszúság 20 foka, 44 perce alatt 
van Ferrótól, vagyis azon a helyen, ahol Algír fővárosát 
kellett keresniük. Csakhogy ez a vár03 is, mint a többi, 
eltűnt a mélységben.

Összeráncolt homlokkal és összeszoritott ajakkal nézte 
Servadac kapitány a tengert, mely a végtelen szemhatáron 
elterült. Újra feltűnt benne életének minden emléke. Itt, 
ahol Algírnak kellett volna lennie, ahol egykor annyi évet 
töltött, lelki szeme előtt feltűntek barátai, akik most már 
nem voltak. A gondolatai elkalandoztak hazájába, Francia
országba. Azt kérdezte magában, hogy a rettenetes felfor
dulás nem pusztitott-e ott is ? Azután a viz mélyében némi 
nyomát igyekezett felfedezni az elnyelt fővárosnak.

— Nem, — szólt kétségbeesetten, — az ilyen katasz
trófa lehetetlen; egy város nem tűnhet el igy mindenestől! 
Kell, hogy legalább valami nyoma maradt legyen. És hogy 
ha nem nyelte el a föld egész Afrikát ezeket a nyomokat 
ineg is fogjuk találni!

Ám ha a szem csak a víz felületére nézve tudott fel-
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világositást adni, itt volt még a kutasz, amelylyel majd 
igyekeznek az ily csudálatos módon eltűnt városnak vala
mely maradékára akadni.

Timasseff gróf, aki Servadac kapitány lelkét minden 
kételytől meg akarta szabadi tani, kiadta a parancsot a kuta- 
szolásra. Az ólomsuly leereszkedett a mélységbe. Mind
nyájuk csudálkozására, de különösen a Prokop hadnagyéra., 
a kutasz majdnem egyenletes feneket talált 5—6 fonálnyi 
mélységben. Két óra hosszat vontatták ezt a kutaszt 
messze területen és még a legkisebb nivokülönbözetet sem 
lehetett észlelni. Feltegyék, hogy a katasztrófa bekövet
keztével a hullámok a főváros egész környékét egyenletessé 
tették ? Ez aligha volt valószinü. A tengerfenék maga sem 
volt sem sziklás, sem iszapos, vagy homokos, de még 
kagylóképződményes sem. A kutasz. csak egy kis aranyos 
csillogásu ércport hozott fel, amelynek tulajdonképeni ter
mészetét nem lehetett megállapítani. Semmiesetre sem fe
lelt meg a lelet a Földközi tengerben kutaszolás által elért 
eredménynek.

— Láthatja hadnagy, — szólt Servadac, — hogy itt 
messzebbre vagyunk Algír partjától, mint a hogy ön gon
dolta.

— Ha messzire lennénk tőle, — felelt a megszólított 
fejcsóválva, — akkor nem öt fonálnyi mélységet, hanem 
két-három száznyit találnánk. Igazán magam sem tudom, 
mit gondoljak a dologról.

— Kérem, — szólt Servadac kapitány, — engedje 
kérnem, hogy menjünk a hajóval nyugatra, hátha ott meg
találjuk azt, amit itt hiába keresünk.

Timasseff néhány szót váltott Prokoppal és miután az 
időjárás kedvezőnek látszott, elhatározták, hogy vagy har
minchat órán át a Dobrynát dél felé viszik. A legközelebbi 
harminchat óra alatt megvizsgálták gondosan a járható vi
zet. Nem elégedtek meg azzal, hogy a gyanús tengert kuta- 
szolták, mely még mindig négy-öt fonálnyi egyenletes mély
séget mutatott, hanem még vaslapátokat is vonszoltak, me
lyek azonban egyetlen letört gályát, vagy vízi növényt egy
szóval semmit sem hoztak felszínre. Vájjon milyen talaj 
foglalta el most a Földközi tenger régebbi fenékjeit ?

A Dobryna elvitorlázott a szélesség 36 fokáig. A hajón 
levő térkép szerint a hajó elhaladt a legmagasabb hegy
csúcsok felett is, de már a nyomát semminek sem látták. 
Prokop hadnagy, aki nem mert nagyon messzire kimenni 
ezen az ismeretlen tengeren, azt ajánlotta, hogy menjenek 
megint északra, vagy legalább is keletre, de Servadac ka-
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pitány kérésére még mindig délfelé haladtak. így folytat
ták ezt a felfedezési utat, Mouzaia hegységig, meseszerű 
barlangjaival, amelyek azelőtt a kabilok menhelyeit szol
gálták, ahol hajdan szentjános-kenyér és tölgyfa zöldéit, 
meg oroszlánok, hiénák és sakálok tanyáztak benne. A 
legmagasabb hegycsúcs, amely még hat héttel azelőtt itt 
emelkedett, messzire ki kellett volna, hogy nyúljon a ten
gerárból, mert hiszen 1600 méter magas volt. De semmit 
sem láttak sem annak a helyében, sem a szemhatáron, a 
hol a víz és ég összeért. Kénytelenek voltak hát vissza
fordulni, északra és a hajó nemsokára megint az azelőtti 
Földközi tenger hullámain ringott anélkül, hogy legkisebb 
nyomát találta volna annak, ami hajdanában Algír terü
lete volt.

XI.
Servadac kapitány felfedez a katasztrófától megkímélt fél* 

szigetet, mely azonban csak egy sir.
Most már kétség sem férhetett hozzá, hogy Afrika 

gyarmatainak nagy része elmerült a vízben.
Úgy látszott, mintha a föld belseje megnyílt volna, 

hogy elnyeljen egy egész országot. Hiszen csakugyan nyom
talanul eltűntek egész sziklaláncolatok és uj, egészen isme
retlen alkatrészekből álló talaj foglalta el az eddigi ho
mokos tengerfenéket. Ennek a hallatlanul rettenetes pusz
tításnak az okát a Dobryna utasai még most sem sejtet
ték, így hát csak az volt fontos, hogy megtalálják a pontot, 
ahol a pusztítás nyomai véget értek. Érett megfontolás után 
megegyeztek abban, hogy a hajóval jobban kelet felé men
nek annak a vonalnak a mentén, mely azelőtt az afrikai 
szárazföld partja mellett vonult el. Az ut nem járt külö
nösebb nehézséggel és igy felhasználták a kedvező időjá
rást és szelet.

A Dobryna tehát a szélesség 37 fokának irányában 
haladt és februárius 7-én áthaladt a keleti hosszaság 27. 
fokán. Az ok pedig, amiért ezt a vonalat betartották, a kö
vetkezőkben rejlett:

Ugyanabban az időben, a francia befolyás folytán, meg
teremtették a Sahara tengerét. Ez a nagyszerű mű, mely 
nem volt egyéb a Triton-tó óriás medrének a visszahelyezése, 
amelyen egykoron az organautak hajója járt, kedvezően 
megváltoztatta a környék éghajlati viszonyait és^ a for
galmat Sudán és Európa közt Franciaország kezébe adta. 
Milyen befolyása volt tehát ennek a régi tengernek a fel
támadása a dolgok mostani állapotára ?
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Ezt megtudjuk majd az alábbiakból:
A Gobes-golf magaslatában a szélesség 34. fokán egy 

széles csatorna lebocsátotta a Földközi tenger árját, a Ke- 
bir, Garza s a többi kerületekben. Vájjon nem éppen en
nek a csatornának a helyében történt a repedés, amely
nek tulajdonítható lehetne Afrika jelentékeny részének az 
eltűnése ? Nem lehetett-e feltételezni, hogy ha majd a Dob
ryna a 34. párhuzamos körön áthaladt, újra megtalálja 
Tripolisz partját, mely talán ellentállt a pusztítás tovább
terjedésének ?

— De ha ezen a ponton, — szolt Prokop hadnagy, — 
délfelé még mindig a végtelen tengert találjuk, nem marad 
egyéb hátra, minthogy visszatérjünk Európába és onnan 
hozzuk el a rejtély megoldását, mely itt megoldhatatlan
nak látszik.

Tekintet nélkül a szénmegtakaritásra, a Dobryna gőz
zel folytatta útját a Cap-Blanc felé, anélkül, hogy a közbeeső 
Nero és Serrat fokot látta volna. A Bizerte városka magas
latán nem látta sem a bájos tavat, mely a keskeny ki- 
kötőbejárat túlsó oldalán terült el, sem gyönyörű pál
máit. A kutasz az átlátszó vizen keresztül itt is ugyanarra 
a sima, üres tengerfenékre akadt. Februárius 7-én haladtak 
el a pont mellett, ahol ezelőtt öt héttel még Cap-Blanc állott. 
A hajó tehát most azon, a vizen járt, mely köröskörül a 
tunisi víznek felelt meg. Dé a gyönyörű öbölnek nyoma sem 
volt, sem a városnak. A Bon fok, Afrikának az a csúcsa, 
mely legjobban nyúlik Szicília felé, szintén eltűnt az egész 
szárazfölddel együtt. Itt mintha a föld begörbítette volna 
a hátát, mely a Libyai tengerszoros felé tódult és amely 
felett átlag csak tizenhét méter viz volt.

Prokop hadnagy, a tengerész, aki ismerte a Földközi 
tengert legapróbb részleteiben, mindezen nem csudálkozott 
túlságosan. Különben is alkalmat adott annak a megvizs
gálására, hogy a Földközi tenger talaja Afrika és Szicília 
közt nem szenvedett-e változást é3 hogy a Libyai szorosnak 
tengeralatti hegyháta még most is meg van-e. Timasseff, 
Servadac és a hadnagy jelen volt a kutaszolásnál.

— Hány fonál ? — kérdezte Prokop hadnagy.
— Öt, — felelt a matróz.
— És a talaj felülete ?
— Egészen sima.
Most kellett megállapítani a talajsülyedést a tenger- 

alatti hegyhát két oldalán. A Dobryna lassú gőzzel haladt, 
fél mérföldnyire jobbra és balra, hogy a kutaszolást vé
gezze. A fenék egyenletesen öt fonál volt mindenütt és

Verne: Servadac Hektor. 4



§0 

egyformán sima. A hegylánc a Bon és Ferina 
fok közt már nem volt sehol. Kézenfekvő dolog volt, hogy 
az átalakulás teljesen megváltoztatta a Földközi tenger 
talaját. Amellett mindig csak azt az ismeretlen ércporos 
feneket találták; sehol sem akadtak szivacsra, tengeri 
csillagra, növényre vagy kagylóra, mely olyan nagyon el 
szokta lepni a tengeralatti sziklákat. A Dobryna délre for
dult és folytatta felfedezési útját.

Ennek a tengeri útnak a sajátosságai közül említést 
érdemel az a körülmény is, hogy a tenger teljesen elha
gyatottnak bizonyult. Sehol sem találkoztak egyetlen jár
müvei sem. A Dobryna egymaga járta ezt a vizsivatagot 
és néha még az a kérdés is felvetődhetett az utasok szivé
ben, hogy ez a hajó nem egyetlen lakott pontja-e a föld
nek; egy uj Noé bárkája, mely a rettenetes katasztrófa 
életben maradottjait, az egyedüli élő lényeket viseli ?

Amikor februárius 9-én a nap lement a keleti szem
határon, Servadac kapitány gondolataiba elmerülve állt a 
hajó periméjénél. A szeme végigsiklott az égen, ahol a 
egy-egy csillag ragyogott a könnyű ködpárán keresztül. 
Ekkor, ahogy a déli szemhatár felé fordult, mintha szeme 
gyenge fényt látott volna. Előbb azt hitte, hogy ez csak 
optikai csalódás és ezért figyelmesebben nézte az illető 
helyet. Csakugyan, felragyogott egy távoli fény, amelyet 
az odahívott matróz is meglátott. Rögtön értesítette erről 
a felfedezésről Timasseff grófot és Prokop hadnagyot.

— Föld ez ? — kérdezte Servadac kapitány, — vagy 
talán egy hajó éjjeli lámpása ?

Egy óra múlva meg fogjuk tudni, hányadán vagyunk.
— Csak holnap fogjuk megtudni, — felelt Prokop had

nagy.
— Tehát nem indulsz egyenesen a fény felé ? — kér

dezte a gróf csudálkozva.
— Nem, atyus, én meg akarom várni a reggelt, ha 

ott part van, akkor én nem merek az ismeretlen vizen 
járni.

A gróf helyeslőleg intett, a Dobryna horgonyt vetett 
és nyugodtan szállt le az éj a messze tengerre. A hat órá
ból álló éjszaka nem nagyon hosszú és mégis valóságos 
örökkévalóságnak tetszett. Attól való félelmében, hogy a 
gyenge fénycsik eltűnhetnék, Servadac le sem ment a 
fedélzetről, de az nyugodtan ragyogott tovább, mint vala
mely kisebbrendü világító pont.

— És mindig ugyanazon a helyen, — jegyezte meg
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a hadnagy, — ebből arra következtethetünk, hogy minden 
valószinüség szerint szárazföld van előttünk és nem hajó.

A hajnal derengésével mindannyian arra a pontra 
szegezték a távcsövet, amelyen a múlt éjjel a fény csil
logott. Minél világosabb lett, annál inkább eltűnt a fény 
és helyébe vagy hat mérföldnyire a Dobrynától egy sa
játságos alakú szikla látszott, melyet a tengersivatagban 
elveszett szigetnek lehetett tartani.

— Ez csak egy szikla, — szólt Timasseff gróf, — 
vagy talán egy alámerült hegységnek a csúcsa. Minden
esetre fontos volt, hogy ezt a sziklát közelebbről megvizs
gálják, mert veszedelmes szírt lehetett, amitől a jövőben 
jó, ha őrizkednek a hajók. Háromnegyed óra múlva a Dob
ryna már csak két kábelhossznyira volt a sziklától. A szi
get csak egy kopár, terméketlen, meredek domb volt, mely 
alig emelkedett ki a vízből. Semmiféle sziklatörmelék sem 
hevert körülte.

— A sziklán lakóház is van, — szólt Servadac kapi
tány, — aki távcsövével a szigetnek minden pontját szem
ügyre vette. Talán élő ember is van ott . . .

A kapitánynak ezt a feltevését a hadnagy fejcsó
válva fogadta. A sziget teljesen lakatlannak látszott és 
hiába lőttek a hajón, egyetlen lakost sem csaltak ki vele 
d partra. Lebocsátották a nagy csolnakot. Timasseff, Ser
vadac és Prokop beleült és négy erőteljes matróz kezelte 
az evezőket. Amikor partra szálltak, felkapaszkodtak a me
redek lejtőn, mely egy arab marabu féléhez vezetett. Ott 
mindenekelőtt feltartóztatta őket egy mindenféle disz- 
tárgygyal teli fal, melyek a legcsekélyebb mütörténeti 
becscsel sem bírtak. Végre egy szűk kis ajtóhoz értek, 
amelyen bementek. Egy másik, ugyancsak nyitott ajtó be
vitt a marabu belsejébe.

Ennek a marabunak csak egy helyisége volt, s an
nak a közepében nagyon egyszerű sir volt, mely fölött 
nagy ezüst lámpa függött. Most is volt benne még néhány 
liter olaj és még égett a kanóca is. Ennek a lámpának a 
fényét látta meg múlt éjjel Servadac kapitány. Élő lényre 
nem akadtak sehol. Ha volt a sírnak őre, az a katasztrófa 
pillanatában bizonyára megszökött.

A sir egyik sarkában régi imakönyv volt. Ez a fran
cia könyv éppen az augusztus 25. emléknek miseimádságá
nál volt felütve. Servadac kapitány agyában hirtelen meg
villant egy gondolat:

— Szent Lajosnak a sírja, uraim.
4*
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Csakugyan ftt halt meg egykoron Francraorsf¾nak 
ez a királya. Hatszáz évnél régebb idő óta tartja becsben 
az emlékét sok hu francia. Servadac kapitány meghajolt 
a sir előtt, amit megtettek nagy ájtatosan a kísérői is.. A 
szent sirja felett égő lámpás volt talán az egyetlen vilá
gitó torony, mely az egész Földközi tenger felett csillogott 
és nemsokára ki fog aludni ez is.

A három férfi elhagyta a marabut s a kietlen szik
lát. A csolnak vissza vitte őket a hajóra és délfelé ha
ladva, a Dobryna nemsokára eltévesztette szem elől 
IX. Lajos sírját. Ez volt Tunisnak egyetlen pontja, ame
lyet a katasztrófa úgy látszik elkerült.

XII.

Melyben Prokop hadnagy, miután tengerészt mivoltában is 
megtette kötelességét, beletörődik az Isten akaratába.

A tengerpartról néhány felrebbent madár délnek vette 
útját, amiből arra lehetett következtetni, hogy ebben az 
irányban s talán nem is messzire szárazföld van. Ebbe a 
reménybe kapaszkodtak most már a Dobryna utasai.

Néhány órával azután, hogy a kis szárazulatot el
hagyták, a hajó ezen az uj tengeren vitorlázott. Két nap 
múlva, miután hiába kereste a tanisi partot, elért a har
mincnegyedik szélességi fokhoz, amelynek itt kellett át
szelnie a Gabes-golfot. Nyoma sem volt itt többé annak 
a pontnak, amelyen hat héttel előbb a Sahara tengerének 
a csatornája torkollott és a vízfelület beláthatatlanul terült 
el nyugat felé.

Februárius 11-én végre újra felhangzott a «száraz
föld» kiáltás és partot láttak ott, ahol földrajzi számítás 
szerint azt nem igen várták volna. Ez a szakgatott part 
messzire elnyúlt nyugatról keletre és délről teljesen «elzárta 
a szemhatárt Balról a Gabes-golfot két részre osztotta és 
elrejtette a szem elől Derba-szigetét, mely annak leg
végső csúcsa volt.

Természetesen a leggondosabban felvették ezt a par
tot a térképen és közelfekvő volt a feltevés, hogy a Sza
hara tengert az uj szárazföld meglehetősen beszorította.

— Bejártuk a tengert hogy szárazföldre akadjunk,— 
szólt Servadac kapitány — és ott találjuk a szárazföldet 
ahol csak a tengert remélhettük. És itt se láttunk sehol 
egyetlen lelket sem.

— Most tehát arra nézve kell majd határoznunk, —
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szólt Timasseff gróf, •— hogy nyugat vagy kelet felé köves
sük-e a partot.

— Szives engedőimével, gróf ur, nyugatra, — szólt 
a francia tiszt hamar. — Látnom kell, hogy a Cheliffen 
túl csakugyan nem maradt-e meg semmi az algíri gyar
matból. Arra menet felvehetnénk a szigeten hagyott tár
samat és Gibraltárig folytatnánk utunkat, hogy ott híreket 
kapjunk Európából.

— A hajóm a rendelkezésére áll, kapitány ur, — 
szólt a gróf, a maga megszokott nyugalmával.

— Csak egy megjegyzésem volna, — vetette közbe 
a hadnagy. — A szél nyugatról fuj, gőzzel is csak nehezen 
haladhatunk majd ellene. Ám, ha vitorlával és gőzzel me
gyünk keletre, néhány nap múlva el kell érnünk, Egyip
tomot és ott Alexandriában, vagy bármely más ponton, 
ugyanazt a felvilágosítást megkaphatjuk.

Servadac maga is belátta ezt és igy a hajó kelet felé 
vette útját. A szél mind erősebb lett, de szerencsére a hul
lámok a hajóval egy irányba torlódtak és igy nem volt baj.

Vagy két hét óta megfigyelték, hogy a hőfok mind
egyre csökken s a meleg a 15—20 fok közt váltakozik. 
Ez a hőcsökkenés abban a természetes okban találta ma
gyarázatát, hogy a föld mindinkább távolodik az uj pá
lyáján. Miután a föld attractiójának központjához annyira 
közeledett, hogy tűiért a Vénusz pályáján, most lassankint 
távolodik és most már sokkal messzebb az útja, mint bár
mikor volt a naphoz való viszonyában. Februárius 1-én 
megint huszonhárom millió mérföldnyire volt a naptól, 
tehát ugyanolyan távolságban, mint januárius 1-én. Ezt 
nemcsak a hőcsökkenés, de a napnak mind kisebbedé ko
rongja is bizonyította.

Mindezzel persze ezidőszerint vajmi keveset törődtek 
a Dobryna utasai, ö'k nem nagyon bánták, hogy megvál
tozott a föld útja, ők csak a felületén végbement változá
sokkal foglalkoztak, amelyek jelentőségét még meg sem 
tudták érteni.

Vagy két mérföddnyi távolságban követte a hajó a 
partot, amelyen minden hajó menthetetlenül elveszett volna, 
ha a vihar arra felé sodorja. Kikötő sehol sem látszott. A 
part meredeken emelkedett két-háromszáz méter magasság
ban. De legnagyobb furcsasága az volt, hogy ez a szikla
fal «egészen újnak» látszott. A légköri befolyásnak még 
egyáltalán nem látszott rajta nyoma. Az egész part meg
lepő tisztasággal nyúlt fel. Az anyaga mintegy megegyezni 
látfiaott a tenger fenekén felkapart porral ág felvetődött a?
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a kérdés, hogy vájjon nem valamely vulkanikus erő szori- 
totta-e ki a vízből. Tettek azután még egy másik megfigye
lést is. Az ilyen falakon még a legnagyobb szárazság ide
jén is látszott apró vizereknek a helye. Azonkívül még 
egy kis mohának vagy fűnek is kellett volna rajta lenni, 
de itt sem vizérnek a nyoma, sem a legcsekélyebb zöld
nek a nyoma sem látszott. Madár erre nem' járt, a leg
kisebb élet sem volt észlelhető rajta, nem nőtt se egy fű
szál, de még egyetlen állat sem élt itt.

így hát nem volt csodálni való, hogy a sok madár mind 
a hajóra menekült. Még puskalövéssel sem lehetett elűzni 
innen. Ha egy kis morzsát szórtak a fedélzetre, a madarak 
éhesen rávetették magukat. Ha ilyen éhesnek látta őket 
az ember ez megerősíthette abban a feltevésben, hogy a 
közelben sehol sincs olyan pont, ahonnan táplálékra tehet
nének szert. Ilyen volt tehát a part, amely mellett a Dob
ryna néhány napig haladt. Amikor már vagy 400 kilo
méternyi utat tettek meg, a partnak egy éles kanyarulata 
feltartóztatta a hajót. Prokop hadnagy, aki óráról-órára 
jegyezgette az utjokat a térképen, kijelentette, hogy most 
északról délnek mennek. Itt a Földközi tenger elzártnak 
látszott. Olaszországig terjedt-e ez a korlát vagy Szi
cíliáig, az nemsokára ki fog derülni és ha igen, akkor 
a nagy meder, amelynek hullámai Európát, Ázsiát és Afri
kát mossák, felére megkisebbedett. A hajó abban a szán
dékában, hogy ezt az uj partot minden pontjában kifür
készi, északra fordult és Európa felé vette irányát. Né
hány száz kilométernyi távolságra el kell kerülnie Málta 
környékére, ha ugyan a katasztrófa megkímélte ezt a szi
getet. De nem találtak semmit és amikor a kutaszt február 
14-én Málta helyén lesülyesztették, az megint csak azt az 
érces port hozta fel, mely most a Földközi tenger fenekét 
fedte és amelynek természete még most is ismeretlen volt 
előttük.

— A pusztítás tehát Afrika szárazföldjén túl is ész
lelhető, — jegyezte meg Timasseff gróf.

— Igen, — felelt Prokop hadnagy; — és most sehogy 
sem tudjuk annak a határát megállapítani. De mit gondol, 
atyus, Európának melyik része felé vegyük Utunkat ?

— Szicíliába, Olaszországba, Franciaországba, mind
egy akárhová, csak kapjunk végre valahonnan hirt . . .

— Ha ugyan nem a Dobrynán vannak az utolsó em
berek, — vágott küzbe Servadac komoly hangon.

Á hajó irányát megváltoztatták és nemsokára elha
ladtak azon a helyen, ahol a szélességi fok keresztezte
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az eltűnt sziget délkörét. A part egyenletesen nyúlt el dél
ről északra és megszakított minden összeköttetést a Sydra 
öböllel, mely azelőtt elterjedt Egyiptomig. Épp oly ke
véssé juthattak el tovább északnak, ahol most előrelátható
lag Görögország felé és a Török birodalom kikötőjébe jut
nának. A Dobryna előtt csak egy nyitott ut volt, amely 
Nyugat felé vitte, hogy ily módon elérje a Földközi tenger 
partvidékeit.

Februarius 16-án az utasok megkísértették, hogy ezt 
az irányt vegyék. De mintha az elemek összeesküdtek volna 
ellenük a szél és a hullámok egyesültek, hogy fel tartóz
tassák ebben az útjukban. Rettenetes vihar tört ki és egy 
200 tonnás járműnek nagyon nehéz volt ezzel megküzdeni. 
A veszedelem csak nőtt, miután a szél a part felé hajtotta. 
Prokop nagyon nyugtalan volt. Bevonta a vitorlákat mind, 
de csupán csak gőzerővel nem tudott a hullámokkal meg
küzdeni. Felvetették azok a hajót vagy száz lábnyi ma
gasságba is és ugyanolyan mélyre lesodorták az örvénybe, 
amelyet a hullámok maguk közt nyitottak. A csavar néha 
csak a levegőben dolgozott és igy teljesen elveszítette |a 
hatását. Vájjon melyik kikötőben kereshetnének most me
nedéket, hiszen a megközelíthetetlen part sehol sem nyúj
tott olyant Prokop hadnagy abba a kellemetlen helyzetbe 
kerülhetett, hogy a jó szerencsébe bízva a parthoz vigye 
a hajót Gondolkozott ezen az egyetlen tennivalón. De mi 
tegyen a hajótöröttekkel, még ha sikerül is nekik ezt a 
meredek partot elérni ? Micsoda segélyforrást várhattak 
ezen az egész kopár vidéken ? Remélhetik-e, hogy a ba
rátságtalan falak mögött a régi szárazföldnek egy mc-g 
megkímélt, részét találhatják meg ?

A Dobryna még egyre küzdött a vihar elten és bátor, 
engedelmes legénysége csudálatos hidegvérrel dolgozott. 
Egyikök se vesztette el bátorságát egy pillanatra sem. A 
legénység mind fent volt a fedélzeten; mindegyik látta, 
hogy a vihar milyen kétségbeesett helyzetbe sodorta őket. 
A part már csak négy mérföldnyire volt a szél alatt és 
a Dobryna oly gyorsasággal sodródott arra felé, mely meg
fosztotta őket minden reménytől.

— Atyus, — szólt Prokop hadnagy Timasseffhez, —- 
az ember erejének megvan a határa; nem tudok tovább 
ellentállni a sodródásnak. Mint tengerész megtettem min
den tőlem telhetőt, de egy óra letelte előtt a hajónk a 
partra lesz vetve.

— Egy óra letelte előtt, — felelt Timasseff gróf oly 
hangosan, hogy mindenki meghallhatta; — egy óra te-
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telte előtt Isten meg is menthet bennünket. És ezzel le
vette a kalapját. Annak a kezében vagyunk, akinek semmi 
sem lehetetlen.

Servadac Hektor, a hadnagy és a matrózok némán kö
vették ebben.

Amikor Prokop meggyőződött arról, hogy a partot 
lehetetlen elkerülnie, megtette óvintézkedéseit, hogy leg
alább a legkevésbbé kedvezőtlen körülmények közt sod
ródjék oda. A fedélzetre vitette az élelmiszeres ládákat és 
az édes vizzel telt tonnákat, melyeket üres hordókkal össze
kötött, hogy még a hajó pusztulása után is fenn úszhassa
nak a vizen. Egyszóval mindent megtett, amit a tengerész
nek ilyen körülmények közt tennie kell. Azt nem remélte, 
hogy a hajó megmenthető; nem lehetett segítségére semmi, 
csak ha a szél hirtelen megfordul és visszatereli őket a 
nyilt tengerre. Vagy ha valamely csuda folytán a part 
megnyílik, hogy őket keresztül bocsássa, de hát a szél nem 
fordult meg. A hajó nemsokára már csak egy mérföld- 
nyire volt a parttól, mely percről-percre növekedett és 
ugylátszott, mintha a Dobryna felé sietne, hogy rávesse, 
magát. Már csak három kábelhossznyira voltak tőle. A ha
jón levők mindegyike azt hitte, hogy elkövetkezett a vég
órája.

— Isten kegyelmébe ajánlom, gróf ur, — szólt Ser
vadac kapitány — és kezét nyújtotta társának.

— Istennek ajánlom, — felelt a gróf — és az ég 
felé mutatott.

Rettenetes hullám felemelte a Dobrynát és azzal fe
nyegette, hogy a parthoz vágja és összezúzza. Ekkor ki
áltás hallatszott

— Rajta fiuk, rajta, ki a vitorlákkal, fel a vihar
vitorlával, gyorsan !

Prokop adta ki a parancsot és ott állt a Dobryna 
orrában. Amily gyorsan jött ez a parancs, épp oly gyor
san teljesítették is, mig a hadnagy maga a hajó farára 
sietett és megragadta a kormányt Egyenesen a meredek 
part felé irányította a hajót.

— Vigyázz! — kiáltotta mégegyszer. — E pillanatban 
kiáltás hallatszott de nem a rémület kiáltása volt ez, mely 
a szegények elszorult szivéből kitört Két meredek fal közt 
egy közel negyven láb széles bevágás látszott. Ez kikötő 
volt ha ugyan nem átjáró. A Dobryna engedelmeskedett a 
hadnagy erős kezének és űzetve a széltől és hullámoktól, 
besiklott a mentőrévbe l . . . Vajjon kijön-e onnan valaha! 
...
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XIII.

Melyben szó esik Murphi brigadérosról, Oliphant őrnagyról, 
Pim káplárról és egy lövegröl, mely a szemhatáron túl tűnik el.

— Ha megengedi, elveszem a futóját, — szólt Murphy 
brigadéros, aki két napi gondolkodás után e jól megfon
tolt húzásra szánta magát.

— Hogyne engedném meg azt, amit úgysem tudnék 
megakadályozni, — felelt Oliphant őrnagy és teljesen el
merült sakktáblájának a nézésébe.

E szavak februárius 17-ikének reggelén, természetesen 
a régi kalendárium szerint, hangzottak el és az egész nap 
eltelt anélkül, hogy az őrnagy húzással felelt volna a bri
gadéros húzására. Meg kell jegyeznünk, hogy az említett 
sakkjátszma immár négy hónap óta folyt és a két ellen
fél legfeljebb vagy húszszor húzott.

Murphy brigadéros és Oliphant őrnagy az angol had
seregnek két derék tisztje volt A végzet összehozta őket 
egy félreeső állomáson, ahol a nyomasztó unalmat csak 
sakkozva tudták elűzni. Mindegyik lehetett vagy negyven 
éves. Magas termetű, hirtelen szőke volt mindakettő és ar
cukat a legszebb pofaszakáll díszítette. Mindig egyenruhá
ban jártak, mindig közömbösek voltak és büszkék az an
gol voltukra. Megvetettek mindent ami nem volt angol 
eredetű és az volt a meggyőződésük, hogy az angol-szászt 
egészen más anyagból gyúrták, mint a többi embert Ez 
a két tiszt talán nem is volt igazi észlény, de madárijesz
tőknek éppen jók voltak. Az angol mindenütt otthon érzi 
magát, még ha ezer mérföldnyire van is szükebb hazájá
tól. Gyarmatosító képességükkel, még a holdat is gyar
matosítanák feltéve, hogy ki tudnák ott tűzni a britt lobo
gót. A földteke egy részén való felfordulás az oly mélyre
ható változataival megtörtént, anélkül, hogy akár az őr
nagyban, akár a brigadérosban különösebb csudálkozást kel
tett volna. Annyi volt az egész, hogy hirtelen elkülönítve 
látták magukat tizenegy katonával egy olyan helyen, mely 
már a katasztrófa előtt is az övék volt, mig az óriási szik
lából, amelyen még nehány nap előtt több száz tiszt és 
katona laktanyája állt, nem maradt egyéb, mint a kor
látolt tengermosta szigetjük.

— Milyen különös dolog ez, — mondta akkor az őrnagy. 
— Igazán különös, — felelt az őrnagy egyszerűen. 
— ½ még él Anglia» a hajói megint hazavisznek
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bennünket is, hát nyugodtan megmaradhatunk a he
lyünkön.

— így van jól.
Egyébként, még ha akarták volna, sem hagyhatták 

volna el egykönnyen a helyöket, mert csak egy egyszerű 
csolnakjuk volt. Ma még szárazföldi lakosok voltak, hol
nap tiz emberükkel és Kirke nevű szolgájukkal hirtelen 
szigetlakókká lettek. Mindazonáltal rendíthetetlen türelem
mel várták az órát, amikor majd egy hajó hirt hoz nekik 
a hazájukról. Nagyon jól el voltak látva, annyi volt az 
élelmiszerük, hogy legalább is hat hónapra telt belőle.

A bekövetkezett fizikai változások, az égtájak meg
változása kelet és nyugat közt; a nehézkedés kevesbbe- 
dése a föld felületén, a napok és éjek megrövidülése, hz 
eltérés a föld tengelye körül, a föld uj pályája a világűr
ben, mindez nem nyugtalanította túlságosan a két tisztet 
és a legénységet. A brigadéros és az őrnagy újra rendbe
szedte a sakktáblát, melyen az erős lökés a bábokat fel
döntötte és közönyösen folytatták a játszmájukat.

Amint láttuk, a szigetre zárt katonák nem igen törőd
tek a kozmikus jelenségekkel, de az igazság kedvéért meg 
kell jegyeznünk, hogy két felszólalásra ez mégis okot 
adott. Három nappal a katasztrófa bekövetkezte után Prim 
káplár, embereinek szóvivője és tolmácsaként kihallgatást 
kért a két tiszttől. Kilencz katona kíséretében lépett be 
a brigadéros szobájába. A tisztek abbahagytak a játszmát.

— Mit kíván Prim káplár ? — kérdezte a brigadéros 
és méltóságteljesen felemelte kissé a fejét.

— A brigadérosomnak akarok megjegyzést tenni, a 
zsoldra nézve, — felelt a kérdezett — és az őrnagy urnák az 
ellátásra nézve. Mi van a zsolddal ? Most, hogy a napok 
csak fél olyan hosszúak, a zsoldot is leszorítják a felére?

E váratlan kérdésre a brigadéros egy pillanatig gon
dolkozott és fejbólintásával elárulta, hogy ezt a kérdést jo
gosultnak tartja.

— Prim káplár, — szólt azután, — miután a zsoldot 
eddig is a nap felkelte és leszállta után számították, akár
milyen hosszú is volt a nap, a zsold megmarad a régiben. 
Anglia elég gazdag ahhoz, hogy a dicsőségét és a katonáit 
megfizesse. Ez szeretetreméltó módja volt annak, hogy 
megértesse, mennyire egy az ő szemében Angliának a had
serege és dicsősége.

— Hurrah, — kiáltotta a tiz ember, de alig han
gosabban, mintha csak egyszerűen azt jpondták volna: kö- 
SZÖnÖ3J4
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A káplár ezután az őrnagyhoz fordult.
— Az ellátásról is van szó, őrnagy ur. Most, hogy a 

nap csak 6 óráig tart, csak kétezer fogunk enni, ahelyett, 
hogy mint azelőtt, négyszer ennénk ?

Az őrnagy gondolkozott egy pillanatig, intett a briga- 
dérosnak, amivel azt akarta jelezni, hogy Prim káplár 
mégis tehetséges, logikus gondolkozásu ember.

— Káplár, — igy szólt, — ezek a fizikai jelenségek 
semmikép sem érintik a katonai szabályzatot. Maga és az 
emberei napjában négyszer megkapják ételüket, vagyis 
minden másfél órában. Anglia elég gazdag ahhoz, hogy a 
Mindenség törvényeihez alkalmazkodjék, ha a szabályzat 
ezt megkívánja.

— Hurrah, kiáltotta a tiz katona és kissé erősebb nyo- 
matékot adtak megelégedésük kifejezésének. Azután sarkon 
fordultak és Pim káplárral az élükön kimentek a két tiszt 
szobájából, akik rögtön újra hozzáláttak a megszakított 
sakkjátszmához.

Ezeknek az angoloknak igazuk volt, amikor Angliára szá
mítottak, mert az sohasem hagyja el a gyermekeit. De nyil
ván most nagyon el voltak foglalva, hogy miután Fran
ciaországnak sikerült megcsinálni a Szahara-tengert ők ar- 
zal feleljenek, hogy megcsinálják az ötödik földrész köz
pontjába az ausztráliai tengert. így esett, hogy az oly tü
relmesen várt segítség még sem jött meg. Különben talán 
Európa északi részén nem is tudják, hogy mi történt délen.

Most már negyvenkilenc huszonnégy órás nap telt el 
a december 31-ről januárius 1-ére virradó csudálatos éj
szaka óta és még mindig nem látszott angol hajó a szem
határon. A máskor oly nagyon járt tenger kietlen és üres 
volt. De hát ez nem nyugtalanította sem a tiszteket, sem 
a legénységet és egy cseppet sem bátortalanodtak el e 
miatt. A szolgálatukat végezték, mint rendesen, pontosan 
felváltották az őrseget. Szinte jól érezték magukat ebben 
az életmódban és ha a két tiszt nem evett és nem ivott 
túlságosan sokat, ez csak azért volt, hogy nagyon meg 
ne hízzanak, mert ez nem illett volna az egyenruhájukhoz. 
Egyébként pedig nagyon kellemesen töltötték az idejöket. 
Ennek a két tisztnek a jelleme és ízlése teljesen megegye
zett egymással és igy a legszebb egyetértésben éltek. Az 
angol különben sehol sem unatkozik, csak otthon.

Ami az eltűnt társaikat illeti, mindenesetre sajnálták, 
hanem a szokott britt tartózkodással. Hogy a katasz
trófa előtt összesen ezernyolcszázkilencvenöten voltak és 
azután már csak tizenhármán, ebből azt látták, hogy ezer-
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nyolcszáznyolcvanketten elvesztek, amit pontosan felje
gyeztek a jelentésükbe. Megmondták, hogy a félsziget, a 
melyen a tizenhárom angol lakott, volt az egyetlen száraz 
pont, amely ezen a vidéken a viz fölé emelkedett De ez 
nem helyes, mert valóságban vagy húsz kilométernyire dél
nek még egy második szikla emelkedett ki és a katasztrófa 
ezt a két helyet alig lakható sziklamaradványokká tette. 
Ez a második sziget kietlen-e vagy él-e még rajta élő ember, 
ezt a kérdést vetette fel magában a két angol tiszt és 
hogy tisztában legyenek vele, egyszer felhasználták a ked
vező időjárást, csolnakra ültek, hogy a két szigetet el
választó tengerszoroson átkeljenek. Csak harminchat óra 
múlva jöttek vissza. A felebaráti szeretet vitte-e őket oda, 
vagy más érdekekről volt szó, nem tudni, mert nem szól
tak erről a kirándulásról senkinek, még Prím káplárnak 
sem, Mintahogy egyedül mentek el, úgy jöttek vissza is, 
Az őrnagy megcímzett egy nagy borítékot, a brigadéros 
a 31-ik ezred pecsétjével zárta le, amelyet átadnak majd 
az első hajónak, amelyik erre jár. A borítékon a követ
kező felírás volt olvasható:

FAIRFAX ADMIRÁLISNAK 
a tengernagyi hivatal első lordjának

Nagybritánia Egyesült Királysága.

De még nem mutatkozott hajó és a februárius 18-ika 
elérkezett anélkül, hogy a sziget és a főváros lakossága 
közt valamelyes összeköttetés létrejött volna. Amikor a 
brigadéros aznap felébredt, igy szólt az őrnagyhoz:

— Ma örömnapja van minden igaz angol szívnek és 
nem vagyok azon a nézeten, hogy a sajátságos körülmé
nyek közepette, amelyekben jelenleg vagyunk, két tiszt és 
tizenegy közkatona ne ünnepelhesse a királyi évfordulót. 
Ha őfelsége még nem érdeklődött a sorsunk iránt, bizo
nyára még nem tartotta ezt szükségesnek.

— Teljesen osztom a nézetét.
— Egy pohár bort, Oliphant őrnagy ?
— Örömmel, Murphy brigadéros.
— És most, — szólt a brigadéros, — adjuk meg a 

szokott lövéseket.
— Teljesen úgy, ahogy a katonai szabályzat ezt elő- 

irja, hagyta helyben az őrnagy.
Pim káplárt is behívták és az ő ajka is még nedves 

volt a ftwpzeti brandytólt
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- Pim káplár, — szólt a brigadéros, — ma februárius 
18-ika van, ha, mint minden jó angol, mi is a régi kalen
dárium szerint számlálunk. Ma van a királyné születés
napja.

A káplár katonásan tisztelgett:
— Pim káplár, — szólt a brigadéros tovább, — gon

doskodjék huszonegy ágyulövésről.
Parancsára.

— De vigyázzon, hogy a legénység ne kövessen el 
vigyázatlanságot.

— Amennyire csak tőlem telik, — felelt a káplár, aki 
nem akarta túlságosan lekötni a szavát.

Az erőditvény nagyszerű ágyúi közül csak egy nagy 
előltöltő volt már meg, egy huszonhét centiméteres ágyú, 
amelylyel most már csak tisztelgési lövéseket végeztek, 
miután ennél kisebbel már nem rendelkeztek. A káplár ki
vezényelte a szükséges embereket, kivitték a szükséges kar
tácsokat és elhatározták, hogy csak vaktölténynyel lőnek. 
A brigadéros és az őrnagy teljes díszben jelent meg, hogy 
úgy vegyen részt az ünnepségen. Már húsz lövés eldör
dült. Amikor utoljára töltötték meg az ágyút, a brigadéros 
intett a katonáknak, hogy várjanak.

— Tegyen bele egy igazi golyót, kiváncsi vagyok, mi
lyen a lövegnek mostani hordereje. Megértett ?

— Parancsára, — szólt a káplár.
Egy katona talyigán hozott egy teljes töltényt, mely

nek kétszáz font volt a súlya és mely azelőtt ötnegyed 
mérföldnyi távolságba repült. Ha távcsővel követik a golyó 
útját, akkor látni kell, hogyan esik a tengerbe és ebből 
ki lehet számítani a hatalmas löveg horderejét Amikor az 
ágyú megvolt töltve, az őrnagy tüzet vezényelt.

—- Szent György! — szólt a brigadéros.
**■ Szent György nevében! — ismételte a brigadéros. 

A két tiszt tátott szájjal állott és alig tudott hinni a sze
mének. Csakugyan lehetetlen volt a löveget követni, amelyre 
a vonzerő kevésbbé volt hatással, mint máskor a föld felü
letén. Még azt sem lehetett megfigyelni a távcsővel, hol 
csap le a tengerbe.

— Ez két mérföldnél is messzebbre repült, — szólt 
a brigadéros.

— Sokkal messzebbre, — hagyta helyben az őrnagy.
De vájjon nem csalódnak-e ? Az angol löveg durraná

sára gyenge robbanás felelt a nyílt tengerből. A tisztek 
és a legénység élesen figyeltek. Ugyanabból az irányból 
még három durranás hallatszott.
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— Hajó, — szólt a brigadéros örömmel, — és ha az, 
akkor csak angol jármű lehet. Vagy félórával később egy 
hajó árbocai tűntek fel a szemhatáron. Anglia jó hozzánk^ 
— szólt a brigadéros az olyan ember hangján, aki már 
megszokta, hogy a jövendölései betelj esed jenek.

— Felismerte az ágyunk dörgését, — tette hozzá az 
őrnagy,

— Hacsak a golyónk nem találta magát a hajót, — 
dörmögte a káplár mintegy magának.

Fél óra múlva már látni lehetett az egész hajót; hosszú 
füstoszlopa elárulta, hogy gőzös. A lobogót látták, de a 
hajó még, olyan messzire volt, hogy a nemzetiségét nem 
tudták felismerni. Az őrnagy és a brigadéros szüntelenül 
nézte, hogy a lobogót rögtön üdvözölhessék. De hirtelen, 
mintegy gépies, teljesen egyforma mozdulattal, lehanyat
lott a karjuk és a két tiszt csudálkozva nézett egymásra.

— Oroszország lobogója, — igy szóltak. — Es csak
ugyan ott lengett a fehér lobogó a kék orosz Andr.ás-ke- 
reszttel a hajó árbócán.

XIV.

Melyből bizonyos feszültségre lehet következtetni a nemzet
közi viszonyokban és amely földrajzi balvégzetre visz.

A gőzös nagyon gyorsan közeledett a szigethez és az 
angolok már el tudták olvasni a Dobryna nevet is. Az 
egyik sziklanyilás a sziget déli részén kicsiny öblöt alko
tott, amelybe alig fért volna bele négy halászbárka. De 
a Dobrynának mégis volt elég helye, hogy horgonyt vessen 
és egyenesen idesiklott be. A horgonyt leeresztették és egy 
négyevezőssel ellátott csolnak, amelyben Timasseff gróf és 
Servadac Hektor ült, nemsokára odaért a sziget partjához. 
A brigadéros és az őrnagy némán és mereven várta őket. 
Elhamarkodva, mint ahogy ez a franciának szokása, Ser
vadac Hektor megszólította a két tisztet.

— Hála Istennek uraim, önök is, mint mi, elkerülték 
a balvégzetet és mi boldogok vagyunk, hogy önökkel kezet 
szoríthatunk !

Az angol tisztek, akik el nem mozdultak a helyükből, 
semmi megjegyzést sem tettek.

— Kérem uraim, — szólt Servadac, aki észre sem vette 
ezt a'z előkelő tartózkodást, — kaptak-e hírt Franciaország1-
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ból, Oroszországból, Angliából, Európából ? Meddig terjed 
ez az átalakulás ? Összeköttetésben vannak-e a hazájukkal ?

— Kihez van szerencsénk ? — kérdezte a brigadéros 
— és teljes hosszában kiegyenesedett.

— Igaz, — felelt Servadac kapitány, félre nem ért
hető szánalmas vállvonogatással, — elfelejtettünk bemu
tatkozni. Ezzel a kísérőjéhez fordult, akinek oroszos tar
tózkodása, teljesen megfelelt a britt tisztek hideg fogad
tatásának.

— Timasseff Vasili gróf, — igy szólt.
— Sir Oliphant Temple John, őrnagy, — felelt a bri

gadéros — és bemutatta kísérőjét. Az orosz és az angol 
meghajolt.

— Servadac Hektor vezérkari kapitány, — szólt most 
Timasseff gróf.

— Sir Murphy Finch Henage brigadéros, — felelt az 
őrnagy komoly hangon. Az illető egyének meghajoltak. Ez
zel elég volt téve az illendőség követelményeinek és most 
már fesztelenül cseveghettek. Természetesen franciául be
szélgettek, mert ehhez értettek az angolok is és az orosz 
is. A brigadéros egy kézmozdulattal meghívta az érkezette
ket és bevezette őket a szobába, amelyben kartársával együtt 
lakott. Servadac Hektor, akit elkedvetlenített ez a sok üres 
formaság, leginkább Timasseff grófnak engedte át a szót. 
Ez újra elején kezdte a dolgot.

— Önök kétségkívül tudják uraim, hogy december har
mincegyedikéről januárius elsejére virradó éjszakán ka
tasztrófa történt, melynek okát mindeddig még nem tudjuk, 
ha látjuk azt a darabka földet, amelyen önök laknak, közel 
fekszik a gondolat, hogy önök is érezhették ennek a ka
tasztrófának a hatását.

A két angol helyeslőleg meghajtotta magát.
— Kísérőm, Servadac kapitány, — folytatta a gróf, 

sokat szenvedett ettől az eseménytől. Mint vezérkari tiszt 
Algiriában volt . . .

— Ez ugy-e francia gyarmat ? — szólt az őrnagy.
— Nincs semmi, ami ennél franciább volna, — felelt 

Servadac kapitány gyorsan, de szárazon.
— A Cheliff torkolatának közelében történt, — foly

tatta a gróf közömbösen. Azon a rémes éjszakán az af
rikai szárazföldnek egy része hirtelen szigetté változott, mig 
a többi rész mintha eltűnt volna a föld színéről.

— Oh, — szólt a brigadéros és ez volt az egyetlen 
hang, amit ez a hír kicsalt belőle.
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— És ön, gróf ur, elegyedett most az őrnagy a b^stfédbé, 
szabad kérdenem, hol volt ön azon az éjszakán ?

— A tengeren, uram, a hajóm fedélzetén és mind a 
mai napig valóságos csudának tartom, hogy nem pusztultunk 
el akkor mindenestül.

— Fogadja szerencsekivánatainkat, gróf ur, — szólt 
a brigadéros. — De a gróf folytatta tudósítását.

— A véletlen visszavitt Algiria partjára és nagyon 
megörültem, amikor az uj szigeten megtaláltam Servadac 
kapitányt és vele a legényét Ben Zoufot. Miután Servadac 
kapitány sürgősen vágyott arra, hogy némi hirt kap
jon, a hajómra szállt és mi keletnek fordultunk, hogy lás
suk mi maradt meg a francia gyarmatból . . . Fájdalom, 
semmit sem találtunk.

A brigadéros ajka mozgott egy keveset, mintha mon
dani akarná, hogy ez a gyarmat már csak azért is, mert 
francia eredetű, nem lehetett valami biztos. Servadac Hek
tor már-már felemelkedett, hogy kellően válaszoljon, de 
még uralkodott a haragján.

— Uraim, — szólt Timasseff gróf, — a pusztítás 
óriási, a Földközi tenger keleti részén sehol sem találtuk 
a régebbi tartományoknak legkisebb nyomát, sem Algiriát, 
sem Tuniszt, kivéve egy sziklát, mely Carthágó közelében 
kimagaslott a vízből egy francia király sírjával . . .

— Azt hiszem, IX. Lajos sírja ? — szólt a brigadéros.
— Ismertebb a Szent Lajos néven, — vetette közbe 

Servadac kapitány, és szánakozó mosolylyal nézte a briga- 
dérost. — A gróf ezután elmondta a Dobryna útját; el
mondta, hogy a Szahara tenger már nincs, amit az angolok 
csak természetesnek találtak, miután francia munka volt. 
Hogy Tripolis partterülete helyén egy uj idegenszerü ma
gas part emelkedik, mely a huszonegyedik délkör hosszá
ban délről északra nyúlik körülbelül a Málta sziget ma
gaslatáig.

— És ez az angol sziget, — mondta Servadac sietve, 
— tehát Málta, Lavalettel erőditvényeivel, katonáival, tiszt
jeivel, valamint kormányzójával, mind követte Algiriát a 
mélységbe.

Egy pillanatra felhő homályositotta el a két britt 
homlokát, de mihamar meglátszott rajtok, hogy kételked
nek abban, amit a francia tiszt mondott.

— Az ilyen feltétlen eltűnésben alig lehet hinni. 
Málta a britt korona tulajdona és mint ilyen . . .

— Épp olyan nyomtalanul eltűnt, mintha Kináé lett 
volna, ’— szakította félbe a vezérkari tiszt.
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— Nem uraim, —- szólt a gróf. — Ami megfigyeléseink 

feltétlenül pontosak voltak. Itt nem tehetünk egyebet, mint
hogy a valóságnak megadjuk magukat. A pusztítás An
gliát fájdalmasan érintheti, mert nemcsak, hogy Málta 
szigete nincs többé, hanem egy ujabb szárazföld teljesen 
elzárja a Földközi tenger keleti részét. Ha nem lett volna 
egy egészen keskeny átjáró egyetlen egy ponton, soha
sem juthattunk volna ide. így hát nem kételkedhetünk benne, 
hogy amikor Málta elpusztult, bizonyára elpusztultak a 
Jóni szigetek is, melyek nehány esztendő óta megint An
glia protekturátusa alatt állottak.

— És nekem úgy tetszik, — tette hozzá Servadac ka
pitány, — hogy az önök főnöke, a főbiztos-lord nem igen 
örülhet a felfordulás eredményének.

— A főbiztos-lord ... a mi főnökünk ? . . . — fe
lelt a brigadéros olyan arccal, mintha nem értené meg a 
francia szavait.

— Bizony, — folytatta Servadac kapitány, — hiszen 
Korfuból is csak egy kis rész maradt meg.

— Korfu ? . . . — felelt az őrnagy. — A kapitány 
ur csakugyan Korfut mondott ?

— Igenis, Korfut, — ismételte Servadac Hektor.
Egy pillanatig a két angol némán állt egymással szem

ben és nem tudták, hogy mit tartsanak a francia tisztről, 
de a csudálkozásuk még növekedett, amikor Timasseff gróf 
azt kérdezte tőlük, hogy angol hajón, vagy tengeralatti 
kábel utján kaptak-e hirt Angliából ?

— Nem, gróf ur, — szólt a brigadéros, — a kábel 
megrongálódott.

— De az olasz táviróvonal utján csak összeköttetés
ben vannak a szárazfölddel ?

— Az olasszal ? — kérdezte az őrnagy. — Nyilván 
azt akarta mondani, a spanyollal ?
— szólt közbe Servadac, — a fődolog, hogy kaptak-e hirt 
a fővárosból ?

— Még nem kaptunk hirt, — szólt a brigadéros, —
— de azért nem nyugtalankodunk, mert nem tarthat soká...

— Feltéve, hogy még egyáltalán van főváros, — szólt 
Servadac kapitány, komoly hangon, — Hátha már 
Anglia . . .

— Anglia ne volna ! A brigadéros és az őrnagy egy
szerre ugrott fel, mint hogyha egy ugyanazon rugó pat- 
tantotta volna fel őket.

Verne Servadac Hektón 5
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— Én azt hiszem, — szólt a brigadéros, — hogy An
glia előtt inkább Franciaország . . .

— Franciaország a szárazföldnek egy része, — vágott 
a szavába Servadac és most már egy bácsit izgatott volt. 
— Hiszen Anglia végre is csak sziget és olyan szakadozott 
természetű, hogy nagyon könnyen tönkre mehetett.

Most már kellemetlen jelenet fenyegetett. A brittek 
nekihevültek és Servadac sem tágított. Timasseff hiába 
igyekezett megnyugtatni az ellenfeleket, akik hlu nemzeti 
kérdés körül heveskedtek.

— Uraim, — szólt Servadac kapitány hidegen, — azt 
hiszem a beszélgetésünk csak nyerne, ha szabad ég alatt 
folynék tovább. Itt önök itthon vannak, ha tehát tetszik 
kimehetünk.

Servadac Hektor kiment a szobából. A gróf és a 
két angol nyomon követte. A sziget egyik legmagasabb 
pontján találkoztak, melyet Servadac kapitány semleges te
rületnek tartott.

— Uraim, — szólt Servadac kapitány a két angolhoz, — 
ha Franciaországot még oly érzékenyen találta is Algiria 
elveszte, mindazonáltal abban a helyzetben van, hogy szembe 
állhasson minden kihívással, bármely oldalról éri is az. 
Mint francia tiszt van szerencsém ugyanazon joggal kép
viselni ezen a szigeten hazámat, mint ahogy önök Nagy- 
Brittaniát képviselik.

— Nagyon helyesen, — felelte a brigadéros.
— És miután semleges területen vagyunk . . .
— Semlegesen ? — kérdezte a brigadéros. — Önök 

itt angol földön vannak uraim, olyan földön, amely fe
lett Anglia lobogója leng. A brigadéros e szavaknál Nagy- 
Brittania zászlójára mutatott, mely ott lengett a szélben 
a sziget legmagasabb pontján.

— Ugyan, — szólt Servadac kapitány gúnyosan. — 
Azért, mert önöknek úgy tetszett, hogy a katasztrófa után 
kitűzzék ezt a lobogót . . .

— Ugyanezen a helyen lengett az már régebben.
— A protektorátus jeleként, nem pedig, mert ez bir

tokuk, — szólt Servadac kapitány és dobbantott a lábá
val. Ez a sziget mindaz, ami a reppresentativ köztársaság
ból megmaradt, melylyel szemben Angliának sohasem volt 
több joga a protektorénál.

— Micsoda ? Köztársaság ? — felelt a brigadéros tágra- 
nyilt szemmel.

— Azután meg, — szólt a kapitány, — ezt a tízszer
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elvesztett és tízszer visszanyert protektori jogét a Tóni szi
getek felett még akár meg is lehetne vitatni.

— A Jóni szigetek! — szólt az őragy.
— És itt, Korfuban . . .
— Korfuban ?
A két angol arca annyira kifejezte a csudálkozást, hogy 

Timasseff gróf minden tartózkodása mellett is kénytelen 
volt csillapitólag beleelegyedni a beszélgetésbe. Már oda 
is akart fordulni a brigadéroshoz, amikor ez sokkal nyu- 
godtabb hangon hozzáintézte a szavait.

— Uraim, — igy szólt, — nem hagyhatom meg önö
ket a szinte érthetetlen tévedésükben. Önök itt olyan föl
dön vannak, mely 1404 óta angol birtok a hódítás jogánál 
fogva. Igaz, hogy Franciaország és Spanyolország is meg
kísérelte 1729., 1778. és 1779-ben, hogy Angliát innen ki
szorítsa, de semmi eredményt sem értek el. Önök tehát, 
amikor ezen a kis szigeten vannak, akár csak Angliában 
volnának, olyan angol föld ez.

— Mi tehát nem vagyunk Korfuban ? — kérdezte Ti
masseff gróf a legnagyobb csudálkozás hangján.

— Nem, uraim, önök Gibraltárban vannak.
Gibraltár ! Mint a mennydörgés, úgy érte e szó Timas

seff grófot és a vezérkari tisztet. Azt hitték, hogy Korfu
ban vannak a Földközi tenger keleti végében, és Gibral
tárban vannak annak nyugoti bejárójánál, bár a Dobryna 
ennek felfedezési útjában egyáltalán nem változtatta meg 
a keleti irányt.

Itt egy uj tény előtt állottak, amelynek következmé
nyeivel tisztában kellett lenniük; Timasseff gróf éppen ar
ról akart beszélni, amikor lárma keltette fel a figyelmét. 
Megfordult, körülnézett és kedvetlen csudálkozással látta, 
hogy a Dobryna legénysége angol katonákkal veszekszik. 
De mi okozta ezt a veszekedést ? Az, hogy az ágyulöveg 
szétrombolta a Dobrynának egy gerendáját és eközben el
törte Panofkának a pipáját, miáltal viszont egy kicsit meg
sérült az orra. Mialatt tehát Timasseff és Servadac az angol 
tisztekkel igyekezett megérttetni magát, a Dobryna le
génysége a sziget katonaságával csakhogy össze nem ve
rekedett.

Servadac természetesen a matrózok mellett volt, de az 
őrnagy kijelentette neki, hogy Anglia nem felelős a löve- 
geiért és hogy az orosz matróz volt a hibás, minek volt 
ott, ahol nem kellett volna lennie, amikor a golyó arra 
repült, és hogyha angol matróz volna, ez bizonyára meg 
sem történhetett volna stb. stb. Bár Timasseff nagyon tar-

5*
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tózkodó volt, laassankint megharagudott ő is és nem túl
ságosan barátságos szavakban megparancsolta a legénysé
gének, hogy múlhatatlanul üljön hajóra.

— Majd még találkozunk, uraim! — szólt Servadac 
Hektor a két angolnak.

— Amikor tetszik, — felelt Oliphant őrnagy.
Az uj tapasztalattal szemben, mely szerint Gibraltár* 

azon a ponton van, ahol Korfut keresték, Timasseffet és 
Servadacot már csak az a gondolat foglalkoztatta, hogy 
egyrészt Oroszországot, másrészt Franciaországot keressék' 
fel minél előbb. Minden késedelem nélkül felszedték a hor
gonyokat és két óra múlva semmit sem láttak abból, ami 
Gibraltárból még megmaradt.

XV.

Melyben azon fáradoznak, hogy felfedezzék az igazságot,

Mindjárt az ut elején erről az uj és váratlan tényről 
beszélgettek. Ha nem tudták is még felderíteni a teljes 
igazságot, a gróf, a kapitány s a hadnagy, mégis remél
hette, hogy egy lépéssel előbbre juthatnak különös hely
zetűk titkában. De mit is tudtak ők tulajdonképpen ? Azt 
az egyet, hogy a Dobryna, miután Gurbi-szigetet a keleti 
hosszúság 18-ik foka alatt elhagyta, az újonnan keletke
zett partot a keleti hosszúság 33. foka alatt találták. Ez 
pedig összesen 15 hosszúsági foknyi távolságnak felel meg. 
Ha ehhez hozzáveszik a tengerszoros hosszát, amelyen az 
uj ismeretlen szárazföldön keresztülhajóztak, ami körülbe
lül 3 és fél fok, azután a keleti kijárást Gibraltárig, ami 34 
fok és végre a tért Gibraltár és Gurbi-sziget közt, ami 
körülbelül 7 hosszúsági fok, ez egészben 29 fokot jelent, 
így a Dobrynának a kiindulási pontjától oda-vissza legfel
jebb 29 fokot kellene megtennie, 80 kilométert számítva, 
egy fokra 2320 kilométer az eredmény.

Ha a Dobryna utasai Korfu és a Joni szigetek helyén 
Gibraltárt találták, ez annyit jelent, hogy a földtekének 
második keleti felében érintenie kellett volna a Szuezi-csa- 
tornát, a Vörös tengert, az Indiai tengert, a Csendes-Óceánt, 
a Kap-Hornt és északkeleten felfelé az Atlanti-Öceánt. Ez 
óriási ut helyett egy 260 kilométer hosszú uj tenger
szoros elég volt arra, hogy a hajót Gibraltárból egy közel
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50 mérfoldnyi távolságban lévő ponthoz vigye. Ezt ered
ményezte Prokop hadnagy. A számítása, melyben, ha volt 
isi esetleg valami kis tévedés, arra mégis elég volt, hogy 
ujabb következtetéseket vonjanak le belőle.

— Miután tehát a Dobryna, — szólt Servadac kapitány, 
— majdnem visszatért a kiindulási pontjához, anélkül, hogy 
az irányát megváltoztatta volna, ebből arra kellene követ
keztetni, hogy a föld kerülete már csak 2320 kilométer.

— Úgy van, hagyta helyben Prokop. Ez az átmérője. 
Ilyenformán 740 kilométerrel kevesbbedett, vagyis most 
tizszerte kisebb, mint a katasztrófa előtt, amikor 12,792 
kilométernyi volt. Kétség sem fér hozzá, hogy a föld 
megmaradt részét utaztuk körül.

— Ez mindenesetre megmagyarázná a sok feltűnő je
lenséget, amit megfigyeltünk, — szólt Timasseff gróf. — 
így például az ilyen rendkívül megkissebbedett kerületén |a 
nehézségnek kevesbbednie kell és most már értem, hogy 
a tengely körüli forgását ez annyira siettette, hogy két 
nap felkelte közt már csak tizenkét órai időtáj van. Ami 
az uj körforgást illeti a nap körül . . .

Timasseff gróf elhallgatott mert nem igen tudta uj 
rendszeréből levonni ezt a jelenséget is.

— Nos, gróf ur, ■— kérdezte Servadac, — ami az uj 
körforgást illeti . . .

*— Mii a te nézeted ebben a dologban Prokop ? — szólt 
a gróf és a hadnagyhoz fordult.

— Atyus, — felelt Prokop, — két lehetősége nincs 
annak, hogy a megváltozott pályát a világűrben megmagya
rázhassuk. Csak egyetlen egy van és ez azon a feltevésen 
alapszik, hogy a földnek egy töredéke magával ragadta a 
légkör egy részét és most a naprendszer körül más pályán 
kering, mint, amely pálya a földtekéé volt.

E valószínűnek látszó magyarázat után Timasseff, Ser
vadac és Prokop egy darabig némán nézett egymásra. A 
dolgok uj állapotának kiszámíthatatlan következményein gon
dolkoztak. Ha csakugyan levált egy óriás darab a föld
tekéről, vájjon merre halad ? Hova távolodik a naptól ? 
Mint az üstökös elsodródik száz meg száz millió mérföld- 
földnyire, vagy visszakerül a hő és fényforráshoz ? Lehe
tett-e remélni, hogy ez az elvált rész egykoron újra egye
sül a földtekével ? Servadac kapitány volt az első, aki meg
törte a csendet és szinte akaratlanul igy szólt:

— Ördögbe is, az ön magyarázata Prokop, bár nagyon
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sok tekintetben találó, de mégsem elfogadható, ön meg
marad amellett a nézete mellett, hogy a földtekének egy 
darabja, tehát egy uj bolygó, amelyen rajta vagyunk és 
mely a Földközi tengert Gibraltártól Máltáig átfogja, most 
a naprendszerben kering ?

— Az én nézetem ez.
— Ám jól van, de hogy magyarázza meg akkor an

nak a sajátságos szárazföldnek a feltűnését, mely ezt a 
tengert most szegélyezi és mindenekfelett mit szól a part 
alakulásához ? Há a földteke egy részén volnánk, az min
denesetre megtartotta volna gránit vagy mészkő vázát és 
a felületén nem lennének olyan ásványi alkatrészek, ame
lyeknek az összetétele előttünk teljesen ismeretlen.

Ez mindenesetre súlyos ellenvetés volt a hadnagy el
méletével szemben. Azt el lehetett fogadni, hogy a föld
tekéről elvált egy töredék, mely magával vitte a légkör
nek s a Földközi tengernek egy részét. De miért emel
kedik a termékeny part helyén, mely különben a Földközi 
tengert délről, nyugatról és keletről határolja, ez a termé
ketlen merev, parti fal, amelynek természete oly teljésén 
ismeretlen ? Erre a hadnagy nem tudott felelni és azzal 
vigasztalódott, hogy a jövő majd felderíti azt a sötét pon
tot is. Mennyi rejtélyt is foglal magában ez a nagyszerű 
probléma.

— Mindent egybevetve, — szólt Servadac kapitány, 
— végül nem fontos dolog az, hogy egy uj csillagzaton 
repülünk-e a naprendszeren át, hacsak Franciaország ve
lünk van.

— Franciaország... és Oroszország, — tette hozzá 
Timasseff.

— És Oroszország! — hagyta helyben a vezérkari 
tiszt — és sietett elismerni a gróf jogos felszólalását.

De, ha valóban csak a földnek egy darabja volt 
az, mely egy uj ellypszisben forgott a nap körül és ha en
nek a töredéknek is gömbölyű formája van, nem kellett-e 
attól tartani, hogy Franciaországnak egy része és Orosz
országnak legalább is nagyobb része ott maradt a régi 
földön ? Ha Gurbi-sziget csakugyan az, mint, ahogy az ál
landóan egyforma nappalból és éjszakából sejteni lehet, 
a bolygó egyenlitőjén van, akkor, a két sark északon és 
délen egyforma távolságban látható a szigettől, még pe
dig oly messzire egymástól, mint a Dobryna utján tapasz
talt fél kerület, tehát 1160 kilométer. Az északi sark tehát 
580 kilométernyire van a Gurbi-szigettől északnak. A déli
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sarkot tehát ugyanabban a távolságban kell keresni délre. 
Ha ezeket a pontokat a térképen megjelölték, az északi 
sarkot és a déli sark beleesik az afrikai sivatagba, a szé
lességnek körülbelül 99-ik fokába.

Igaza van-e Prokop hadnagynak, amikor egy uj rend
szer gondolatához ragaszkodik ? Csalugyan elszakadt-e egy 
ilyen nagy darab a földtekétől ? Véglegesen ezt senki sem 
tudta megmondani. A rejtély megoldása a jövő-é volt, de 
a feltevés talán még sem nagyon merész. Ha Prokop nem 
találta is ki a teljes igazságot, egy hatalmas lépéssel mégis 
közeledett hozzá.

A szűk szakadékon tuL mely Gibraltártól nem mesz- 
szire, a Földközi tengernek két szélső csúcsát egymással 
összekötötte, a Dobryna a leggyönyörűbb időt találta. A 
szél kedvezett utjoknak és nagyon gyorsan jutottak előre 
északnak. Azt mondjuk, északnak és nem keletnek, mert 
Spanyolország partvidéke legalább is Gibraltár és Aliconte 
közt teljfesen eltűnt, a tenger ellepte a spanyol félsziget
nek ezt a részét és a Dobrynának Sevilla magasságáig kel
lett eveznie, nehogy Andalúziába kerüljön, hanem, hogy 
egy teljesen egyforma, meredek parti falra akadjon, ami
lyen a Máltán túl levő volt. Innen a tenger mélyen be
nyúlt a szárazföldbe, éles szög alakjában, azután a part 
megint déli irányba ment. Amikor a tengerészek, hogy 
némi nyomra akadjanak, kissé eltávolodtak az utjuktól, vá
ratlan leletre akadtak. Februárius 21-én, reggel 8 órakor 
történt, amikor a matróz, aki őrségen volt, hirtelen igy 
kiáltott:

— Palack úszik a tengerben !
Ez a palack esetleg egy fontos írást tartalmazhatott. 

A matróz szavára Timasseff, Servadac és a hadnagy a 
hajó orrába sietett.

A Dobryna úgy manövrált, hogy közeledett a meg
jelölt tárgyhoz, melyet nemsokára kihalásztak és kihúztak 
a partra. Nem volt az palack, hanem bőrtok,. amilyenben 
közepes nagyságú távcsöveket szoktak megőrizni. A te
teje gondosan be volt vonva vászonnal és ha nem rég 
ideje volt a vízben, az nem igen hatolhatott még be a 
tokba. Prokop hadnagy, a gróf és a vezérkari tiszt jelen
létében figyelmesen nézte a tokot. Semmiféle gyári jelzés 
sem árulta el eredetét. A viasz, amelylyel el volt zárva, 
sértetlen volt; a pecsétjén tisztán olvasni lehetett a P. 
R. betűket. Amikor kinyitották, a hadnagy egy papirost 
vett ki belőle, egyszerű négyszögletes lapot, amelyet nyil-
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ván egy jegyzőkönyvből léptek ki és amelyen nagy Betűk
kel írott következő szavak és Írásjelek voltak olvashatók: 

«Gallia ? ? ?
Ab sole, au 15. févr., dist.: 59.000,000 l.!
Chemin parcouru de janv. au févr.: 82.000,000 l.
Va bene ! All right! PáriáitI! »

(Gallia ? ? ? Februárius 15., távolság a naptól 35 
millió 400,000 mérföld! A januáriustól februáriusig meg
tett ut: 49.200,000 mérföld.

Nagyon jól van ! Nagyszerű ! Pompás !!)
— Mit jelentsen ez ? — kérdezte Timasseff gróf ami

kor a papirosnak mindenik oldalát megnézte.
— Nem tudom, — felelt Servadac kapitány, — csak 

egy dolog bizonyos, hogy ennek az írásnak a szerzője bárki 
lett légyen is, februárius 15-én még élt, mert az íráson 
ez a kelet olvasható.

Az okmány nem volt aláírva. Semmi sem árulta el ere
detének helyét Magában foglalt latin, angol, olasz és fran
cia szavakat és különösen az utóbbiból volt nagyon sok benne.

— Hamisítvány ez aligha lehet, — szólt Servadac ka
pitány. — Kézenfekvő dolog, hogy az uj kosmografikus 
rendre vonatkozik, melynek következményeit mi is érezzük. 
A tok, amelyben volt, alighanem valamely hajó emberétől 
származik.

— Nem, kapitány ur, — szólt közbe Prokop hadnagy, — 
mert akkor üvegbe zárta voln¾ ahol jobban meg van 
védve, mint ebben a bőrtokban. Én inkább azt hiszem, hogy 
valami tudós, aki egyedül élt egyik partnak megkímélt pont
ján, ezt a tokot használta fel, hogy megfigyelésének az 
eredményét tudtunkra adja, mely e pillanatban kevésbbé 
volt értékes, mint a palackja.

— Végre is, ez mindegy, — szólt Timasseff gróf. — 
Én most hasznosabbnak vélem, ha ezt a sajátságos ok
mányt kibetüzzük, minthogy a szerzője kilétén törjük a 
fejünket Vegyük elő és nézzük meg szóról-szóra. Tehát 
mit jelent mindenekelőtt ez a Gallia ?

— Nem ismerek se nagyobb, se kisebb bolygót ilyen 
néven, — jegyezte meg Servadac kapitány.

— Mielőtt tovább mennénk kapitány ur, — szólt a 
hadnagy, — engedje meg, hogy egy kérdést intézzek önhöz. 
Nem gondolja-e, hogy éppen ez az okmány, mintha támo
gatná az én utolsó feltevésemet, mely szerint a földtekének’ 
egy töredéke kihányatott a világűrből ?

— Talán ... — szólt Servadac kapitány.
—- Ebben az esetben, — tette hozzá Timasseff gróf, —
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úgy gondolják, hogy a tudós ezt az uj csillagzatot nevezte 
el Galliának ?

— Akkor az csak francia tudós lehetett, — jegyezte 
meg a hadnagy.

— Magam is azt hiszem, — hagyta helyben Servadac 
kapitány. — Figyelje meg, hogy az okmány tizennyolc szava 
közt tizenegy francia szó van, három latin, két olasz és két 
angol szóval szemben. Ez a keverék arra is utal, hogy az 
illető tudós, miután nem tudta, kinek a kezébe kerül az ok
mány, azért irta le ezt a pár szót annyiféle nyelven, hogy 
annál biztosabban megértsék.

— Ám jó ! Tegyük fel, hogy ezt az uj bolygót Galliá
nak hívják, hogy ott kering a nap körül és térjünk vissza 
arra a pár szóra, — szólt a gróf, — «a naptól februarius 
15-én a távolság 354/10 millió mérföld.»

— Ez megfelel annak a távolságnak, magyarázta a 
hadnagy, — mely a Galliát a naptól elválasztotta, «amikor 
átvette a Mars pályáját.

— Ez tehát az okmánynak egy komolyabb pontja volna,
— szóilt a gróf, — amely megegyezik a mi megfigyelésünk
kel. Januáriustól febr'uáriusig megjártunk 49 és 2/10 mil
lió mérföldet.

— Nagyon helyesen, — szólt a hadnagy — és ez 
a körforgási gyorsaság megfelel a Reppler törvényeinek; 
vagy, ami egyre megy, az egyforma időközökben megtett 
ut lassankint kevesbbedik. A legnagyobb meleg, amelyet 
megfigyeltünk, januárius 15-ére esik. A Gallia akkor min
den valószínűség szeriirt nagyon csekély távolságra volt a 
naptól és akkoriban kétszeres gyorsasággal forgott a föld 
gyorsaságával szemben, mely óránkint csak 17,280 mérföld.

— Mindez nagyon szépen hangzik, — szólt Servadac, — 
de sajna, nem árulja el nekünk, hogy a Gallia a naptól 
milyen távolságban fog megmaradni és reméljünk-e, fél
jünk-e a jövőtől ?

— Nem, kapitány, — felelt a hadnagy; — ámde 
pontos megfigyelésekkel a Gallia pályájának különféle 
pontján a mindenütt érvényes nehézkedési törvények se
gítségével oda kell jutnunk, hogy meghatároztuk ennek a 
pályájának az elemeit . . .

— És következésképpen, — vetette közbe a kapitány,
— meg kell találnunk az utat, melyet a Gallia a nap
rendszerben elfoglal.

— Ha a Gallia bolygó, — szólt Timasseff gróf, r— 
mint minden mozgatható test, ez is alá van vetve a meka- 
nika törvényeinek és a nap éppen úgy meghatározza a
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pályáját mint a bolygókét. Attól a perctől fogva, hogy ez 
a töredék elvált a földtől, alá van vetve az általános vonz
erő láthatatlan láncainak, amelyek pontosan meghatároz
zák későbbi röptét.

— Legalább is addig, — tette hozzá a hadnagy, — 
amíg talán későbbre egy másik égi test meg nem zavarja 
a pályáját, összehasonlítva az égrendszer minden testével, 
a Gallia valósággal parányi és a többi bolygó könnyen le
hetne rá észrevehető befolyással.

— Annyi bizonyos, — szólt Servadac kapitány, — hogy 
a Gallia könnyen ki lehetne téve hallatlan összeütközések
nek és igy letérne a helyes útról. Egyébként uraim, gon
dolják meg, hogy úgy beszélünk itt, mintha a Gallián len
nénk és ez már be is lenne bizonyítva. Mi bizonyítja azon
ban, hogy a Gallia nem-e a 170-ik újonnan felfedezett kis 
bolygó ?

— Nem, nem, — felelt Prokop hadnagy, — arról 
szó sem lehet. A teleszkópikus bolygók mind csak egy kis 
keskeny, a Mars és a Jupiter közt levő zónában bolyong
nak. Ennek következtében sohasem közeledhetnek annyira, 
a naphoz, mint a Gallia. Ezt a tényt nem lehet kétségbevonni, 
miután az okmány e tekintetben ebben teljesen megégyé- 
zik saját feltevéseinkkel.

— Fájdalom, — szólt Timasseff gróf, — híjával va
gyunk a csillagászati megfigyelésekhez szükséges műsze
reknek és nem tudjuk kiszámítani a bolygónk útját.

— Ki tudja, — szólt Servadac, — talán megszűnik 
még ez a nehézség is.

— Ami az irás utolsó szavait illeti, — folytatta Timas
seff, — «Va bene ! All right! Parfait!!» az mit sem jelent...

— Kivéve, — vágott szavába Servadac, — hogy a 
szerző azt akarta velők kifejezni, mennyire örömére van
nak a jelenlegi állapotok és hogy gyönyörűnek talál min
dent ebben a nagyszerű világban.

XVI.

Amelyben látni fogjuk, hogyan tart Servadac kapitány a ke
zében mindent és mi marad meg egy nagy szárazföldből.

Miután a Dobryna körülhaj ózta a hatalmas előhegy
séget, »iely az útját észak felé elzárta, abba az irányba 
ment, amelyben a Creus fokának kellett lennie. Az utasok 
majdnem éjjel-nappal a rendkívüli körülményekről beszél-
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tek, amelyekben most voltak. A Gallia nevet önkénytelenül 
is oly gyakran ismételték, hogy az szinte földrajzi értéket 
kapott, amennyiben igy nevezték el azt a bolygót, amely 
a naprendszeren viszi őket keresztül. Mindazonáltal soha
sem felejtették el, hogy nekik a Földközi tenger uj part
vidékét kell kifürkészniük és a hajó lehetőleg közel tar
totta magát a Gallia egyetlen tengerének határához.

A Creus foknak nyomát sem lelték. Szorosan ezen a 
ponton kezdődött a francia határ és elképzelhetjük Ser
vadac kapitány érzéseit, amikor a hazája helyén uj földet 
látott. Még a francia part előtt egy megmászhatatlan fal 
emelkedett, mely elzárt minden kilátást. Ez a fal majd
nem ezer láb magas volt, kietlen, szakadékos és «uj», a 
milyent már láttak a Földközi tenger másik végében. Akár
milyen közel voltak is a parthoz» a keleti Pyreneusok part
vidékéből nem láttak semmit. Bár Servadac mindenre el volt 
készülve, mégis szinte megdermedve állott a szomorú való
sággal szemben. Nyomát sem látta a partoknak, amelyeket 
oly jól ösmert. Amikor a parti fal könnyedén észak felé 
hajolt, azt remélte, hogy mégis csak látni fog valamit a 
francia talajból, mely talán elkerülte a pusztulást. De bár 
akadtak nagyon mélyen benyúló öbölre, a Provence pom
pás partjából nem látott semmit.

— Pedig a Gallia szárazföldje nem érhet véget ezzel a 
megközelíthetetlen parttal, — szólt Servadac Timasseffhez. 
— az északi sarka ezen túl kell, hogy legyen. Ali lehet e falak 
mögött ? Meg kell tudnunk, meg kell győződnünk róla, hogy 
mégis nemi a föld teke-e az, amelyen mi bolygunk; hogy nem 
uj pályán visz-e bennünket a bolygók világán túl és nincs-e 
e válaszfal mögött Franciaország, Olaszország, vagy talán az 
egész többi Európa ? Ne akadnánk sik partra, hogy odamehes
sünk ? Nincs rá mód, hogy erre a látszólag megmászhatatlan 
falra felkapaszkodjunk és hogy csak egyszer megnézzük, 
hogy mit rejt a szemünk elől ? Igyekezzünk a partra ott, 
ahol lehet. Isten nevében !

De bár a Dobryna majdnem állandóan a part mentén 
haladt, nem látszott pont, még szirt sem» ahol partra szán
hattak volna. Teljes gőzzel igyekeztek keletre. Az idő ked
vezett. Az érezhetően lehűlt légkör csak kevés vizpárát ve
tett fel. A napnak megkisebbedett korongja csak halvány 
sugarakat töveit. De éjjel a csillagok rendkívüli fényben 
tündököltek, mig bizonyos bolygók a növekedő távolság 
folytán halványultak. így volt ez a Vénusszal és a Mars
sal, valamint ama ismeretlen világtesttel, mely az alsó, vagy 
belső bolygók körében megelőzte a napot, amikor felkelt
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vagy amikor leszállt. E helyett az óriási Jupiter és a re
mek Saturnus fénye növekedett, miután a Gallia ezekhez a 
bolygókhoz közeledett és Prokop megmutatta a szabad 
szemmel is látható üranust, melyet máskor csak távcsővel 
lehetett felismerni. Februárius 24-én a Dobryna eljutott az 
Antibes fok magaslatára. Itt az utasok nagy örömére, de 
nagy csudálkozására is egy szűk hasadék kettéosztotta a 
meredek partot. Az alján, a tenger hosszában, keskeny fö- 
vényes part nyúlt el, amelyen egy csónak veszély nélkül 
kiköthetett.

— Végre partra szállhatunk ! — szólt Servadac kapi
tány — és magánkívül volt örömében.

Timasseff szívesen megadta erre az engedélyt, hiszen 
mindnyájukban egyformán égett a vágy, hogy erre a partra 
lépjenek. Ki tudja, nem kapaszkodhatnak-e fel erre a ma
gas parti falra, ahonnan messze látkörük nyílnék és ha 
nem is láthatnák onnan a francia földet, de mindenesetre képét 
nyerik az uj alakulásoknak. Reggel 7 órakor a gróf, a ka
pitány s a hadnagy partra szállt. Itt találták először némi 
maradványait a régi földrétegnek néhány sárgás-szürke mész
követ, amilyen különösen a Provenci parton található. De 
ez a keskeny part nyilván maradványa a régi földtekének, 
alig volt nehány négyszögnyi területű és a kutatók azon
nal elmentek egy úgynevezett vízmosáshoz, amelyen fel 
akartak kapaszkodni.

Ez a «vizmosás» egészen száraz volt és tisztán elárulta, 
hogy csak egy hasadék volt, amelyen hegyi patak sohasem 
görgette le zugó vizét. De ha nedvességet nem mutatott is, 
annyi bizonyos, hogy a megváltozott éghajlati viszonyok előtt 
egykoron sok viz folyhatott le rajta. Helyenldnt már egy 
kis havat is lehetett látni, mely a hegy csúcsának legma
gasabb pontját vastag rétegként feküdte meg. Minden va
lószínűség szerint a parti fal mögötti rész is hóval és jéggel 
fedett

-— íme, első nyomai az édes víznek, amit a Gallián ta
láltunk, — jegyezte meg a gróf.

— Igenis, — felelt Prokop — és feljebb a növekedő 
hideg folytán nemcsak havat, hanem jeget is fogunk találni. 
Ne felejtsük el, hogy minden valószínűség szerint a Gallia 
arktikus területének a közelében vagyunk, amelyet a nap 
sugarai csak nagyon ferde irányban érnek. Itt csakúgy, 
mint nyáron a föld két sarkán, soha sem lehet éjszaka, 
miután a nap forgó tengelye csekély hajlása folytán alig 
hagyja az egyenlítőt Ellenben nagyon hideg lehet kü- 
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lönösen, ha a Gallia Jelentékenyen elt4volodiE a hő köz
pontjától, a naptól.

— Nem kell-e attól tartanunk hadnagy ur, — kér
dezte Servadac, — hogy a növekedő hideg el fog pusztítani 
minden élő lényt ?

— Nem, kapitány, — felelt Prokop, — akármennyire 
eltávolodunk is a naptól, a hideg sohasem fog a világűr 
légmérséklete alá szállni, tehát ama pontok alá, amelye
ken már levegő sincsen.

A három utas egy pillanatra megállt, hogy egy kissé 
pihenjen, mert ahogy ez hegymászóknál elő szokott for
dulni, őket is fárasztotta a lassankint ritkuló levegő. Azon
kívül, bárha még csak 6—700 lábnyira emelkedtek, érez
ték, hogy a levegő nagyon lehüllt. Mégis vagy másfél óra 
alatt elértek a hegyhát magaslatára. Ez a parti hegység 
nemcsak a déli tenger fölé emelkedett, hanem kimagaslott 
északra is az egész lejtős környék felett. Amikor felértek, 
Servadac nem tudott elfojtani egy kiáltást. Franciaország 
nem volt többé I Számtalan sziklaképződmény egymást kö
vette a legtávolabb szemhatárig. Hóval s jéggel fedve ez a 
kőtenger egyforma sivataggá folyt össze. Az egész Gallia 
egy ásványforma és ismeretlen alakulás termékének lát
szott De bár mint volt is, a Galliának ebben a részében nem 
lehetett az európai szárazföld maradványát látni. Mindenütt 
az uj anyag fedte a talajt. Nyoma sem volt itt a Provenci 
dombos tájának, a narancs és citromligeteknek, olaj erdők
nek, pálmáknak és eukaliptusoknak. Itt nem tenyészett sem
miféle *növényzet, nyomát sem látták állatvilágnak, mert 
még egy madár sem talált volna itt egy napra való eleséget. 
A kőbirodalom uralkodott itt a legrettenetesebb vigaszta
lanságával. Servadac olyan izgatott volt, ahogy ezt fel sem 
tételezték volna róla. Köhytől nedves szemmel nézte ezt a 
szomorú tájat. El sem tudta hinni, hogy valamikor itt volt a 
szép Franciaország.

— Nem, — igy szólt, — százszor is nem, a mi helyi 
felvételeink hamisak voltak. Mi nem vagyunk azon a szé
lességi fokon, mely a tengeri alpeseket átszeli. Az a föld, 
amelyet mi keresünk, amott hátrább kell, hogy legyen. Meg
engedem, hogy a tengerből kiemelkedett egy fal. De azon 
túl még találunk európai földet. Jöjjön Timasseff gróf, jár
juk be ezt a jégsivatagot és keressünk, kutassunk tovább 
egyre tovább!

E szavakra Servadac már vagy húsz lépéssel előbbre 
sietett, hogy járható ösvényt találjon ebben az útvesztő
ben. Hirtelen megállt A hó alatt a lába egy nyilván meg-
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dolgozott kőbe akadt. A formája és színe utón ítélve, nem 
tartozhatott az uj íüldalakuláshoz. Servadac felemelte. Egy 
darab sárgás márvány volt, amelyen még olvasni lehetett 
nehány belevésett betűt, többek közt e szótagot: Vil...

— Villa, — szólt Servadac kapitány — és leejtette a 
márványt, amely ezer darabra tört. A villából, mely bizonyára 
remek lakás volt az Antibes fok végében, a világ legszebb 
pontján, magából e remek fákból, mely zöld galyként ma- 
gaslott ki ti doni és Nizzai öbölből, a gyönyörű panorámá
ból a háttérben a tengeri alpokkal, — mindebből mi maradt 
meg ? Még az a darabka márvány sem, amely éppen most 
lett porrá. Servadac mozdulatlanul merült szomorú gondo
lataiba. Ekkor Timasseff odament hozzá és komolyan szólt:

— Kapitány ur, ismeri a Hape család jelmondatát ?
— Nem, gróf ur, — felelt Servadac Hektor.
— így hangzik: Orbe fracto, spes illaesa !
— Ez éppen ellenkezője a Dante kétségbeesett !mon- 

dásának.
— Igen, kapitány és most legyen ez a mi jelmon

datunk is !

XVII.

Melyben találóan odaírhatnánk: ettől eddig.

Az utasoknak most már nem volt mit tenniük, mint
hogy visszatérjenek Gurbi-szigetére. Ez a kis terület volt 
ugylátszik az egyetlen darab, mely a régi földből megma
radt és amelyen megtelepedhetnek azok, akiket az uj csil
lagzat a naprendszeren visz keresztül.

— Legalább egy darabkája Franciaországnak, — szólt 
Servadac Hector.

Megbeszélték hát a visszatérést és már el is határoz
ták azt, amikor Prokop hadnagy azt a megjegyzést tette, 
hogy a Földközi tengernek mostani partjait még nem ke
resték fel egész terjedelmükben.

— Északon, — igy szólt, — az Antibes fok régi helyén 
a partot meg kell vizsgálnunk egészen ama keskeny vizi- 
utig nyugatra, mely elvisz a Gibraltárt tengerig és délen 
a Gabes fokig. Délen ugyan elhaladtunk a régi afrikai part 
mentén, de az uj határt még nem ismerjük. Ki tudja, hogy 
teljesen el vagyunk-e zárva délről és hogy a Szahara ter
mékeny oázisainak valamelyike nem kerülte-e el a meg
semmisülést. Talán Olaszország, Szicília, a Balkán-szigetek,
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vagy a Földközi tengernek nagy szigetei ellenálltak a ka
tasztrófának. Szerintem erről minél előbb meg kellene győ
ződnünk.

— Nagyon helyesen, Prokop — szólt Timasseff gróf 
és én is múlhatatlanul szükségesnek tartom, hogy kiegészít
sük az uj tenger maradékának hydrographykus felvételeit.

— Szívesen beleegyezem én is, — szólt Servadac — 
de mindenekelőtt előbb azt kell tudnunk, hogy múlhatatlanul 
szükséges-e befejeznünk a kutatásainkat, mielőtt a Gurbi- 
szigetre visszatérünk.

— Azon a nézeten vagyok, — jegyezte meg a hadnagy, 
— hogy addig használjuk a Dobrynát, amíg szolgálatunkra 
lehet.

— Mit akarsz ezzel mondani ? — kérdezte Timasseff.
— Csak azt, hogy a légmérséklet mindinkább alászáll, 

hogy a Gallia olyan utón halad, melyen mindinkább eltá
volodik a naptól és minden nemsokára nagyon szokatlan hi
degnek lesz kitéve. Akkor azután a tenger befagy és nem 
hajózható. Hiszen ön ismeri a jég közt való utánzásnak min
den nehézségét. Nem tanácsos-e tehát, hogy felfedezési 
utunkat addig folytassuk, amig szabad vizünk van ?

— Igazad van, Prokop, — szólt Timasseff. — Nézzük 
meg, mi maradt meg a régi szárazföldből. És ha Európának 
egy részecskéje meg van kiméivé és ha nehány szeren
csétlen ember valahol epedve várja a segítségünket, ezt 
meg kell tudnunk, mielőtt téli menhelyünket felkeressük.

Mindenesetre nemes érzésre vall, hogy Timasseff gróf 
az adott körülmények között is embertársaira gondolt. De 
ki tudja, nem gondol-e önmagára az, aki ilyenkor másokra 
gondol ? Hiszen a személyek közt, akiket a Gallia a vég- 
hetetlen világűrön keresztül visz, a faj, vagy nemzetiségi 
különbség már nem juthat érvényre. Ugyanegy népnek vol
tak a képviselői és tulajdonképpen egy család voltak, mert 
hiszen a régi földből már csak nagyon kevés ember ma
radhatott meg. Ha pedig maradtak emberek, össze kell ke
rülniük mindnyájuknak, hogy minden idejüket a közjónak 
szenteljék és ha eltűnnék minden remény, hogy egykor még 
visszatérhetnek a földtekére, akkor azon kell lenniük, 
hogy az uj csillagzaton uj emberiségnek vessék meg az 
alapját.

Februárius 25-én a Dobryna elhagyta a kis kitötőt, 
amelyben rövid időre menedéket keresett. Az északi part 
mentén teljes erővel kelet felé haladt. Éles szellő nagyon 
is erezhetove tette a hideget. Szerencsére a tengernek na
gyobb hidegre van szüksége, mint az édes víznek, hogy
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befagyjon, így hát a hajónak semíniféle akadálya sem volt 
Mindenesetre sietni kellett Az éjszakák nagyon szépek vol
tak. A felhők a mindinkább lehűlt légkörben csak nehezen 
tudtak tömörülni. Az égen a csillagképek gyönyörű tisz
taságban ragyogtak. Mint ahogy Prokop hadnagynak, a 
tengerésznek nagyon rosszul esett hogy a hold jóformán 
örökre eltűnt, a csillagász, aki megfejteni igyekezett a csil
lagvilág rejtélyeit, bizonyára örvendezett volna a Gallia éj
szakáinak zavartalan tisztaságán. Hogyha a Dobryna uta
sainak nélkülözniük kellett is a holdat valósággal eső mód
jára hulltak a csillagok. Sokkal nagyobb számmal, mint 
ahogy a földlakók közül a megfigyelők augusztusi és no
vemberi éjszakáikon ezt megfigyelhették. A Gallia nyilván 
a föld pályájával megegyező, de azon kivül eső gyűrűjén 
haladt ezeknek a kis világtesteknek. A fénylő meteorok, 
mintha az Algolból, a Perseus csillagképének egy csil
lagiából hullottak volna és óriási gyorsaságuk s az ez
által a légkörrel való természetés súrlódások következté
ben szokatlan fényben gyultak ki. Bokrétája volt ez egy 
millió rakétának, amelyet még sem lehetett volna a mete
oroknak ezzel a pompájával összehasonlítani. A parti szik
lák valóságos fénybe voltak fürösztve és a tenger úgy meg
kápráztatta a szemet, mintha tűz hullott wlna bele. Ez 
a gyönyörűség persze csak huszonnégy óráig tartott, miután 
a Gallia nagyon gyorsan távolodott a naptól.

Februárius 26-án a hajót kelet felé feltartóztatta egy 
kiszögellő part, mely elnyúlt körülbelül a régebbi Korsikáig,' 
de Korsikának magának nyoma sem látszott. Bonifácziós 
helyén csak kietlen tenger volt. 27-én keleten nehány mér- 
földnyire egy szakadékot jeleztek, mely ha nem köszönhette 
keletkezését valamely újabb természeti eseménynek, alig
hanem Sardinia északi csúcsa volt. A Dobryna a sziklasziget 
felé tartott. Lebocsátottak egy csónakot. Timasseff és Ser
vadac nemsokára egy kicsiny, zöld, vagy egy hektárnyi 
területet magában foglaló sikon szállt ki. Elszórtan nehány 
mirtusz és masztiksz bokor emelkedett, melyek fölé nehány 
vén olajfa magaslott. Élő lény nem látszott rajta. Már el 
akarták hagyni a szigetet, amikor egy állat hangja ütötte 
meg a fülüket és a kövek közt kapaszkodó kecskét látták 
meg. Egyetlen példánya volt ez ama házi kecskéknek, a 
melyeket joggal neveznek a szegény ember tehenének. A 
kecske nem ijedt meg az idegenektől, inkább feléjük sza
ladt és mekegésével és ugrándozásával mintha arra akart 
volna jelt adni, hogy kövessék.

— Ez a kecske nem él itt egyedül a szigeten, — szólt



Néhányszáz lépéssel arrább egy barlangba jutottak, melyet 
masztiksz-bokor majdnem teljesen elfedett. Ott egy közel 7—8 
éves feketeszemű gyermek kandikált az ágak közül, anélkül, hogy 
különösebb félelmet mutatott volna.
Verne: Servadac Hektor. 6
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SerVadac ; — menjünk utána. Úgy is tettek1. Néhány száz 
lépéssel arrább egy barlangba jutottak, melyet nehány masz- 
tiksz-bokor majdnem teljesen elfedett. Ott egy közel 7—8 
éves fekete szemű gyermek kandikált az ágak közül, anél
kül, hogy különösebb félelmet mutatott volna. Miután egy 
darabig nézte a két idegent, akik inkább csudálkozást kel
tettek benne, mint rémületet, a lányka felugrott és kinyújtott 
kézzel sietett eléjük:

— Ugy-e ti, nem vagytok rossz emberek ? — szólt lágy, 
csengő hangon olaszul. — Ugy-e, nem fogtok bántani, 
nem kell félnem ?

— Nem, gyermekem, — felelt a gróf olaszul. — 
Barátaid vagyunk és azok is maradunk. Néhány pillanatig 
nézte a szép leánykát. Hogy hívnak, kicsikém ?

— Ninának.
— Meg tudnád mondani, hogy hol vagyunk ?
— Madalénán, — felelt a kicsike. Itt voltam, amikor 

olyan egyszerre megváltozott minden.
Madaléna sziget volt Caprera közelében, Szardínia északi 

részében, mely a határtalan pusztításnál teljesen elmerült. 
Timasseff néhány kérdést intézett a gyermekhez, amelyekre 
az nagyon értelmesen felelt és igy megtudták, hogy a 
leányka egyedül van a szigeten, nincsenek szülei és éppen 
egy birtokosnak a nyáját legeltette, amikor a katasztrófa 
pillanatában eltűnt körülötte minden, nem maradt meg, csak 
ez a darabka föld, amelyen ő meg Marcy, a kedvence meg
menekült. Eleinte nagyon félt, de azután megnyugodott és 
hálát adott az Istennek, hogy a föld már nem mozog. Az
után, úgy, ahogy lehetett, eltengődött a kecskéjével. Sze
rencsére mostanáig még volt ennivalójuk és éjjel-nappal 
mindig azt remélte, hogy majd csak eljön érte valami 
hajó. Most arra kérte őket, hogy vigyék el a kecskéjével 
együtt minél előbb abba a majorba, amelybe tartozott.

— íme, tehát a Galliának egy nagyon szép lakójára 
találtunk, — szólt Servadac kapitány — és megölelte a 
gyermeket

Fél órával később Nina és Marcy a hajó fedélzetén 
volt, ahol mindenki tőle telhetőleg megtett a fogadtatásra 
mindent. Az általában nagyon vallásos és babonás matrózok 
a leánykában amolyan jó angyal félét látták és némelyek 
azon is tűnődtek, hogy vájjon nincs-e szárnya. Az első nap
tól fogva maguk közt a kis Madonnának nevezték. Néhány 
óra alatt a Dobryna elől eltűnt Madaléna. 36 mérföldnyire 
délnek újra megtalálták azt a tengerszorost, mely a múlt
kor megvédte őket a vihar ellen és melynek keleti tarkó

öl
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lata a Gibraltári tenger felé nyílik. Mindeddig felvették 
a térképen a helyeket. Miután Prokop hadnagynak volt rá 
oka, hogy az idővel fukarkodjék, most egyenes vonalban 
szelte át a tengert ama szélességi fokig, ahol az uj száraz
földnek még meg nem keresett partjára akadtak.

Most márczius 3-ika volt. Mig az uj part itt körülbelül 
Tunist határolta, arrább Constantine magasságában átszelte 
a Zibán oázist. Azután széles szögben emelkedett a 32-ik 
fokig és itt pgy szabálytalan tengeröböllé alakult. Még to
vább terjedt, közel 30 mérföldnyi távolságban a régi algíri 
Szaharán át és délen a Gurbi szigethez közeledett egy csú
csával, melyet Marokkó természetes határának tekinthettek, 
ha ugyan Marokkó még megvan. E csúcs mentén kellett 
északra haladniok és ebben az utjokban az utasok egy vul
kánikus jelenségnek voltak a tanúi, amelyet most láttak 
először a Gallián. Tüzhányó-hegy jelezte azt a földcsucsot 
és vagy 3000 láb magasságban emelkedett. Kialudtnak nem 
tekinthették, mert a krátere felett még füstfelhők gomo
lyogtak. bárha lángot nem láttak is.

— A Galliának van tehát belső tüze is, — szólt Serva
dac kapitány.

— Miért ne volna ? — felelt a gróf, — miután a Gallia 
csak egy töredéke a régi földtekének. Aliért ne vihetett 
volna magával egy részt a központi tüzéből, mint ahogy 
elvihetett egy részt a légkörből, a tengerből és a száraz
földből ?

— Fájdalom, csak nagyon kis részt, — jegyezte meg 
Servadac kapitány, — de remélhetőleg elég nagyot arra, 
hogy megmaradt lakóinak szükségletét fedezze.

— Most jut eszembe, — szólt Timasseff, — hogy kör
útunkban megint eljuthatunk Gibraltárhoz. Jónak látja-e, 
hogy az angolokat felvilágosítsuk az uj állapotokról és azok 
következményeiről ?

— Minek ? — felelt Servadac. — Ezek az urak tudják, 
hogy Gurbi szigete hol van és odajöhetnek, ha úgy tetszik 
nekik. Szükségben nincsenek és legfeljebb 72 mérföld vá
lasztja el a szigetöket a mienktől. Ha majd a tenger be
fagyott, könnyű szerrel eljöhetnek hozzánk. Semmi okunk 
sincs arra, hogy el legyünk ragadtatva a fogadtatástól, a 
melyben részesítettek, és ha ők eljönnek, majd mi megbo
szuljuk magunkat . . .

— Olyformán, hogy szívesebben fogadjuk, — je
gyezte meg Timasseff gróf.

— Igaza van, gróf ur, — felelt Servadac kapitány,
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— tatért hiszen most nincsenek se francziák, se angolok, se 
oroszok . . .

— No no, — vágott Timasseff a szavába. — Angolok 
mindig angolok maradnak. Ez az előnyük, de ez a hibá
juk is !

Ezzel aztán megbeszélték a magatartásukat Gibraltár 
katonaságával szemben. A Dobryna semmi esetre sem 
ment arra, mert ebben az útjában komoly veszedelmek fe
nyegették volna. A légmérséklet mindinkább alább szá’lt és 
Prokop hadnagy mind nagyobb nyugtalansággal észlelte, 
hogy a hajó körül a tenger nemsokára megáll. A széntar
tók is mindinkább kiürültek és tartani lehetett attól, hogy 
elfogy a tüzelőanyagjuk, ha nem kímélik valamennyire. így 
hát arra kellett határozniok magukat, hogy a körutazást 
abbahagyják. Meggondolatlanság lett volna, hogy amikor 
fogytán a tüzelőanyag, messzire elmerészkedj.enek. Aznap 
tehát, márczius ötödikén, elhatározták, hogy a Dobryna visz- 
szatér Gurbi-szigetére, amelytől legfeljebb tizenhét mér
föld választotta el.

— Szegény Ben Zouf! — szólt Servadac kapitány, aki 
ezalatt az öt hét alatt sokat gondolt a társára. — Adja az 
Isten, hogy baj nélkül találjam.

A rövid utat a vulkánikus kiszög elléstől a Gurbi-szi- 
getig csak egyetlen esemény szakította meg. A tengerbsn 
ugyanis megtalálták a titokzatos tudósnak egy második hír
adását, akinek kétségkívül sikerült a Gallia pályájának ele
meit kiszámítania és aki napról-napra követte azt útjában. 
Napféltékor a hajóőrség egy tárgyat látott a vízben, melyet 
kihalászott. Most egy konzervdoboz pótolta a hagyományos 
palaczkot, de most is ugyanolyan lenyomata pecsét zárta 
el légmentesen az edény nyitását. Gondosan kinyitották. 
Megint találtak benne egy okmányt, amelynek tartalma a 
következőképp hangzott:

«Gallia (?)
Távolság a naptól, márczius 146.800,000 mérföld.
Februáriustól márcziusig megtett ut: 34.500,000 mér

föld.
Va bene ! All right! Nil desperandum ! Remek!
— Nincs rajta se czim, sem valami közelebbi megje

lölés, — szólt Servadac kapitány. — Az ember hajlandó 
volna hinni, hogy itt valami állandó csalás folyik.

— Akkor ennek sok példányban kellene lennie, — je
gyezte meg Timasseff, — mert miután mi már két ilyen 
okmányt találtunk, a szerzője el kellett, hogy árassza yele 
a tengert
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— De ki lehet az a bolond tudós, akinek eszébe sem 
jut, hogy elárulja a tartózkodási helyét ?

— Ha az okmány csakugyan komoly, — szólt Prokop 
hadnagy — és nincs okunk az ellenkezőt hinni, két komoly 
következtetést vonhatunk le belőle. Az első, hogy a hajó 
mozgó gyorsasága 13 4/5 millió mérfölddel kevesbbedett, mi
után a januáriustól februáriusig megtett ut 49 1/5 millió mér
földet tett meg, mig a pálya hossza februáriustól márcziusig 
már csak negyven millió mérföldet tesz ki. A második, 
hogy a Gallia távolsága a naptól még februárius 15-én 
34 és fél millió mérföld volt, március 1-én 46¼ millióra 
emelkedett, tehát most 10 és fél millió mérfölddel növeke
dett a távolság. Minél inkább távolodik tehát a Gallia a 
naptól, annál inkább kevesbbedik mozgásának a gyorsa ága, 
ami teljesen megegyezik az égi gépezet mekanizmusával. 
Mindebből pedig az következik, hogy a pályánk elliptikus, 
melynek központkivüliségét egyelőre lehetetlen kiszámíta
nunk.

— Azonkívül az is eszembe jut, — szólt a gróf, — 
hogy az okmány írója, megint a Gallia nevet használja 
Én tehát azt ajánlom, hogy ezt az uj csillagzatot, amelyen 
vagyunk, nevezzük el Galliának, ezt a tengert pedig Gallia 
tengernek. *

— Helyesen, — felelt Prokop hadnagy. — Ez alatt 
a név alatt fogom bevezetni az uj tengeri térképbe.

— Én a magam részéről, — szólt végre a kapitány 
is, — még egy harmadik megjegyzést tennék. Nekem úgy 
tetszik, hogy az a derék ember nagyon el van ragadtatva a 
mostani viszonyoktól és bármi történjék is, én egyformán 
kiáltom majd vele:

Nil, desperandum!
Egy órával később a hajóőr jelezte, hogy Gurbi-sziget 

már a láttávolban van.

XVIII.

Melyben Gurbi-sziget kormányzójának fogadtatásáról és a 
távollétében történt eseményekről van szó.

A hajó januárius 31-én hagyta el a szigetet és már- 
czius 5-én tért vissza harmincöt napig tartó ut után. Ez 
a harmincöt nap megfelelt hetven Gallia napnak, mert a 
nap ez idő alatt a sziget délkörét ugyanannyiszor érintette. 
Servadac Hektor nagyon meg volt hatva, amikor az algíri
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földnek az általános pusztítástól megkímélt kis részéhez ért. 
Az utazás alatt ismételten kérdezgette magában, hogy váj
jon megtalálja-e ugyanazon a helyen a derék Ben Zoufot ? 
Tele volt aggodalommal, amelyek szerencsére nem telje
sedtek. Gurbi szigete megvolt, sőt sajátságos jelenségként, 
még mielőtt a Cheliff kikötőjébe értek volna, Servadac 
Hektor sajátságos felhőt vett észre, mely csak vagy 100 
lábnyira lebegett területeinek talaja felett. Amikor a hajó 
már csak néhány kábelhossznyira volt a parttól, az em
lített felhő sürü tömegnek bizonyult, mely gépiesen len
gett a légkörben fel és alá. Servadac hamarosan felismerte, 
hogy óriás madársereg felhője ez és a kiáltozások lármá
jából puskalövéseket is lehetett hallani.

A Dobryna ágyulövéssel jelezte érkezését és horgonyt 
vetett a Cheliff kis kikötőjében. E pillanatban fegyverrel 
a kezében, egy férfi rohant a parti sziklára. Ben Zouf volt. 
Előbb mozdulatlanul megállt és a szemeit vagy tizenöt lé
pésnyi távolságra szegezte. Végül mégsem tudott erőt 
venni magán, eléje sietett a kapitánynak, aki éppen most 
szállt partra és gyengéden megcsókolta a kezét és ahe
lyett, hogy örömének adott volna kifejezést az üdvözlés
kor, Ben Zouf igy kiabált:

— Öh, ezek a gazemberek, ezek a banditák milyen jó, 
hogy már megjött, kapitány ur, ezek a tolvajok, ezek a 
kalócok. ezek a beduinok !

— Hát téged mi lelt, Ben Zouf ? — kérdezte Servadac, 
aki ezeknek a haragos kiáltásoknak a hallatára azt hitte, 
hogy arabs banda tört a területére.

— A pokolnak e madarait gondolom, — felelt Ben 
Zouf. Már vagy egy hónapja pazarolom rájuk a puskaporo
mat és minél többet ölök meg közülük, annál többen jönnek. 
Biztosíthatom, hogy ha engednénk, ezek a csőrös, tollas 
kabilok utolsó szemig kipusztitanának mindent a szigeten.

Timasseff meg Prokop szintén partra szállt és a ka
pitánynyal együtt megállapították, hogy Ben Zouf nem 
túlozott. A dús aratás most a sok madárnak esett zsákmá
nyául. Csak egy kis maradványát tudták a falánk madarak
tól megmenteni. Azt kellene mondani, hogy azt a marad
ványt, amit még nem arattak le, mert az alatt, hogy oda
voltak, Ben Zouf nem pihent, aminek tanulsága volt a sok 
petrencze, mely imitt-amott a kopár réteken állott. Itt együt 
volt az egész madársereg, amit a Gallia véletlenül magá
val vitt, amikor a földtől elszakadt. Természetesen a Gurbi- 
szigeten kerestek menedéket, mert csak itt találtak szántó
földeket, réteket és édes vizet és bizonyosságát adták an-
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nak, hogy a kis bolygó egyetlen része sem tud nekik ezen 
kívül táplálékot nyújtani. Persze, hogy most a szigetlak5k 
rovására igyekeztek megélni, aminek tőlük telhetőleg elejét 
kellett venniük.

— Majd megfogjuk nekik mutatni, merre van az lut, 
— szólt Servadac Hektor.

— Remélem, kapitány, — felelt Ben Zouf, de tessék 
megmondani, mi lett az afrikai társainkból ?

— A mi afrikai társaink még mindig Afrikában van
nak, — felelt Servadac Hektor, csakhogy Afrika, fájdalom, 
már nincs többé.

— Afrika nincs többé ! — de Franciaország ?...
— Franciaország, az most nagyon messzire van tő

lünk, Ben Zouf.
— Az én Mont-Marterem ?
A szivét legjobban ez a gond terhelte. Servadac ha

marosan elmondta katonájának a történteket és hogy a 
Montmartre s vele Páris, Párissal pedig egész Franciaország, 
ezzel együtt egész Európa s Európával tulajdonképpen az 
egész földteke, vagy negyven millió mérföldnyire van a 
Galliától és körülbelül le kell tenni a reményről, hogy még 
valaha visszatérhetnek oda.

— Ugyan kérem, — szólt a legény, — még csak ez 
kellene! Laurent, akit Ben Zoufnak neveznek és aki a 
Montmartren született ne lássa többé a Montmartret ? Os
tobaság, kapitány ur! A legnagyobb tisztelettel mondom, 
de ez nagy ostobaság.

— Helyesen van, — felelt Servadac kapitány, — te 
csak remélj, az ember sohase essék kétségbe, nyilván ez a 
véleménye a mi névtelen levelezőnknek is. De most az
tán rendezkedjünk be Gurbi-szigetén olyanformán, mint 
hogyha örökké itt kellene maradnunk.

Beszélgetés közben Servadac, aki előre ment, a Ben 
Zouf által a legnagyobb gondossággal helyreállított gur- 
biba tért Rendbehozták az őrházat is, Galette meg Sefir 
pedig bőven el volt látva abrakkal. Ebben a szerény kunyhó
ban kínálta meg vendégeit Servadac hajlékkal, valamint a 
kecskéjét híven őrző kicsi Ninát is. Útközben Ben Zouf 
megcsókolta a kislányt mind a két orcáján. *

A gurbiban mindjárt komoly tanácskozás folyt arról, 
mit kellene mindenekelőtt tenni. Legégetőbb kérdés volt 
egyelőre a lakás kérdése. Hogy rendezkedjenek be a szi
geten, hogy a rettenetes hideggel dacolni tudjanak. A Gallia 
a bolygó közti útjában nagy hidegnek lesz kitéve, amelynek 
& tartamáról sejtelmük sincsen. Ki tudja, nem telik-e el
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e^y pár esztendő, amíg visszatérnek a nap közelébe. Azon
kívül nem volt elég fűtőanyagjuk, szenük egyáltalán nem 
volt, s azzal is tisztában voltak, hogy amig a hideg tart, 
nem terem meg semmi. Mit tegyenek, hogy védekezzenek a 
fenyegető végzet ellen ? A kibúvót meg kell találni, még 
pedig lehetőleg hamar. A táplálkozás nem okozott közvetetten 
nehézséget. Ivóvíz is volt elég, hiszen a szigeten több pa
tak folyt keresztül, melynek vize különböző cisternát meg
töltött. A tartós hideg megfagyasztja a Gallia-tengert és 
bőségesen nyújt iható vizet, miután a jégben tudvalevő
leg szemernyi só sincs többé. Az elszórtan tevő nyáj ad majd 
elég húst, de mert, hogy nem fog teremni semmi, a házi
állatoknak sem lesz elég takarmányuk. Ez a körülmény bi
zonyos óvintézkedésekre kényszeritette őket és ha ki tud
ták számítani a Gallia körútját az attrakció központja körül, 
majd kiszámitják, hogy télire hány darab állatot tartsa
nak meg. A Gallia tulajdonképpeni lakossága, leszámítva 
a gibraltári 13 angolt, 8 oroszból, 2 franciából és egy kis 
olasz lányból állt T¾hát Gurbi-szigetének 11 lakosról kel
tett gondoskodnia. Amikor ezt megállapították, Ben Zouf 
hirtelen megszólalt:

— Nagyon sajnálom, kapitány ur, hogy ellent kell 
mondanom. Az ön számítása nem helyes. Jelentem, hogy 
huszonhármán vagyunk itt a szigeten.

— Nem értem, Ben Zouf.
— Mindeddig még nem volt alkalmam, hogy jelentést 

tegyek. Az ön távollétében vendégek érkeztek. Nézzenek egy
szer körül uraim. Az aratással már előre haladtam, ami
hez pedig a két karom a legjobb akarattal sem elég.

— Ezt belátom, — jegyezte meg Prokop hadnagy.
— Jöjjenek vetem mind. Nem vagyunk messzire, csak 

két kilométernyire, de a fegyvereinket vigyük magunkkal, 
az átkozott madarak elten hadd védekezzünk.

Kiváncsi izgatottsággal követte Servadac, Timasseff és 
Prokop a tiszti szolgát, mig a kis Ninát a kecskéjével 
együtt a gurbiban hagyták. Útközben Servadac kapitány 
tömegesen lövöldözte a madarakat. Nem volt ez va
dászat, csak kipusztitása egy merész rablóbandának. A 
helyett, hogy a sziget északi partját követték volna, Ben 
Zouf keresztül szelte a’ síkságot. Tiz perc múlva, hála a 
kevesbbedett fajsúlyúknak, Servadac kapitány és kísérői már 
megtették az előbb említett két kilométernyi utat és egy 
kis bozót előtt megálltak.

— Oh, a gazemberek! a banditák I ezek a beduinok ! 
— szólt Ben Zouf toporzékolva.
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— Megint a madarakat gondolod ? — kérdezte Ser
vadac kapitány.

— Oh nem, kapitányom, én ezekről az átkozott semmit
tevőkről beszélek, akik megint abbahagyták a munkát. Ezzel 
Ben Zouf rámutatott a kaszákra, sarlókra, gereblyékre s 
mindenféle más szerszámra, mely szanaszét hevert a földön.

— De ördögbe is Ben Zouf, megmondod-e már végre, 
hogy miről van szó ? — kérdezte Servadac kapitány, ö 
kinek végre is fogytán volt a türelme.

— Csak csendesen, kapitány ur, — hallgassa csak. 
Nem, nem csalódom.

Ahogy élesen figyeltek, az érkezettek éneklő hangokat 
hallottak, továbbá gitárszót és ütemszerü castagnet játékot.

— Spanyolok, — szólt Servadac kapitány.
— Ez még semmi, — szólt Ben Zouf, — ezek az em

berek megszólaltatják a castagnetjüket még az ágyú torka 
előtt is.

— De mit jelent, mindez ?
— Csak hallgassa; most az öregre kerül a sor. Egy 

másik hang, mely nem énekelt, hangos szemrehányásokat 
tett. Servadac kapitány, aki született gascognei volt, elég 
jól értett spanyolul. Az egyik énekük, melynek szövege a 
következőkép hangzott:

Kegyed és egy szivar, egy pohár xeres, a lovam és a 
puskám, kell-e még ennél is több a világon!

Ezután egy másik éles hang mindegyre ismételte:

— A pénzemet, a pénzemet! Megkapom-e végre a 
pénzemet ? amivel tartoztok, ti nyomorult májók!

Mire újra felhangzott a dal:

«Alcarrazasra, Chiclanara, az érett kalászra,
Trebujenára, ő a legszebb lány San Lucar de Barra

medába».

— Csak fizessétek meg az adósságtokat, gazemberek, 
hangzott újra a kiáltás a kascagnettek lármája közben. Ábra
hám, Izsák, és Jákob Istenére esküszöm, hogy meg fogjátok 
fizetni

— Ördögbe is, hiszen ez zsidó, — kiáltott Servadac 
kapitány.

Igen és ami mindennél rosszabb, hát német zísidó.

9
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Éppen, amikor a két francia és a két orosz el akart 
rejtőzni a sűrűségben, sajátságos kép megállította őket. A 
spanyolok belekezdtek egy igazi nemzeti fandangoba és 
csekély súlyúk mellett 30—40 lábnyira ugrottak a magas
ban, ami leirhatatlanul komikus látvány volt. Három iz
mos májó volt, akik egy vén embert magasra emeltek és 
akinek egy cseppet sem volt Ínyére ez a szokatlan magasság.

Servadac, Timasseff, Prokop és Ben Zouf kíváncsian 
betért a sűrűbe és nemsokára kiért egy kis tisztásra, ott 
a földön fetrengett kacagva egy gitározó, meg egy, aki a 
kascagnettet ütötte és a táncosokat mindjobban feltüzelték. 
Amikor Servadac kapitányt és a kísérőjét meglátták, a zené
szek hirtelen elhallgattak és a táncosok szerencsétlen áldo
zatukkal együtt leestek a földre. Lelkendezve és magánkívül 
sietett a zsidó a vezérkari tiszthez és franciául megszólította:

— Oh, főkormányzó ur, — igy szólt, — ezek a gazem
berek ki akarnak fosztani, de az örök Istenre, ön hozzásegít 
majd a jogomhoz!

Servadac kapitány csodálkozva nézett Ben Zoufra, mintha 
azt akarná kérdezni, hogy kerül ehhez a címhez és ez utóbbi 
jelentősen intett a fejével, mintha mondani akarná:

— Csak hagyja, kapitány ur, ön itt a főkormányzó 
és én rendeztem ezt igy.

Servadac kapitány intett Izsáknak, hogy hallgasson 
és ez tiszteletteljesen meghajtotta a fejét és keresztülfonta 
a karját. Most tetszés szerint szemügyre lehetett öt venni, 
Közel ötvenéves ember volt, akit könnyen lehetett tartani 
hatvan évesnek is. Kicsiny, sovány emberke volt, élénk 
ravasz szemmel, hajlott orral, sárgá3, vörös szakállal, tor- 
zonborz hajjal, nagy lábbal, a kezén nagy, hosszú karmok
kal és igy igazi typusa volt a német zsidónak, aki könnyen 
megkülönböztethető mindenki mástól. Ez a megtestesült 
macskatermészetü, hideg szivü uzsorás volt, a kuporgató, 
kapzsi ember tetőtől-talpig.

Az ezüst éppen olyan vonzó hatással volt erre az em
berre, mint a mágnes a vasra. És ha ennek a Shyloknak 
sikerült volna, hogy az adósától a már ismert módon be
szedje a pénzt, a húsát bizonyosan újra eladta volna. Bár 
születésére nézve zsidó volt, a mohamedán országokban adta 
a mohamedánt és pogánynyá lett volna, ha ez többet jö
vedelmez neki. Ezt az embert Hakhabut Izsáknak hívták, Köln
ből származott és igy hát előbb porosz volt s csak azután 
német. Ahogy Servadac kapitánynak elmondta, egész esz
tendőn át utazik és ott kalmárkodik a Földközi tenger kör
nyékén. A raktára egy 200 tonnás hajó, a partvidéket ellátta
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ezerféle cikkel, a gyufától kezdve, a tarka képekig. Izsák 
a «Hanza» nevű hajóján lakott. Nem volt sem felesége, sem 
gyermeke, egy kormányos meg három matróz elég volt a 
könnyű jármű vezetésére. A Hanza véletlenül Ceutában 
horgonyzott, Marokkó legkiszögellőbb csúcsán, amikor a 
katasztrófa bekövetkezett. A főkormányos és a három 
matróz a december 31-éről januárius 1-ére virradó éjsza
kán nem volt a hajón és mint sok más, ők is nyomtalanul 
eltűntek. Az olvasó emlékszik, hogy Ceuta legszélsőbb sziklái 
Gibraltárban nem sülyedtek el és megmaradt rajtuk vagy 
tiz spanyol, akik távolról sem sejtették, hogy mi történt.

Ezek a spanyolok andaluziai májók voltak, vagyis An
dalúziának hegylakói, tarka, festői öltözékben és hirhedt 
verekedők hírében álltak. Természettől fogva tudatlanok 
voltak és lusták, nem szerettek dolgozni, de mindig kéznél 
voltak, ha gitáron kellett játszani. Foglalkozásukra nézve 
szántó-vető emberek voltak. Egy bizonyos Negrete volt a 
vezérük, aki csak azért tudott valamivel többet náluk, mert 
egykoron járt egy kicsit a világban. Amikor egyedül lát
ták magukat a sziklán, zavarba jöttek. Ugyan a «Hanza» 
meg tulajdonosa ott volt és nem éreztek volna lelkifurdalást, 
ha hatalmukba kerítik ezt a hajót, de fájdalom, nem volt 
köztük tengerész. Mivel pedig nem máradhattak örökké ezen a 
sziklaszigeten, miután elfogyasztották a maguk készletét, arra 
kényszeri tették Izsákot, hogy vegye fel őket a hajójára. 
Időközben Negretét meglátogatta a gibraltári két angol 
tiszt, akikről már volt szó. Hogy akkor mint végeztek egy
mással, a zsidó nem tudta. De ennek a látogatásnak a követ
kezménye volt, hogy Negrete rákényszeritette Hakhabutot, 
hogy kifeszitse vitorláit és társaival együtt elvigye a ma
rokkói part legközelebbi pontjára. A zsidó kénytelen volt 
eleget tenni ennek a követelésnek, de mert, hogy megszokta, 
hogy mindenből haszna legyen, útiköltségben állapodott 
meg, amit a spanyolok elfogadtak, bár el voltak készülve, 
hogy egyetlen reált sem fizetnek.

Február 3-án a Hanza elvitorlázott. A nyugoti széllel 
könnyű volt a hajót vezetni. Nem volt egyéb dolga, minthogy 
hátulról hajtassa magát a széllel. A rögtönzött tengeré
szeknek nem volt tehát egyéb dolguk, minthogy a vitor
lákat kifeszitsék és akaratlanul is eljussanak a földtekének 
arra a pontjára, ahol még némi menhelyet találnak. így 
történt, hogy egy reggel Ben Zouf hajót látott, mely ugyan 
egy cseppet sem hasonlított a Dobrynához és amelyet 3 
szél egész szelíden behajtott a Cheliff torkolatának a kikö
tőjébe. Ben Zouf megtudta a zsidó történetéből, hogy a



03

hajóján van még sok olyan holmi, ami a szigetlakóknak nagy 
hasznára lehet. Nem lesz könnyű dolog Izsákkal megálla
podni és szerinte nem követnek el valami jogtalanságot, 
ha adott körülmények között lefoglalják az áruját a közjó 
javára. Hiszen ezután úgy se sok alkalma lesz az üzér
kedésre.

— Ami a vitás kérdést illeti, a Hanza tulajdonosa és 
az utasai közt, — tette hozzá Ben Zouf, — én arra a meg
állapodásra jutottam velők, hogy a kormányzó ur ő kegyel- 
messége belátása szerint fog az elintéztetni.

Servadac, amikor a Ben Zouf közleményét hallotta, nem 
tudta elfojtani mosolyát, de a zsidónak megígérte, hogy 
igazságot fog szolgáltatni, amire végre elhallgatott Izrael,
Ábrahám és Jákob Istenével.

— Hogy fizethetnének tulajdonképpen ezek az embe
rek ? — kérdezte Timasseff, amikor Izsák elment.

— Van őnekik pénzük, — felelt Ben Zouf.
— Spanyoloknak pénzük, — felelt Timasseff, — ez 

alig hihető.
— Pedig én mégis láttam angol pénzt a kezükben, — 

állította Ben Zouf.
— Vagy úgy, — jegyezte meg Servadac kapitány, a 

kinek eszébe jutott a két angol tiszt látogatása. — No, de 
hát majd megválik. Tudja-e gróf ur, hogy a Gallián most 
különféle képviselője van a régi Európa lakosságának ?

— Hogyne, kapitány ur, — felelt Timasseff, — fi 
régi földteke e töredékén most képviselve van Franciaor
szág, Oroszország, .Spanyolország, Anglia és Németország 
nemzetsége. Igaz, hogy ez utóbbit ez a zsidó nem kép
viseli a legszerencsésebben.

— Minden okos ember igazat adna önnek, de francia 
létemre én ezt nem tehetem» — jegyezte meg Servadac 
kapitány.

XLX.

Amelyben Servadac kapitányt egyhangúan a Gallia főkormány
zójának Ismerik el.

A Hanzán, beleszámítva egy tizenkét esztendős fiút, aki 
szintén elkerülte a pusztulást, tiz spanyol ember jött el. 
Tiszteletteljesen fogadták azt, akit Ben Zouf a tartomány 
főkormányzójának mondott és miután az eltávozott a tisz
tásról, újból nekifogtak a munkának. Servadac kapitány meg
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a kísérői Ős utánuk bizonyos távolságban HakKaBu¾ a pari
nak ama pontjára mentek, ahol a Hanza horgonyzott. A hely
zettel most már egészen tisztában voltak. A régi földből 
a Gurbi-szigeten kívül még négy kis sziget volt meg: a 
Gibraltár az angolok birtokában; a Ceuta, melyet a spa
nyolok elhagytak; Madaléna, ahol a kis olasz leányra akad
tak és Szent Lajos sírja a tuniszi parton. E pontok körül ter
jedt el a Gallia-tenger, mely körülbelül fél olyan nagy 
volt, mint a régi Földközi tenger, melyet ismeretlen anyagú 
és eredetű meredek sziklapartok környeztek megközelíthe
tetlen magasságban.

Az említett pontok közül csak kettő volt benne. A 
Gibraltár, amelyen hosszú időre ellátott tizenhárom angol 
tanyázott és Gurbi-szigete, huszonhárom lakóval, akiknek a 
saját termékeikből kellett táplálkozniuk. Ezenkívül egy ed
dig még fel nem fedezett szigeten a régi földnek még egy 
lakója lehet, titokzatos szerzője azoknak a jegyzékeknek, 
melyeket a Dobryna kőrútjában a tengerből kihalászott. Az 
uj bolygón tehát, mindent egybevéve harminchat lélek la
kott. Feltéve, hogy az a kis társaság egykoron egyesülni fog 
Gurbi szigetén, ez 350 hektárnyi termékeny talajával, ha a 
földet jól megművelik, elegendő lenne arra, hogy a gyarmat 
szükségleteit fedezze. A főkérdés csak az volt, hogy mikor 
lesz az említett talaj újra termőképes, illetve: mikor lesz 
az, amikor a Galliának már nem kell majd a szabad világűr 
rettenetes hidegétől szenvednie és újból közeledve a nap
hoz, mikor éri el termőképességét ? A Gallia lakosságának 
tehát két feladatot kellett megoldania. A kis bolygójuk kö
vet-e egyáltalán valamely körirányt, amelyen közelebb jut 
majd valamikor a fény központjához ? 2. Ha igen, milyen 
elypsist ir le ez a kör, vagyis mely időtartam alatt tér a 
Gallia vissza a naphoz ? Mivel, hogy nem volt meg a szük
séges műszerük a kellő megfigyelésekre, sehogysem tud
ták ezt a két feladatot megoldani.

Egyelőre nem számíthatnak, csak a meglevő készletre. 
A Dobrynán volt cukor, bor, pálinka, konzerv stb., ami 
vagy két hónapra elegendő volt és amit Timasseff gróf 
természetesen átadott a közcélnak. Itt volt továbbá a zsidó 
hajójának a rakománya, melyet előbb-utóbb akarva, nem 
akarva kénytelen lesz ideadni. Itt volt továbbá a szigetnek 
a növényzete és állatvilága, melyet kellően kihasználva a 
lakosság hosszú esztendőkre el van látva. Természetesen 
ez volt a beszélgetésük legfontosabb tárgya, az alatt, hogy 
a tengerre mentek. Előbb azonban a gróf a következő sza
vakkal fordult a vezérkari tiszthez:
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— Kapitány, azok az emberek úgy tudják, hogy ön 
a főkormányzó; az a véleményem tehát, hogy maradjon meg 
annak a jövőben is. Ön francia, mi itt egy francia gyarmat 
megmaradt földjén vagyunk, és miután minden egyesülés
nek vezérre, főre van szüksége, kijelentem ezennel, hogy 
én és embereim önt ismerjük el annak.

— Hitemre mondom, gróf ur, — felelt Servadac minden 
habozás nélkül, — hogy alkalmazkodom a viszonyokhoz és 
elvállalom ennek a hivatalnak minden felelősségét. E mel
lett meg van az a reményem, hogy mindenkoron meg fog
juk érteni egymást és minden tőlünk telhetőt megteszünk a 
közérdekért. Azt hiszem, a legrosszabbon immár túl va
gyunk és számitok rá, hogy ezután is csak meg leszünk 
valahogy, ha el vagyunk is szakítva az emberektől. E sza
vakkal Servadac kezet nyújtott Timasseffnek. Ez volt az első 
kézszoritás, amelyet a két férfi azóta, hogy először talál
koztak egymással, váltott. Mindenekelőtt, folytatta a kapitány, 
egy nem éppen mellékes kérdést kell eldöntenünk: felfe
dezzük-e a spanyolok előtt a valódi helyzetet ?

— A világért sem, kormányzóm, — felelt Ben Zouf, — 
Ezek az emberek természettől fogva gyávák, ha megtudnák 
a helyzetet, kétségbe esnének és semmi hasznát sem vehet
nénk többé.

— E mellett olyan tudatlanoknak látom őket, — szólt 
Prokop, — hogy úgy sem értenék meg azt, amit mi magya
ráznánk nekik.

— És ha megértenék, sem sokat törődnének vele, — 
szólt Servadac kapitány. — A spanyolok csak olyanok, mint 
a keleti emberek és nem könnyű dolog őket kihozni a 
sodrukból. Mi az ön véleménye gróf ur ?

— Én azt tartom, — szólt a kérdezett, — hogy sokkal 
jobb, ha megmondjuk nekik az igazat, mint ahogy én azt meg
tettem a Dobryna legénységével.

— Ez az én nézetem is, — felelt Servadac — és nem 
hiszem, hogy jó lenne elhallgatni a helyzetet azok előtt, 
akik hivatva vannak, hogy megosszák velünk annak veszé
lyeit is. Akármilyen tudatlanok is, azt csak észre kellett ven- 
niök, hogy megrövidültek a napok és hogy a nehézség 
csökkent. Mondjuk meg nekik hát azt is, hogy a földtől 
messzire keringenek a világűrben és hogy a földből nem 
maradt meg semmi, csak ez a sziget.

— Ám jó, legyen, megmondunk nekik mindent, de 
gyönyörködni fogok a zsidóban, ha megtudja, hogy vagy 
ötven millió mérföldnyire van a régi földtekétől, ahol az
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ilyen uzsorásnak, mint ő, nem egy adósa van, most azután 
fuss utánuk, ha tetszik, — szólt Ben Zouf.

Izsák vagy ötven lépésnyire volt mögöttük, nem igen 
hallhatta hat, hogy mit beszélnek. Mindegyre Izrael istenét 
szólongatva futott utánuk. De időnkint a szeme villámokat 
szórt és az ajkát úgy összeszoritotta, hogy a szájából nem 
látszott, csak egy keskeny vonal. Az ő figyelmét nem, ke
rülték el a fizikai jelenségek és nem egyszer beszélt róla 
Ben Zouffal, akinek mindig hízelegni igyekezett. Ez utóbbi 
nem titkolta, mennyire iszonyodik Abrahám e nyomorúságos 
utódjától. Akármit kérdezett is tőle, mindig tréfával felelt. 
Ismételten megmagyarázta neki, hogy egv okán zsidó, 
mint ő, a dolgok mostani állapotában úgy sem veszíthet 
semmit, mert mig Izráel minden fia száz esztendeig élt, 
ő 200 évig fog élni. Miután a nehézség annyira kevesbbedett, 
könnyebben fogja viselni a későbbi évek terhét Ha el
lopták is a holdat, az az olyan kapzsi embernek, mint ő, 
mindegy lehet, hiszen még nem adott rá kölcsön semmit. 
Ha pedig a nap azon a ponton száll le, ahol felkelni szo
kott, bizonyára másfelé vetettek neki ágyat. Ezer ilyen 
balgasággal tartotta jól és ha Izsák már nagyon zaklatta, 
azt mondta neki, hogy a főkormányzó már nemsokára meg
jön és az el fog mondani mindent.

— És meg fogja-e védeni az áruimat ?
— Hogyne, inkább konfiskálja, semhogy engedné, hogy 

rakódott újra Marseilleben, hogy azután az afrikai partor 
«• ravasz ember túladjon portékáján.
*zázezer frankot. Csak nehány nappal a katasztrófa elől/ 
nitánynyal a Hanza egy csónakjára ült és meglátogatta ez/ 
*z úszó szatócsboltot. Nagyon sok mindenféle^ hasznos esz* 
köz volt a hajón, mely egészben véve megérhetett vagy

Ilyen kevéssé vigasztaló feleletekkel jól tartva, vár te 
Izsák napról-napra a főkormányzó hazaérkezését. Ezalatt 
Servadac Hektor és a kísérői a partra értek. Ott a szige/ 
uart közép táján horgonyzott a hajó. Néhány szikla csak 
nagyon kevéssé védte meg és minden hevesebb szélroham 
azzal fenyegette a tartányt, hogy a parthoz veri és kiz 
idő múlva összerombolja. Itt tehát nem maradhatott, hanem 
minél előbb a Cheliff torkolatába kellett szál ii tani, az orosz 
hajó közelébe. Amikor Izsák meglátta a hajóját, jajveszé 
kelni kezdett, még pedig olyan hangosan, hogy Servadav 
kapitánynak rá kellett kiáltania. Azután, mig Timasseff me^ 
Ben Zouf a parton maradt, Prokop hadnagy Servadac ka-
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»— Valóságos kíncsesház ez! nekünk! — szólt Serva
dac kapitány.

— Mindenesetre, ha a tulajdonos beleegyezik, hogy 
elvegyük tőle, — felelt Prokop vállvonogatva.

— Nem mondaná meg, hadnagy, hogy mit csináljon 
ezekkel a kincsekkel ? Most már tudja, hogy nincsenek se 
franciák, se marokkóiak, se arabsok, akiket becsaphatna, be 
kell hát, hogy adja a derekát. A legrosszabb esetben fize
tünk neki a régi világra szóló váltókkal.

— önnek joga lenne a harácsolásra, — szólt a had
nagy.

— Nem, Prokop, éppen mert ez az ember német, egé
szen más módon szeretnék bánni vele. Egyébként biztosít
hatom, hogy nemsokára nagyobb szüksége lesz reánk, mint 
nekünk ő reá. Ha majd megtudja, hogy uj világtesten van 
és nem remélheti, hogy a régihez visszatérhet, könnyen el
bánunk vele. Legfőbb dolog, hogy a hajót a Cheliff torko
latába vigyük.

— Holnap kapitány ur meglesz, — felelt a hadnagy.
Miután megcsinálták a leltárt, Servadac és a hadnagy 

elhagyta a Hanzát. Elhatározták, hogy az egész kis gyarmat 
a gurbiban összegyűljön, oda kellett eljönniük a spanyolok
nak is és Izsák is engedelmeskedett, bárha aggodalmas pil
lantást vetett is a hajójára. Egy órával később a sziget 
huszonhárom lakója együtt volt az őrház nagy szobájában. 
A kis Pabló most ismerkedett meg Ninával, aki nagyon 
megörült a hasonló korú kis játszótársnak.

Servadac Hektor beszélni kezdett, még pedig úgy, hogy 
egyformán megérthette Izsák is, a spanyol is. Felvilágo
sította őket a helyzetről és hozzátette, hogy számit épugy 
az engedelmességükre, mint a bátorságukra és hogy most 
mindnyájuknak a közös jólétükért kell dolgozniok. A spa
nyolok nyugodtan hallgattak és nem feleltek, mert még 
nem tudták, hogy mit kívánnak tőlük. Csak Negrete vélte 
úgy, hogy megjegyzést kell tennie és Servadac kapitány
hoz fordult:

— Kormányzó ur, — igy szólt, — mielőtt társaim meg 
én bármi megegyezésbe belemennénk, tudni szeretnénk, hogy 
mikor mehetünk vissza Spanyolországba ?

— Hogy mikor mehetnek vissza Spanyolországba! — 
kiáltott Izsák folyékony franciasággal, — nem addig, amíg 
engem ki nem fizettek. Ezek a gazemberek húsz reált Ígér
tek nekem személyenkint, amikor idehoztam őket. Tizen van
nak, ez tehát kétszáz reál. Ezzel tartoznak nekem.

— Meg is fogják fizetni, — szólt Servadac kapitány.
Verne: Servadac Hektor. 7
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— Ez úgy is dukál, — felelt Izsák, — mindenkinek 
kijár a maga dija. És ha az orosz ur kölcsön ad nekem 
két vagy három matrózt, hogy a hajómat elvigyem Alg.rba, 
én is fizetni fogok . . . hacsak nem kérnek nagyon sokat.

Servadac kapitány most spanyol nyelven igy szólt:
— Hallgassatok rám barátaim. Egy esemény, amelyet 

még nem tudunk megmagyarázni, elszakított bennünket 
egész Európától. Az egész kontinensből nem maradt meg, 
,csak ez a sziget, amelyen most vagytok. Már nem vagyunk 
a földön, hanem minden valószínűség szerint annak egy 
töredékén, mely visz bennünket magával és egyelőre lehe
tetlen megmondani, hogy viszontlátjuk-e még valaha a föld 
többi részét.

Vájjon megértették-e a spanyolok a kapitánynak ezt 
a magyarázatát ? Aligha, mert még N grete is kérte, hogy 
ismételje meg. Servadac minden tőle telhetőt megtett, hogy 
a tudatlan spanyolokkal megértesse jelenlegi helyzetüket. 
De még ezután is mintha bizonyos gondtalansággal fogadnák 
az egészet. Izsák is nyugodtan hallgatta a kapitányt, 
nem szólt egy szót sem, de mintha mosolyt igyekezett volna 
elfojtani. Servadac most egyenesen hozzáfordult és meg
kérdezte, még mindig el akar-e menni Algírba, melynek 
nyoma sincs ? Izsák kacagott, de úgy, hogy a spanyolok 
meg ne lássák. Azután orosz nyelven szólt a grófhoz, hogy ő 
és az emberei megértsék :

— Hiszen mindez nem igaz, — igy szólt, — és b’zo- 
nyára jót nevet ezen a kormányzó ur is. A gróf alig palás
tolható kedvetlenséggel fordított hátat az utálatos ember
nek. Izsák most a kapitányhoz fordult és franciául szólt: 
Jól kieszelt história ez ezeknek a spanyoloknak, legalább 
itt maradnak. Ami engem illet, a dolog egészen másként áll. 
Azután a kis Ninához közeledett és olaszul szólt hozzá: 
Ugy-e lelkem, mindez nem igaz ? Azután vállvonogatva ki
ment az őrházból.

— Az ördög vigye, — szólt Ben Zouf, — ez a fickó 
minden nyelven beszél.

— Igazad van, Ben Zouf, — felelt Servadac.

XX.
Mely azt a bizonyítékot szolgáltatja, hogy mindig lehet fényt 

látni a szemhatáron, hacsak jól figyel az ember.

Másnap, március 6-án, Servadac kapitány nem törődve 
azzal, hogy Izsák hisz-e neki, vagy sem, kiadta a párán-
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csőt, hogy a hajót á Cheliff kikötőjébe vigyék. Izsák 
nem ellenkezett, mert belátta, hogy ezt az ő érdeke is meg
kívánja Mindig remélte, hogy titokban két vagy három 
matrózt megnyerhet, akik Algírba, vagy egy másik kikötőbe 
vigyék.

A közeledő átteleléssel szemben megkezdték a szüksé
ges munkálatokat, amelyekben mindenki teljes erejéből 
résztvett. A kevesbbedett vonzerő jelenségeit épugy meg
szokták, mint a csekélyebb légnyomást, mely siettette a 
lélegzésüket, anélkül, hogy ebből túlságosan sokat észre
vették volna. A spanyolok és oroszok egyesült erővel neki
fogtak a munkának. Mindenekelőtt az őrházat hozták rendbe, 
hogy a kis gyarmat szükségletének megfeleljen, mert egy
előre ebben kellett mindnyájuknak együtt lakniok. Most csak 
a spanyolok laktak benne ; az oroszok a hajójukon marad
tak, Izsák meg a maga hajóján tanyázott.

A hajó, valamint a kőépület csak ideiglenes lakóhely 
lehetett. A tél közeledtével jobb menhelyről kellett gondos
kodni, mely már magában melegebb, miután fűtőanyag 
hiányában arra nem is lehetett gondolni, hogy a hőfokot 
növeljék. Elegendő védelmet a sziget lakóinak csak a mély 
földalatti utak nyújthattak. Ha a Gallia felülete vastag jég
réteggel lesz fedve, mint rossz hővezető a légmérsék
letet tűrhető fokig meg fogja tartani a mélységben. Ser
vadac kapitány és a társai ott ugyan igazi vakondok életet 
élnek majd, de hát nem volt más választásuk. Szerencsére 
nem voltak abban a helyzetben, mint a Sark-tenger utasai. 
Ha azoknak át kell telelniük bárhol, többnyire hijjával van
nak a szilárd talajnak. Jéggel fedett tengeren laknak és 
annak a mélyében nem kereshetnek menedéket a hideg 
ellen. Itt legalább meg volt a szilárd talaj és ha nehány 
száz lábnyira a felület alatt vájják ki téli lakhelyüket, bizo
nyosak lehettek benne, hogy még a legnagyobb hidegnek is 
ellent tudnak állni. Rögtön hozzá fogtak hát a munkának. 
Ben Zouf volt a munkavezető és a spanyol máj ók s az 
orosz matrózok is buzgón neki fogtak.

Csakhogy itt a munkásokat és Servadac mérnököt vá
ratlan csalódás érte. A hely, amelyet kiválasztottak, jobbra 
volt az őrháztól, ahol a talaj kevéssé emelkedett. Első nap 
a földréteg elszállítása minden különösebb nehézség nél
kül folyhatott, de amikor eljutottak vagy nyolc Láb mély
ségre, az emberek olyan kemény tömegre akadtak, hogy 
a szerszámjukkal éppenséggel sem tudtak megbirkózni vele.:

Ben Zouf jelentést tett erről Servadacnak és Timas- 
seffnek és ők ugyanarra az anyagra ismertek benne, mely

7*
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a partot, Valamint a Gallia-ten'^er fenekét fedte. Nyílván 
ebből állott az uj világtest tulajdonképpeni tömege. Egy
előre az volt a legnagyobb baj, hogy nem tudták a földet 
elég mélyen kivájni. A rendes lőpor sem lehetett volna 
erre elég. Ezt a gránit keménységet legfeljebb csak a 
dinamit tudta volna megrepeszteni.

— Ördögbe is, miféle anyag lehet ez ? — szólt Ser
vadac kapitány — és hogy tartalmazhat a mi régi föld
tekénk ilyen anyagot, amelynek még a nevét sem tudjuk ?

— Csakugyan érthetetlen, — felelt Timasseff gróf,— 
de ha nem tudunk lakhelyet vájni magunknak a föld mé
lyébe, a halál mihamarabb kopogtatni fog az ajtónkon.

A vízből kifogott okmány számadatai valóságon ala
pultak és az égi mekanika törvényei szerint a Gallia még 
mindegyre távolodott a naptól és a kis bolygó már most is 
vagy 60 millió mérföldnyire lehet, vagyis háromszor olyan 
messzire, mint a föld a központi égi testtől. Nem nehéz 
elképzelni, milyen fokban fogyott a meleg s a fény e vi« 
szonyok közt. A leányka legnagyobb bánatára már is jég 
feküdte meg a sziklákat és már nem tarthatott soká, hogy 
az egész tenger is befagy. Az őrház kemencéje, amelyet 
pedig most még alaposan fütöttek, csak mérsékelt meleget 
terjesztett. A fa, mint fütő anyag itt nem sokat ért Min
denáron más menedéket kellett keresni a hideg ellen, 
melyben meg fog fagyni a higany és talán még a hőmérő 
alkoholja is. A hajók már most sem igen nyújtottak menedé
ket a hideg ellen és arra nem is gondolhattak, hogy állan
dóan ott lakjanak. Különben is ki tudná azt megmondani, 
hogy mi lesz ebből a két járműből, ha majd az óriási jég
tömb feltornyosul körülöttük ?

Ha Servadac, Timasseff és Prokop olyan ember lett 
volna, aki könnyen elbátortalanodik, erre most lett volna 
a legjobb alkalom. De hát mihez is kezdjenek ezzel a fel
tűnően kemény talajjal, mely lehetetlenné teszi nekik, hogy 
a földbe ássák magukat ? Pedig a körülmények mind sürgő
sebbek voltak. A növekedő távolság folytan a nap látszólagos 
átmérője mindinkább növekedett. Ha a zeniten járt, füg
gőleges sugarai még terjesztettek némi meleget, azonban 
éjszaka már nagyon kínos volt a hideg. Servadac és Timas
seff a két lovon bejárta az egész szigetet, hogy célszerű 
menhelyre akadjanak. A lovak úgy leküzdötték az akadá
lyokat, mintha szárnyaik lettek volna. Hiába. Mindenütt, a 
legkisebb mélységben is erre az acélkeménységü rétegre 
akadtak és most már le kellett tenni arról, hogy a föld 
alatt keressenek menedéket Elhatározták hát, hogy az őr-
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házban maradnak és lehetőleg megvédik azt a külső hideg 
ellen. Kiadták hát a rendeletet, hogy a szigeten található 
minden száraz, vagy még élő fát összegyűl tsenek és a si- 
kon elszórtan levő fát vágják ki és mert ez nagyon sürgős 
volt, mindenki neki fogott a munkának. Csakhogy ők na
gyon jól tudták, hogy mindez nem elég. Ez a tüzelő anyag 
hamar el fog fogyni. A legnagyobb mértékben nyugtalan
kodva járta be a vezérkari tiszt a szigetet és mindegyre 
azt hangoztatta:

— Valami menekülést! Ki segít rajtunk ? Egy nap 
azután Ben Zoufhoz fordult. Ezer ördög, — igy szólt, — 
neked nincs semmi okos gondolatod.

— Nincs kapitány ur, — felelt a katona szárazon, majd 
hozzátette, — bár csak már a Montmartren volnánk, ott 
van elég kőbánya a barlangban.

— Tökfilkó, — felelt Servadac kapitány, — ha a 
Montmartren volnánk, ott nem kellenének nekem a te 
kőbányáid.

Időközben a természet adta meg a telepeseknek a 
legszükségesebb segítséget, hogy megküzdjön a világűr hi
degségével. Ez a következőképp történt:

Március 10-én Prokop hadnagy és Servadac kapitány 
megnézte a sziget délnyugati csúcsát. Útközben a közel 
jövő súlyos veszedelmeiről beszéltek, még pedig ezt elég 
élénken tették, mert nem egyezett meg e nézetük abban, 
hogyan kerülhetnék el a veszedelmeket. Az egyik ra
gaszkodott ahhoz» hogy alkalmas, de fájdalom, sehol sem 
található lakást keressenek, mig a másiknak az járt az 
eszében, hogy a mostani lakásba valami uj fűtést vezes
senek be. Prokop hadnagy volt ezen a nézeten és éppen 
indokolni akarta állítását, amikor hirtelen elhallgatott. Ép
pen délfelé fordulva állott és Servadac csak azt látta, hogy 
a kezével végig törli a szemét, mintha nem látná elég jók 
azután figyelemmel nézett tovább.

— Nem, nem csalódom, ott lent fénycsikot látok.
— Csakugyan, — felelt Servadac kapitány, aki most 

szinten meglátta a megjelölt pontot. — Ehhez kétség nem 
fért. A szemhatár felett előbb csekélyebb, de minél söté- 
tebb lett, annál fényesebb pont látszott.

— Vájjon hajó volna ? — kérdezte Servadac kapitány.
— Akkor lángokban kell, hogy álljon, — felelt Pro

kop hadnagy, mert ebből a távolságból és ilyen magas
ságig jelző tűz nem lenne látható.

— Egyébként a tűz megmarad ugyanazon a helyen, 
— tette hozzá Servadac — és nekem úgy tetszik, mintha
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az esti felhőkön visszatükröződnék. Egy darabig mind a ket- 
ten nézték ezt a váratlan jelenséget. Ekkor a vezérkari 
tisztnek hirtelen, mintha hályog hullt volna le a szeméről. 
A vulkán ! — szólt. — Ez az, amit visszatértünkkor körül
hajóztunk a Dobrynával. Azután folytatta : Prokop hadnagy, 
ott megtaláltuk a keresett lakást. Ott a természet gondos
kodik a ház fűtéséről. Az a kiszorithatatlan izzó láva, a 
melyet a hegy kidob nekünk, mindenre alkalmas lesz. Látja 
hadnagy, az Isten nem hagy el bennünket! Jöjjön, menjük, 
már holnap ott kell lennünk azon a parton.

Mialatt Servadac kapitány ilyen lelkesülten beszélt, 
Prokop hadnagy tisztába akart jönni az emlékeivel. Hogy a 
megjelölt irányban vulkán van, ebben ő sem kételkedett. 
Emlékezett arra, hogy amikor visszafelé jöttek, a Gallia-ten- 
ger déli partján hosszan elnyúló előhegység zárta el az 
útját. Ott azután egy magas sziklás hegyet hajóztak körül, 
melynek a csúcsa füstölt. Ezt a füstöt láng és izzó láva
kitörés követte és ez a kitörés világította most meg a 
szemhatárt délről és tükröződött vissza a felhőkön.

— Igaza van, kapitány ur, — szólt Prokop hadnagy, — 
ez az a vulkán, holnap majd szemügyre vesszük.

Servadac s a hadnagy sietve visszatért a gurbiba és 
egyelőre csak Timasseff gróffal közölték a legszüksége
sebbet.

— Én is elmegyek, — szólt a gróf — és természe
tesen rendelkezésükre áll a Dobryna.

— Azt hiszem, — felelt a hadnagy, — hogy a hajó 
nyugodtan itt maradhat, olyan szép idő van, hogy ezt a 
legfeljebb tizenkét mérföldnyi utat gőzbárkán is megte
hetjük.

— Intézzen el mindent a legjobb belátása szerint.
Mint a legtöbb fényesen berendezett hajónak, a Dob- 

rynának is volt egy gyorsjáratú gőzbárkája. Miután nem 
ismerte a partot, ahova menni szándékoztak, a hadnagy 
már azért is előnyben részesítette ezt a nem mély járatú 
jármüvet, mert ezzel még a legszűkebb öbölbe is veszély 
nélkül bemehetett. Másnap március 11-én ellátták hát a 
bárkát szénnel, amelyből volt még vagy tiz tonna a Dobrynán, 
azután a kis hajó a kapitány nyal, a gróffal, s a hadna gy- 
gyal a Ben Zouf • legnagyobb csudálkozására elindult. Ben 
Zouf, mint teljhatalmú kormányzó maradt addig a szigeten, 
ami természetesen nagyon jól esett a hősünknek. A gyors 
bárka három óra alatt megtette a kilencven kilométernyi 
utat a sziget és a part kiszögellése közt, amelyen a vulkán 
emelkedett. A magas előhegység csúcsa mintha lángokba
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lett volna burkolva. A kitörés nyilván nagyon erős volt. 
A gőzbárka a part mentén haladt, hogy alkalmas kikötő
helyet találjon. Félórai ut után fel is fedeztek egy fél
hold alakú sziklatörést, egy kis kikötőfélét ahol a két hajó 
majdnem kényelmesen elfér, ha a körülmények ajánlatossá 
teszik majd, hogy a hajókat ideszállitsák. A gőzbárkát meg
erősítették és az utasok partra szállottak, szemben a ha
talmas lávaárral. Legnagyobb meglepetésökre azt észlel
ték, hogy itt minél közelebb jutottak, annál melegebb van. 
Hátha teljesedik a vezérkari tiszt reménysége ? Ha az 
óriási hegytömegben akármilyen alkalmas barlangot talál
nak a Gallia lakói, talán elkerülhetik a legkomolyabban 
fenyegető veszélyt. Kikutatták a hegységnek minden s a- 
kadékát, minden zugát, felkapaszkodtak a legmeredekebb 
lejtőn és a fáradozásuk nem volt hiába való. Egy hatalmas 
sziklafal mögött, melynek csúcsa pyramisszerüen nyúlt fel
felé, egy szűk karzat nyílt meg előttük, amolyan hosszú, 
sötét, a hegy oldalába vájt folyosóféle. Habozás nélkül be
mentek a vagy húsz méternyire a tenger színe felett levő 
bejáraton.

Servadac kapitány és társai csak tapogatózva tudtak 
előre menni, a növekedő dörgésről felismerték, hogy a vul
kán központi katlanja innen nincs messzire, csak attól fél
tek, hogy valami láthatatlan fal meg fogja őket akadályozni 
az útjukban. De Servadac kapitány rendíthetetlen bizalommal 
volt eltelve, mely lassankint megfogta a grófot és a had
nagyot is.

— Csak előre, előre, — igy szólt, — rendkívüli körül
mények között rendkívüli segédeszközökhöz kell folyamod
nunk. A tűz ég, a kemence még a közelünkben van. a ter
mészet maga szolgáltatja a tüzelő anyagot, ezer ördög, itt 
olcsón teszünk szert meleg szobára. Ha megtapogatták ke
zükkel a falat, érezték, hogy az majdnem forró. A hegy 
sziklatömbje csak olyan jó hővezető, mint az érc. Látják, 
— szólt Servadac újra, — hogy ez a kemence pompásan 
füt.

Amikor a vándorok még tovább mentek, élénk fény
csík világította meg az eddig sötét tárnát és nagv, erősen 
megvilágított barlang nyílt meg előttük. A levegő meg
lehetősen meleg volt benne, de azért tűrhető volt. Váj
jon minek köszönhette ez a barlang a fényét és a melegét ? 
Egyszerűen egy lávaárnak, mely a tenger felé levő nyílása 
előtt folyt le. A jelenség emlékeztetett a Niagara vízfalára, 
melyet a szelek híres barlangja nedves, acél-zöld fügön
nyel zár el. Itt ezt a függönyt nem óriási víztömegek, ha-
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nem egy lángtenger alkotta, mely éppen a barlang nyílása 
előtt folyt le.

— Öh, te jóságos ég, — szólt Servadac kapitány, — 
ennyit én nem is kértem !

XXI.

Amelyben az olvasó megtudja, milyen pompás meglepetésben 
részesíti a természet egy nap a Gallia lakóit.

Ez az átmelegitett és jól megvilágított barlang csakugyan 
remek lakóhelye lehetett a Gallia kis világának, mely itt 
akarta meghúzni magát. És nemcsak Servadac kapitány, meg 
«hü alattvalói», mint ahogy Ben Zouf mondani szerette, 
talált itt elegendő helyet, hanem itt kellett elhelyezni a 
kapitány két lovát, valamint elegendő mennyiségű házi álla
tot. Ki tudhatja, hogy ez a tél ér-e még valaha véget ? 
Nemsokára felfedezték, hogy ebből a tágas barlangból kö
rülbelül húsz különböző tárna nyílik, amelyekben nagyon 
nagy volt a meleg. Most azután akármilyen hideg lenne is 
ezen a kis bolygón, ők elég meleget találnak itt, amíg a 
vulkán működik. A gróf igen helyesen megjegyezte, hogy 
az egész utjokban az uj tengernek egy partján sem láttak 
más tüzokádót, igy hát nagyon könnyen meglehet, hogy ez 
a kitörés akár évszázadokig is eltart.

Egyelőre még egy órát sem volt szabad veszíteniük. 
Amig a víz járható, addig kell az embereket és az állatokat 
uj lakhelyükre szállítani, behordani gabonát és elegendő 
takarmányt, hogy véglegesen berendezkedjenek «Meleg föl
dön», mert igy nevezték el ugyanis az előhegység vulkánikus 
részét. A gőzbárka még aznap visszatért Gallia szigetre és 
másnap már megkezdték a szükséges munkálatokat Hosz- 
szu telelésre kellett gondolniok és számolniok kellett min
denféle eshetőséggel. Ki tudhatná megmondani, hogy a Gal
lia mikor szabadul ki jégbilincsei közül ? Ki tudja, hogy 
pályáján visszatér-e valaha a naphoz ?

Servadac kapitány elmondta a többieknek szerencsés 
felfedezésüket és különösen Nina meg a spanyolok örültek 
ennek és nem tudtak eléggé hálálkodni a Gondviselésnek, 
hogy ennyire megsegítette őket. Három nap alatt a Dob
ryna háromszor fordult meg. Mindenekelőtt az élelmiszere
ket és takarmányt szállították át. Március 15-én a szikla
istállók megteltek háziállatokkal, ökrökkel, tehenekkel, ju
hokkal és disznókkal, lehetett összesen vagy ötven darab.
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A többit, amelyeket a hideg úgy is el fog pusztítani, nagy
részt le akarták mészárolni, miután ebben a nagy hidegben 
a húst addig tarthatják, amig ők akarják. A szükséges italok 
kérdése sem járt nagy nehézséggel. Persze, meg kellett elé
gedni egyszerű édes vizzel, az pedig nyáron volt bőségesen 
a szigeten, télen pedig a megfagyott tenger vize is édes. 
Mialatt a szigeten igy folyt a munka, Servadac, Timasseff 
és a hadnagy az uj lakóhely belső berendezésével fogla
latoskodott. Nagyon kellett sietni, mert még a déli nap 
sugarai sem bírtak már a jéggel, pedig előnyösebb volt, 
ha a tengeren járnak, ameddig ez csak lehetséges. Meg
ismételték kutatásaikat és még több folyosóra, tárnára akad
tak. Az egész hegység óriási méhkashoz hasonlított. A mé
hek, illetve a telepesek kényelmes lakhelyet találhattak 
benne. A leányka tiszteletére ezt az egész belső berendezést 
Nina-laknak nevezték el.

Servadac kapitány és társai első gondolata az volt, 
hogy a természet által ily bőkezűen szolgáltatott meleget a 
mindennapi szükségletnek megfelelően kihasználják. Apró 
csatornákat nyitottak a tüzesen folyó lávának és miután a 
Dobrynáról ideszállitották a konyhát, a láva pompásan táp
lálta a tűzhelyet és Mochel, a hajó főszakácsa, nagyon ha
mar megszokta ezt az uj tüzelési anyagot.

— Hej, — szólt Ben Zouf, — ha a régi világ minden 
házában egy ilyen kis vulkán volna a melegszállitó és nem 
kellene egy fillért sem fizetni érte, micsoda nagyszerű do
log volna !

A legnagyobb barlangot, ahova a hegy belsejének a 
tárnái nyíltak, közös lakóhelyül jelölték meg és berendez
ték a Gurbi és a Dobryna bútoraival. A hajó vitorláit le
szedték és elhozták ide a Nina-lakba, ahol különböző cél
nak kellett megfelelniük. Itt helyezték el az orosz és francia 
könyvekben bővelkedő hajókönyvtárat; asztalok, székek, lám
pák stb. egészítették ki a berendezést, mig a falakra fel
aggatták a Dobryna tengeri térképeit. Említettük, hogy a 
tüzfüggöny, mely a főbarlang nyilasa előtt hullt le, azt 
fütötte és egyben világította is. Ez a lávazuhatag egy szik
láktól körülzárt medencébe ömlött, mely semmiféle össze
köttetésben sem volt a tengerrel és előreláthatólag az a 
rész, mely a lávát vette körül, még akkor is folyékony álla
potban marad, amikor a hideg béklyóba veri majd az 
egész Gallia tengert. Balra a közös lakhelytől levő bar
lang Servadac és Timasseff gróf magánszobája volt. Pro
kop és Ben Zouf a jobbra levő kis szikla-kamarában lakott 
és a főhely hátterében egy nagyon picike kis kamra volt a
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kis Nínáé. Az orosz matrózok és a spanyolok a különféle fo
lyosókon rendezték el fekhelyüket, melyet a hegység köz
ponti tüze eléggé fütött. Mindez együttvéve volt a Nina-lak. 
A telepesek most már gond nélkül nézhettek a hos~zu, ke
gyetlen tél elé, bárha nem is sejtették, milyen nagy lesz 
ez a hideg. Amíg ez a költözködés folyt és szorgalmasan 
dolgozott mindenki, mi alól még a spanyolok sem vonhatták 
ki magukat, mi lett Hakhabut Izsákból, aki makacsul meg
maradt Gurbi-sziget kikötőjében ?

Minden magyarázat mellett is megmaradt kételkedőnek 
és akármennyire igyekeztek is, hogy svánalomból meggyőz
zék, ő ott maradt a hajóján, vigyázott az áruira, hol mor- 
gott, hol jajveszékelt és bárha hiába, de mindig azt leste, 
nem jön-e valahonnan haló. így legalább megszabadultak 
az ellenszenves társaságától.

Izsák a legnagyobb határozottsággal kijelentette, hogy 
az áruját csak pénzérték ellenében fogja kiszolgáltatni. En
nek ellenében Servadac kapitány szigorúan megtiltotta, 
hogy elvegyenek tőle valamit, de azt sem engedte, hogy 
vásároljanak tőle. Hiszen nemsokára megvál’k, hogv a kény
szerűség nem birja-e majd arra, hogy engedjen. Izsák nyil
ván még sehogy sem hitt a kis gyarmat rettenetes helyze
tében. Szerinte ő még most is a földtekén van, amelynek 
némely részét valamely kellemetlen természeti esemény né
mileg megváltoztatta ugyan, de mégis azt remélte, hogy 
előbb-utóbb elhagyhatja a szigetet és a Földközi tenger 
partján folytathatja kereskedelmét. Bizalmatlanságában azt 
hitte, hogy összeesküdtek ellene azzal a szándékkal, hogy 
elrabolják az áruit.

ügy nyilatkozott, hogy nem engedi rászedni magát, el
vetette hát azt a feltevést, hogy a földtől elvált és a világ
űrbe kivetett óriási földdarabot illetőleg és nem akarta ki
raboltatni magát, azért éjjel-nappal őrizte hajóját. A ké
szülődésekről azért volt tudomása, de eleinte ebben sem 
akart hinni. De amikor látta a Dobrynának gyakori útját 
délfelé, s hogy elszállították az aratást é3 a háziállatokat, 
arra következtetett, hogy a kapitány és társai el akarják 
hagyni a Gurbi-szigetet. De mi lesz ezután a szegény Hak- 
habuttal, ha megvalósul mindaz, amit olyan konokul taga
dott ? Nem fogja viszontlátni szép német hazá’át, nem nye
részkedik többet Tripoliszban és Tuniszban ? Ez a pusz
tulása lesz. Most már gyakrabban elhagyta a hajóját és 
vagy az oroszok, vagy a spanyolok csoportjához csatlakozott, 
akik egy-egy rossz élccel elkergették. Ben Zoulot egy kis
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dohány erejéig még meg is akarta vesztegetni, de szi
gorú parancsra a katona elutasította.

— Olyan nincs, te vén zsugori, csak edd meg és idd 
meg magad a készletedet és szivd el a dohányodat is egyedül, 
te vén Sardanapol.

Amikor Izsák azt látta, hogy a legénységtől semmi
féle felvilágosítást sem kaphat, egy nap Servadac kapi
tányhoz fordult azzal a kérdéssel, hogy csakugyan igaz-e 
mindaz, amit neki mondtak:

— Persze, hogy igaz, — felelt Servadac, akit ez a 
makacs hihetetlenség türelmetlenné tett. — Most már nem 
tehet egyebet, minthogy eljöjjön maga is Nina-lakba, ha 
akarja. Három-négy embert a rendelkezésére bocsátók, a 
kik a Hanzát Melegföld uj kikötőhelyére viszik.

— Én Algírba szeretnék menni, — felelt Hakhabut.
— Már megmondtam, hogy Algír nincs többé !
— Nagy Isten, lehetséges ez ?
— Utoljára mondom, akar-e eljönni velünk Melegíöldre, 

ahol át akarunk telelni ? Mert ha nem, a hajóját az akarata 
és maga nélkül is odavisszük.

— Az akaratom nélkül kormányzó ur ?
— Igen, mert nem engedhetem, hogy ez az egész drága 

rakomány a maga rövidlátó makacssága következtében el
pusztuljon anélkül, hogy valakinek használt volna.

— De hiszen akkor tönkremegyek !
— Még sokkal inkább tönkremenne, ha engednénk, 

hogy azt tegye, amit akar, — felelt Servadac vállvono- 
gatva, — most pedig menjen, ha úgy tetszik, a pokolba.

Izsák visszatért a hajójára, két karját kinyújtva, az ég 
felé és üvöltve hangoztatta a rossz emberek kapzsiságát.

Március 20-án véget értek a munkálatok a Gurbi-szi- 
geten. Most már csak el kellett utazni. A hőmérő lassan 
alászállt 8 fokra a zérus alatt. Elhatározták hát, hogy más
nap mindannyian hajóra ülnek és menedéket keresnek a 
Nina-lakban. Szintúgy megállapodtak abban is, hogy Izsák 
hajóját annak ismételt felszólalása dacára is elszállítják oda. 
Prokop hadnagy ismételten kijelentette, hogyha a Hanza 
továbbra is itt marad a Cheliff kikötőjében, nem fog ellent- 
állhatni a jégnyomásnak és tönkre kell mennie. Melegföld 
öblében pedig védve lesz. De még ha el kell is pusztulnia, 
legalább a rakományát meg fogják menthetni. Amint tehát 
a gróf hajója felszedte horgonyait, a Hanza is elindult, 
dacára Izsák jajveszékelésének. Meg se próbáljuk, hogy 
leirjuk Izsáknak a sok szitkozódását. Az egész utón azt
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hangoztatta, hogy neki senki segítségére nincs szüksége és 
nem is kérte ő senki segítségét. De amikor három óra 
múlva a hajója horgonyt vetett Melegíöld öblében, és biz
tonságban tudta a rakományát, akármennyire igyekezett is 
leplezni, mégis elárulta az arca a nagy megelégedését 
Gurbi-szigete immár teljesen lakatlanná lett. Semmi sem 
maradt már Franciaország régi gyarmatának e maradványán, 
kivéve a négylábú és szárnyas vadak, amely a vadászok pus
kájától megmenekült, amely azonban a bekövetkezendő tél 
alatt okvetlen elpusztul. Miután a madarak szárnyra keltek, 
hogy a messzeségben más földet keressenek, visszatértek 
a szigetre, ami annak a bizonyítéka, hogy sehol sincs más 
terület.

Az említett napon Servadac kapitány és társai ünne
pélyesen birtokba vették uj lakhelyüket. A Nina-lak belső 
berendezése általános tetszést aratott és boldogok voltak, 
hogy ilyen kellemes, meleg menhelyre akadtak. Csak Izsák 
nem osztozott a többiek megelégedésében. Egyáltalán nem 
akart bemenni a hegynyilásba és megmaradt hajóján.

— Bizonyosan attól fél, hogy házbért kell fizetnie, — 
szólt Ben Zouf, no de majd csak elkerül ide a vén róka, 
majd behajtja a hideg.

Estefelé felakasztották az üstöket és nemsokára az 
egész lakosság összegyűlt az étkezéshez, a nagy teremben. 
Nem egy felköszöntő hangzott el a főkormányzó és helyet- 
tessének egészségére, ami különösen Ben Zoufnak nagyon 
jól esett. Vidám jókedv uralkodott, különösen a spanyolok 
alig fértek a bőrükben. Az egyik előhozta a gitárját, a 
másik a kascagnettjét és karban énekelni kezdtek. Az 
énekjüket lehetetlen lefordítani, miután az túlnyomó rész
ben érthetetlen szótagokból áll. Azután bált rögtönöztek, 
mely bizonyára első volt a Gallián. Az orosz matrózok ne
hány hazai táncba kezdtek és nagy győzelmet arattak vele, 
még a spanyolok elbűvölő fandangójuk után is. Este 9 
órakor vége volt az ünnepélynek, mindenki vágyott egy 
kis friss levegőre, mert a tánc folytán a nagy teremben 
túlságosan meleg volt. Ben Zouf előre ment, a többiek kö
vették lassú léptekkel, amikor kívülről hangos kiáltások 
hallatszottak. Azt kivehették, hogy e kiáltások, amelyek 
ebben a száraz és tiszta légkörben élesen visszhangzottak, 
az öröm kiáltásai voltak. Amikor Servadac kapitány a két 
kísérőjével elért a karzat kijárásához, együtt látták vala
mennyit a sziklán és Ben Zouf az ég felé mutatott és ma
gánkívül látszott lenni.
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— Óh, főkormányzó ur, nézze, ott van a hold! — 
kiáltotta Ben Zouf. — És csakugyan az éj ködpáráján ke
resztül felszállt a hold és a fényét most sugároztatta elő
ször Galliának csodálkozó lakosaira.

XXII.

Mely egy kis fizikai kísérlettel fejeződik be.

Hogyha ez a hold, miért tűnt el már oly régen ? 
Ha pedig most visszajön, honnan jön ? Eddig a Galliát a 
napkörüli útjában nem kisérte egyetlen egy bolygó sem. 
Ez a hütelen Diana most talán elhagyja a földet, hogy az 
uj csillagzat szolgálatába lépjen ?

— Ez lehetetlen, — szólt Prokop hadnagy, — a föld 
nehány millió mérföld távolságban van tőlünk és a hold 
bizonyára éppen úgy követi, mint eddig.

— Csakhogy éppen arról nem tudunk semmit, — 
szólt a kapitány. — Miért ne térhetett volna le a hold is 
utjából, hogy a Gallia bolygójává legyen ?

— Akkor már meg kellett volna jelennie régebben a 
szemhatárunkon, — vegyült Timasseff gróf a beszélge
tésbe és nem kellett volna három hónapig várnunk, hogy 
újra meglássuk.

— Hát biz mindaz, ami velünk történik, nagyon külö
nös.

— Kapitány ur, — szólt Prokop hadnagy, — azt a 
feltevést nem lehet elfogadni, hogy a Gallia vonzereje elég 
nagy arra, hogy a földet megfossza bolygójától.

— Megengedem, hadnagy, — felelt Servadac, — de 
ki biztosítja önt arról, hogy ugyanaz az esemény, amely 
bennünket elragadott a földtől, nem ragadta-e el egyúttal 
a holdat is ? Miután hónapokig a naprendszer körül boly- 
gott, most talán hozzánk igyekezik csatlakozni.

— Nem, kapitány ur, ezt nem fogadhatjuk el. Megdönt
hetetlen tény, hogy a Gallia tömege sokkal csekélyebb a 
föld e trabansaiénál. Ennek következtében inkább a Galliá
nak kellene annak a holdjává lennie és az sohasem lehet a 
mienk.

— Szívesen elhiszem, hadnagy, — szólt Servadac, — 
de ki bizonyíthatja be nekünk, hogy nem lakunk e csak
ugyan a hold egy holdján és nem kisérjük-e csupán a főid 
bolygójfát az ő uj pályáján ?
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, — Komolyan kívánja, kapitány ur, hogy ezt a fel
tevést megmagyarázzam ? — kérdezte a hadnagy.

— Nem, — felelt Servadac nevetve, — mert hiszen 
tiszta dolog, hogy a mi bolygónknak nem igen van szüksége 
három hónapra, hogy leírja a félkört a holdnak meg nem 
világított felülete körül. Es annak az általános katasztrófa 
óta már többször meg kellett volna jelennie előttünk.

E beszélgetés alatt a Galliának a bolygója, lett lé
gyen az bármely csillag is, gyorsan emelkedett a szemha
táron, miáltal indokolva volt Servadacnak utolsó érvelése. 
Most már kényelmesen megfigyelhették. Sietve előszedték 
a távcsöveket és nemsokára meggyőződtek róla, hogy ez csak
ugyan nem a hold. Bár ez a csillag sokkal közelebb volt a 
Galliához, mint a hold a földhöz, mégis nagyon kicsi volt 
és alig lehetett nagyobb a hold egy tizedrészénél. így te
hát csak nagyon kis hold volt előttük, mely gyengén su
gározta vissza a nap fényét Egyébként is nyugodtan kelt 
fel a nap pillanatnyi helyzetével éppen ellenkező oldalon. 
Most tehát teltnek kellett lennie. Tehát csak egy sajátságos 
holdról lehetett szó, valamilyen bolygóról, amelyet a GaLia 
magához vonzott. Hogy egyike volt az ezidőszerint feljegy
zett 169 kis bolygónak, ezt senkisem tudhatta, de talán 
a jövőben megállapítják ennek a magyarázatát is. Hiszen 
vannak olyan kis bolygók, hogy egy jó gyalogos huszonnégy 
óra alatt körül járhatja. A tömegük ez esetben távolról 
sem közelítheti meg a Gallia tömegét, amelynek vonzereje 
ennélfogva elegendő lett volna arra, hogy egy ilyen kis 
bolygót magához vonzón.

A Nina-lakban töltött első éjszaka minden esemény 
nélkül telt el. Másnap véglegesen szervezték a közös éle
tet. «Monseigneur, a főkormányzó», mint ahogy Ben Zouf 
mondani szokta, nem tűrt tétlenséget. Servadac nagyon félt 
a tétlenség következményétől. A napi munkát a legnagyobb 
gonddal szervezték hát, mert hiszen abban nem volt hiány. 
Annak egy nagy részét a háziállatok igényelték. Azon
kívül az élelmiszereket készítették el olyan állapotba, hogy 
meg ne romoljék. Halásztak is addig, amig a viz be nem 
fagyott és különben is volt mindenféle ezer aprólékos do
log. Meg kell jegyeznünk, hogy a kis telepen a legnagyobb' 
egyetértés uralkodott. Az oroszok és spanyolok nagyon jól 
megvoltak egymással és mindannyian megtanultak már fran
ciául annyit, hogy megérttessék egymást. Különben is ez 
volt a Galliának hivatalos nyelve. Pabló és Nina a Ser
vadac tanítványa lett, mig Ben Zoufé volt a feladat, hogy 
őket némileg szórakoztassa. Tőle megtanultak. a gyermekek
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nemcsak franciául, de amúgy igazán párfciasán Beszélni is. 
Ugyanakkor elintéződött bizonyos formasági kérdés is. Em
lékszünk még arra, hogy Ben Zouf a gazdáját a telep fő
kormányzójaként mutatta be. De nem elégedett meg azzal, 
hogy ráerőszakolja ezt a címet, hanem még minden alka
lommal Monseigneurnak is nevezte. Ez végre is kellemet
len volt Servadacnak és egy nap meghagyta a legénynek, 
hogy ne nevezze többet igy.

— Úgy látszik, nem ismered ennek a szónak a je
lentőségét, hogy mindenre azt használod.

— Nem, Monseigneur.
— Nohát ez latinul annyit tesz, hogy öregem és vé

tesz a köteles tisztelet ellen, ha egyszerűen csak öregem
nek nevezel. E kis leczke óta csakugyan eltűnt ez a cim 
a Ben Zouf szótárából.

A várt nagy hideg még március második felében sem 
következett be és igy még egyelőre nem kellett teljesen 
elzárniok magukat a külvilágtól. Sőt még néhány kirán
dulást is tettek a part mentén és közelebbről megismer
kedtek a környékkel, egészen öt-hat kilométernyi távolsá
gig. De Melegföld mindenütt csak egy sziklasivatag volt a 
tenyészetnek legkisebb jele nélkül. Egy nap Servadac ka
pitány és Timasseff gróf végre a vulkánnak egy csúcsáról 
tekintette meg az egész környéket. Ez a hegy vagy kilenc- 
száz méterre nyúlt a tenger fölé és óriási krátere volt, a 
mely felett állandó füst lebegett. Ha még lent volnának a 
földön, csak nagyon nehezen tudtak volna felmászni erre 
a vulkánra. Járatlan utai még a leggyakorlottabb hegymá
szót is elijesztették volna. De itt a nehézkedés nagy mér
tékben való kevesbbedése folytán Servadac és a gróf va
lóságos csudáját művelte az ügyességnek és az erőnek. A 
zerge se ugorhatott volna ügyesebben egyik szikláról a 
másikra. Alig egy órára volt szükségük, hogy leküzdjék a 
háromezer lábnyi távolságot a hegy lába és annak csúcsa 
közt. És mire a kráterhez értek, nem voltak fáradtabbak, 
mint hogyha más körülmények közt egy kilométert gyalo
goltak volna. A hegy magasságában távcsővel néztek körül 
és megállapították, hogy a bolygó külső formája mindenütt 
egyforma. Észak felé a nagy Gallia tenger nyúlt el; egy 
kicsiny s a távolság ködén át felismerhető pont volt Gurbi- 
szigete. Keletre és nyugatra a csendes vizterület terjedt 
el. Délfelé végre Melegíöld eltűnt a szemhatár mögött. A 
szárazföldnek ez a kifutója nagy háromszöget alkotott, mely
nek egyik csúcsát a vulkán foglalta el, mig a szemben levő 
talaj láthatatlan volt.
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— Léggömbre, vagy szárnyakra lenne szükségein, 
kiáltotta Servadac kapitány, — hogy közelebbről megnéz
zük azt a területet. Igazán mondhatom, nem kevésbbé csudá
latos vegyi termékeken járunk itt, mint a minőket üveg
bura alatt tartanak a múzeumokban.

— Észre veszi-e, — kérdezte Timasseff, — milyen 
csekély a távolság köztünk és a szemhatár közt? Hogyne, 
— felelt Servadac. — Ugyanaz a jelenség ez, csak nagyobb 
mértékben, amely már a magasabb parti sziklákról is fel
tűnt nekem. Ha valaki ezer méternyire lenne a régi föld 
területe felett, a szemhatár csak sokkal nagyobb távolság
ban zárulna el.

— De hát a Gallia a földhöz képest csak egy csepp 
kis golyó, — jegyezte meg Timasseff gróf.

— Igaz, de a maroknyi lakosságának éppen elég. Da
cára annak, hogy a termékeny része a Gurbi-szigetének 
arra a 350 hektárjára szorítkozik.

— Igen, termékeny, két vagy három hónapig és ter
méketlen ki tudja hány ezer esztendeig tartó télen.

— Miért panaszkodik ? — kérdezte a kapitány mo
solyogva. Mielőtt a Galliára kerültünk, senki sem kért tő
lünk tanácsot és a legokosabb, ha bölcsekként úgy fogad
juk a dolgokat, ahogy kapjuk.

— Nemcsak bölcsek, — szólt a gróf, — hanem há
lával eltelt emberekként is az iránt, akinek a keze meg- 
gyujtotta ennek a vulkánnak a láváját. Enélkül bizonyára 
nagyon hamar halálra fagynánk.

— És él bennem ^a remény, gróf ur, hogy ez a tűz nem 
alszik ki, amig vége nem lesz . . .

— Minek ?
— Annak, amit az Isten a számunkra rendelt, csak 

ő tudja, hogy mi az.
Servadac és a gróf még egyszer körülnézett és elin

dultak visszafelé. Előbb azonban még a vulkán kráterjének 
is szenteltek egy kevés figyelmet. Mindenekelőtt arról győ
ződtek meg, hogy a kitörés csakugyan csodálatos nyuga
lommal folyik. Nem keletkezett itt semmiféle szabálytalan 
ropogás, dörgés, mely rendesen a vulkanikus tömegek 
kitörését kiséri. Ez a nyugalom fel kellett, hogy tűnjön 
nekik. A láva még forrni sem látszott. Ez a tüzesen folyékony 
tömeg egyenletes mozgással szállt fel és nyugodtan folyt le,’ 
mint egy békés tó, melynek vize csatornán folyik keresz
tül. Ez a sajátosság Servadac kapitány szerint jót jelentett 
és arra lehetett következtetni belőle, hogy sokáig fog tartani. 
Erkölcsi és fizikai törvények szerint a hevesség nem tart
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soká és vége szakad a leghevesebb" viharnak is. De itt oly 
nyugodtan folyik a tüzfolyam, hogy nyugodtan kimeríthe
tetlen forrásra lehet következtetni belőle.

Ezen a napon a Gallia egyik-másik fizikai állapotában 
is némi változás történt. De meg kell említenünk, hogy 
a bolygó lakói ezt maguk idézték elő. Miután az egész 
telep elrendezkedett Melegföldön, szükségesnek tartották, 
hogy a Gallia tenger felületének befagyását siettessék. A 
jégen könnyebben közlekednek a szigettel és a vadászoknak 
is nagyobb lesz a területe. A kapitány» a grótí: s a hadnagy 
az egész lakosságot^ összehívta hát az előhegység egy csú
csára. Bár meglehetősen hideg volt, a tengeren még nem 
látszott jég. Hiszen a legkisebb szél sem borzolta fel a 
felületét. Csendes időben, bármennyire kihűl ilyen körül
mények közt a víz nem fagy meg, ám a legkisebb rázkódás 
is elegendő arra, hogy jégkristályokká változzék. Termé
szetesen ott volt Nina és Pabló is.

— Mondd kicsikém, — kérdezte Servadac kapitány, 
— egy darabka jeget el tudnál-e a tengerig dobni ?

— Hogyne, — felelt a gyermek, — de Pabló még 
messzebbre tudja dobni.

— Próbáld először magad, — szólt a kapitány, — 
és egy kis jégdarabot tett a Nina kezébe, — azután hozzá
tette : — Pabló, vigyázz! Majd meglátod, milyen hatalmas 
varázsló ez a mi kis Ninánk.

Nina felemelte a karját és a jégdarabot bedobta a vízbe. 
Rögtön recsegés és ropogás hallatszott, mely elterjedt a 
szemhatáron túl is. ... A Gallia tenger egész kiterjedé
sében megfagyott.

XXIII.

Amely egy nagyon fontos eseményről szól, mely esemény az 
egész telepet felizgatta.

Három órával naplemente után, március 23-án, a hold 
az ellenkező szemhatáron kelt fel és már az utolsó ne
gyedét mutatta a Gallia lakóinak. De a Gallia lakóinak a 
holdhónapok is felére voltak rövidítve, csakúgy, mint a 
nap nappalai. Három nappal később, március 26-án a hold 
a nap mögé került és egyelőre nem lehetett megfigyelni.

— Vájjon megjelenik-e ujral — kérdezte Ben Zouf, 
— aki mint első felfedezője, nagyon melegen érdelődött a 
kis bolygó iránt. És csakugyan, a sok kosmikai jelenség

Verne: Servadac Hektor. 8
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után, amelynek okát még a mai napig sem tudták meg
fejteni, Ben Zoufnak ezt a megjegyzését nem lehetett tel
jesen indokolatlannak tartani. Vájjon milyen távolságban 
vannak most a naptól ? Ki tudja milyen utat tett meg a 
Gallia azóta, hogy az utolsó okmányt kihalászták a tenger
ből ? Senki sem tudott volna erre a kérdésre felelni, mert 
a nap korongjának látszólagos kisebbedése még távolról sem 
szolgálhatott a számítás alapjául. Kár, hogy a névtelen tu
dós nem bízta a tengerre utolsó megfigyeléseinek a jegy
zeteit Különösen azt sajnálta Servadac, hogy ez a saját
ságos levelezés a földiével, — mert abból nem engedett, 
hogy az illető francia, — nem folyhatott tovább.

Egyébként, — szólt társaihoz, — könnyen lehet, hogy 
leveles tokjait továbbra is a tengerbe dobta, de azok nem 
jutottak el Gurbi szigetéig, vagy a Melegföld partjáig. Most, 
hogy a tenger befagyott, már nem számíthatunk rá, hogy 
újból üzenetet kapunk.

Ahogy az olvasó tudja, a tenger csakugyan befagyott 
és miután teljes szélcsend volt, olyan sima volt a felülete, 
mintha csak valamilyen korcsolyaegylet gondozná. Sima, hi
bátlan jégfelület volt az, amely elnyúlt egészen a szem
határig. Milyen ellentéte volt ez a befagyott sarki tenger
nek, ahol csak jéghegyeket látni. Ott a jégmezők óriási 
halmazává lesznek a szabálytalanul össze-vissza dobált jég
daraboknak. Az arktikus és anarktikus tengerekben semmi 
sem mozdulatlan. Egyetlen szélroham, egy kis meleg vál
tozás nagyon gyakran megváltoztatja az egész képet. Itt 
azonban a Gallia tenger mozdulatlan bilincsbe volt verve 
és még nyugodtabbnak látszott, mint folyékony állapotában. 
A hideg növekedésével a jégpáncél mindegyre erősbödött és 
engedni csak akkor fog, ha még valaha bekövetkezik az 
olvadás.

Az oroszok megszokták a befagyott északi tengerek 
képét. 'Csudálkozva nézték hát a Gallia tengert, amelynek 
sima felülete mintha hívná» hogy korcsolyázzanak. A Dob- 
rynán volt elég korcsolya, amelyeket a sportkedvelők ren
delkezésére bocsátottak. Az oroszok tanították a spanyo
lokat és nemsokára nem volt a Gallián egyetlen egy ember 
sem, aki ne tudott volna már korcsolyázni. Különösen, a 
kis Nina» meg a Pabló aratott nagy sikert. A mindenféle 
testgyakorlatban ügyes Servadac nemsokára csakúgy kor
csolyázott, mint maga a mestere, Timasseff gróf és haladt 
Ben Zouf is. Ez a magában nagyon hasznos testgyakorlat 
egyúttal nagyon kellemes szórakozást is nyújtott Melegföld 
lakóinak. Szükség esetén gyors közlekedési eszköznek is hasz-
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Hálhatták. És Prokop, aki elismert legkitűnőbb' korcsolyázója 
volt az egész telepnek, Melegföld és Gurbi szigete közt levő 
területet többször is megtette két óra alatt

— A Gallián tehát ez a közlekedési eszköz fogja pó
tolni a régi világ vasutját, — szólt Servadac, — egyéb
ként a korcsolya nem egyéb, mint a lábhoz erősített mozgó 
vágány.

Aszerint, ahogy a hideg növekedett, fogyott a vilá
gosság. Egyáltalán csak a derengés világossága volt, amely 
nagyon szomorú látványt nyújtott és nagyon nyomasztólag 
hatott a lakosságra. Nem is lehetett az máskép1, minthogy 
a száműzettek annál is inkább érezték az elhagyatottságukat, 
mikor azelőtt a népáradat kellős közepében éltek ? Nem 
felejthették el, hogy már annyi millió mérföldnyire vannak 
a földtől és mindinkább távolodnak tőle. Vájjon meglátják-e 
még valaha, miután ez a tőle elszakadt földdarab mind 
mélyebbre hatol az interplanetarikus világűrben ? Még az 
ellen sem voltak biztosítva, hogy egykor még kikerülnek 
a nap vonzási köréből és esetleg egy másik nap vonzási 
központjába jutnak. Egyébként csakis Timasseff, Prokop és 
Servadac tudta elképzelni ezt az eshetőséget; társaik nem 
hatoltak a jövő titkaiba. Mindenáron azon kellett lenniük, 
hogy minél inkább szórakozzanak és a korcsolyázás már 
magában is megóvta őket az egyhangúságtól. Amikor azt 
mondtuk, hogy Melegföld minden lakója részt vett ebben 
a sportban, elfelejtettük megjegyezni, hogy Hakhabut Izsák 
ebben is kivétel volt. Akármilyen hideg volt is, Izsákot 
még nem látták; ő még nem hagyta el a hajóját. Servadac 
szigorú rendeletét követve, eddig senki sem kereste fel a 
Hanzán. Csak egy kis vékony kis füstfelhő, mely a fül
kéjéből kihatolt, árulta el, hogy ott van a hajóján. Persze 
a saját tüzelő anyagát fogyasztotta, mig a Nina-lakban a 
vulkánikus meleg ingyen állott a rendelkezésére. De ő még 
a költséget sem sajnálta, csakhogy ott maradhasson és ne 
kellessen megosztani a többiekkel a közös életet. Ki vi
gyázott volna az ő távollétében a drága rakományra ?

Egyébként a két hajó olyan pompásan meg volt védve, 
hogy ellentállhatott még a legszigorúbb télnek is. Prokop 
hadnagy nagy gonddal volt erre. Azt is megtették, hogy a 
jeget a hajó körül és alól jól elvágták. Ezt meg szokták 
tenni az arktikus tengerben telelők is. Ezzel megóvták a 
hajót attól, hogy a jég összenyomja. A Gallia tenger tehát 
egész kiterjedésében be volt fagyva. Csak egyetlen pontja 
ennek az óriási medencének maradt szabadon, az a rész, 
ahova a forró láva belefolyt. Hogyha gyenge *kis jégréteg

8*
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képződött is rajta, a tűz a következő pillanatban ezt a 
jeget felolvasztotta. Ez a kis rész lehetővé tette volna a 
halászoknak, hogy némi sikerrel gyakorolják művészetüket, 
de Ben Zouf szerint a halak már keményre főttek itten.

Április első napjaival az időjárás megváltozott. Az ég 
beborult, de a légmérséklet nem emelkedett. Egy rettene
tes vihar, bár hó és jég nélkül, mely alatt a szél kegyetlen 
hevességgel dühöngött, amikor rávetette magát a tüztö- 
megekre, csodálatos hatást idézett elő. Alig tudtak védekezni 
a láva ellen, amelyet a szél befelé fújt a nagy terembe. 
Arra távolról sem lehetett gondolni, hogy a szél el fogja 
oltani, sőt ellenkezőleg még annál jobban szította a tüzet.

Április 4-én az újonnan szerzett hold vékony ujhold 
alakjában újra feltűnt. Egészben csak egy hétig nem volt 
látható. Ben Zouf nagy örömére nem teljesült hát az a 
félelme, hogy soha többé nem fogja látni és az uj csillagnak, 
úgy látszik, az volt a rendeltetése, hogy félhónapi kört 
járjon meg a Gallia körül.

Minden egyéb müveit föld eltűnésével, amint tudjuk, 
a madarak, amelyeket a Gallia magával vitt, mind a Gurbi- 
szigetére menekültek. Amig a szép idő tartott, ott bőséges 
eledelük volt és akkoriban ezrivel szálltak le a szigetre. 
De a tartós hideg beálltával a földeket hamarosan hó takarta, 
amelynek a teteje annyira megkeményedett, hogy a leg
élesebb madárcsőr sem tudott belevágni. Ez a körülmény 
azután ujabb vándorlásra bírta a madarakat és a helyes 
ösztönük elvitte őket Melegföldre. Ez a föld sem szolgálta
tott nekik táplálékot, de legalább lakott föld volt. A helyett, 
hogy menekültek volna az emberektől, inkább közeledtek 
hozzájuk. A hideg és az éhség nehány száz madarat még 
a szűk alagútba is behajtott és a Nina-lak belső helyiségei
ben választottak lakást. Ez az állapot megint tarthatatlan 
volt és vadászni kellett rájuk, amit a kis telep- vadászai 
szívesen meg is tettek. Olyan nagy mennyiségben voltak 
ezek a madarak, hogy a bevonulásukat valóságos ellensé
ges berohanásnak lehetett tartani. Annyira ki voltak éhezve, 
hogy ennek következtében olyan mohóság vett rajtuk erőt, 
hogy az embereknek a kezéből, akik a nagyteremben et
tek, kirántották a húst meg a kenyeret. Kővel dobálták, 
botokkal ütötték őket, még lövöldöztek is rájuk, de csak 
nagyon nehezen tudtak menekülni tőlük és csak néhány 
párt tartottak meg a faj fentartására. Lassankint azután 
újra helyreállott a rend a Nina-lakban. Még csak egyesek 
ott fészkeltek a barlangnyilásokbán, de olyan magasan, hogy 
nem tudtak velük mit csinálni. Egyébként az ittmaradot-
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tak annyira itthon érezték magukat, hogy a betolakodókat 
kérlelhetetlenül elpusztították.

Egyszer, április 15-én volt, a főcsarnok kijárásában 
Nina hangos segélykiáltásait lehetett hallani, Pabló fel
ismerte a hangját és még Ben Zouf is utolérte, hogy kis 
barátjának a segélyére lehessen.

— Gyertek hamar; — kiáltotta Nina, — meg fognak 
ölni. Mikor Pabló elég közel volt már, vagy egy fél tucat 
nagy sirályt látott, amelyek dühösen röpködtek a gyer
mek körül. Nem volt a kezében csak egy bot, de ezzel is 
sikerült elűzni a zsákmányra vágyó tengeri madarakat, 
bárha azok egy párszor alaposan megharapták.

— Nézd Pabló, — szólt a leányka — és egy madarat 
mutatott, amelyet szeretettel szorított magához. Ez alatt 
Ben Zouf is odaért és kivette a madarat a leány kezéből.

— De hiszen ez galamb, kiáltotta örvendezve. Csak
ugyan az volt, még pedig postagalamb. Oh, — szólt Ben 
Zouf megint, — hiszen még egy kis zacskó is van a nyakán. 
Nemsokára átadták a madarat Servadacnak és besiettek a 
közös terembe. Kíváncsian és csodálkozva nézték a váratlan 
jövevényt.

— Bizonyosan megint a mi tudósunk irt, — szólt Ser
vadac. — Miután a viz befagyott, a postagalambra bízta 
iratait. Csak legalább ez egyszer megírta volna nevét és 
lakhelyét. A sirályokkal való küzdelemben a galamb kis 
zacskója elszakadt egy kicsit. Amikor felnyitották, a kö
vetkező kis jegyzetet olvasták:

«Gallia.
Megtett ut március 1-től április 1-ig 22 és egyhar- 

mad millió mérföld.
Távolság a naptól 66 millió mérföld.
Arra haladva Nerina elragadva.
Élelmiszer fogytán és . . . »'

A többit nem lehetett.elolvasni, mert a sirályok csőre 
összetépte.

— Ejnye, milyen balszerencse, — szólt Servadac,— 
itt bizonyosan meg volt az aláírás, a keltezés és a lakhely 
is. Most már ajz egész franciául volt megírva és bizonyos, 
hogy francia ember irta.

Timasseff és Prokop visszament arra a helyre, ahol 
a madarak verekedtek, titokban azt remélték, hogy még ta
lálnak egy darabka papirost, amely nyomra vezethetné őket, 
de hiába volt minden fáradozásuk.
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— Sohasem fogjuk megtudni, hogy a régi földnek ez 
a lakója hol élt, — szólt Servadac.

— Nini, — kiáltott ekkor a kis Nina; — Zouf nézz 
ide. E szavakkal megmutatta neki a galambot és annak a 
balszárnyán színes pecsét volt, amelyen csak egyetlen szót 
lehetett olvasni, amely szó azonban nagyon fontos volt és 
igy hangzott: «Formentera».

XXIV.

Amelyben Servadac kapitánynak és Prokopnak végre sikerül 
megfejteni a kozmográfiái rejtélyt

— Formentera, — kiáltott Timasseff és Servadac szinte 
egyszerre. Ez egy kis szigetnek volt a neve a Földközi 
tengerben levő Baleári csoportban. így hát pontosan tudták 
a helyet, ahöl a híradó tartózkodik. De vájjon mit csinál ott 
ez a francia és él-e még ? A galamb nyakába kötött okmány 
április 1-ről kelt és azt bizonyította, hogy két héttel ezelőtt 
még ott volt. És ez az üzenet csak annyiban különbözött a 
többitől, hogy most már nem voltak Benne az elragadtatások 
különböző kifejezései. Ellenben inkább segélykiáltás hal
latszott belőle, miután Formenterán az élelmiszerek fogyó
ban voltak. Mindezt Servadac rövid szavakban tolmácsolta.

— Barátaim, — tette hozzá, — azonnal segítségére 
fogunk menni a szerencsétlennek.

— Hátha többen vannak ? — szólt a gróf, — én 
örömmel elkísérem önt.

— Bizonyos, — szólt Prokop, — hogy a Dobryna kö
zelről elhaladt Formentera mellett, amikor a Baleári sziget
csoportot kerestük. És ha nem fedeztünk fel szárazföldet, 
ennek az lehet az oka, hogy ebből a szigetcsoportból csak 
egy nagyon picike darab maradt meg.

— Ha még oly kicsi is, meg kell, hogy találjuk, ♦— 
felelt Servadac.

— Vájjon mennyire lehet ide Formentera ? — kér
dezte Prokop.

— Vagy hetvenhat mérföldnyire, de szabad-e kérde
nem, hogyan kíván odajutni ?

— Gyalog, azaz korcsolyán ? Ugy-e Timasseff gróf ? 
— szólt Servadac.

— Utazzunk, kapitány, — szólt a gróf, aki szívesen 
segített ott, ahol szükség volt rá.

— Atyus, — szólt ekkor Prokop. — Önök meg akarják
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kockáztatni ezt az utazást, amikor pedig már nagyon hideg 
yan és lassankint elviselhetetlen lesz. Feltéve, hogy min
dennap tizenkét mérföldnyi utat tesznek meg, még akkor 
is hat napra volna szükségük, hogy Formenteraba érje
nek. Ezenkívül élelmiszerre is van szükségük, nemcsak a 
maguk számára, hanem azokéra is, akiken segíteni akar
nak. Útközben pihenni is kell és még arra se lesz módjuk, 
hogy úgy, mint az eszkimók, barlangot vájjanak a jég
ben. De feltéve még azt az eshetőséget is, hogy két nap 
múlva odaérnek, mit csinálnak a sziget esetleges lakóival, 
akiket talán már egészen elpusztított a hideg meg az éh
ség ? Ha haldokolva hozzák el, mire ideérnek, már csak 
hullák lesznek.

A Prokop szavai nem tévesztették el a hatást. Végre 
mindannyian belátták, hogy egyszerűen csak úgy korcso
lyán nem indulhatnak el. Kézenfekvő dolog volt, hogyha 
útközben egyikük vagy másikuk összeroskad, soha többé 
nem kel fel. Csak Servadac nem adta még meg magát tel
jesen. És ebben támogatta hűséges Ben Zoufja is és ki
jelentette, hogy ha a gróf nem megy vele, ő rendelkezésére 
áll.

— Nos, gróf ur ? — kérdezte Servadac Hektor.
— Minden határozatának alávetem magamat, kapitány. 

Azután Prokophoz fordult: ha nincs más mód, hogy For- 
menterat elérjük, ezt az egyet kell elfogadnunk és az Isten 
nem fog elhagyni bennünket.

Gondolataiba elmélyedve, a hadnagy nem felelt a gróf 
szavaira.

— Oh, csak lenne szánkánk, — kiáltotta Ben Zouf.
— Szánkát nem volna lehetetlen csinálni, — felelt a 

gróf, — de honnan veszünk kutyákat, vagy .iramszarvaso
kat ?

— Hiszen van két lovunk, amelyeket megpatkolha
tunk a jégnek megfelelően.

— Nem bírnák ki a hideget és elpusztulnának útköz
ben, — szólt a gróf.

— Egyre megy, — szólt Servadac; — itt nem ha
bozhatunk, építsünk szánt.

— Szánkánk már volna, — jegyezte meg Prokop.
— Annál jobb, akkor hát fogjuk be . . .
— Nem, kapitány, van nekünk sokkal megbízhatóbb mo

torunk és az ellent is tudna állni az ilyen útnak. Rendel
kezésünkre áll a szél.

Csakugyan, a szél! Az amerikaiak már régebben ér
tettek hozzá, hogy a szelet használják vitorlás szánjaiknál.
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Az Unió végtelen prerijein ezek a vitorlás szánkók verse
nyeznek a gyorsvonattal. Most pompás déli szél fújt és 
a járműnek megadhatott hat-kilenc mérföldnyi gyorsaságot 
óránkint. Nem lehetetlen tehát, hogy a két napfelkelte közti 
időben elérnek oda, arra a kis földdarabra, mely elkerülte 
az általános pusztulást. A szánka a Dobrynának egy kis 
csolnakja volt. Erre egyszerűen két kis vastalpat erősí
tettek és ezeket a talpakat nehány óra alatt el is készítették. 
A sima jégfelületen, hátában a széllel ez a kis jármű csak
ugyan nagyon gyorsan fog előremenni. Csak egyetlen ki
fogást lehetett tenni: A szél most észak felé fújt, de mi 
lenne, ha ugyanekkor délfelé kellene menni ?

— Ne gondoljunk most, csak az odamenetelre, — 
mondta Servadac kapitány. — Hogy vissza hogyan jövünk, 
az majd megválik.

Hiszen, ha nem is küzdhetett úgy ez a kis jármű a 
szél ellen, mint egy kormányozható csolnak, erős vastalp 
segítségével akkor is haladhatott volna, ha oldalról kapja 
a szelet. De hát arról majd csak később lesz szó. Estére 
a jármű készen volt, készítettek még egy kis tetőt is rá, 
megrakták a szükséges élelmiszerrel, szerszámmal és ta
karókkal is. Az induláskor Prokop hadnagy jelentkezett, 
hogy Timasseff gróf helyett Servadac mellett helyet fog
laljon. A járművön csak két utas fért el, miután visszafelé 
esetleg még másokat is akartak magukkal hozni. Azonkívül 
a vitorla kezelése szakavatott embert kívánt.

Az utazás elég kockázatos volt. Ezerféle veszedelem 
fenyegette az utasokat. Hiszen a legkisebb vihar is felbo
ríthatta és az esetre, hogyha Servadac kapitány nem jön 
meg többet, csak Timasseff gróf lehetett a kis telepnek 
természetes főnöke. így a gróf nem tehetett egyebet, mint
hogy engedelmeskedett és itthon maradt. Április 16-án haj
nalban, Servadac és Prokop hadnagy, miután elbúcsúztak 
társaiktól, elindultak. Nagyon szelíden haladt a kis csó
nak előre. Még azt a kellemetlen rengést sem lehetett rajta 
észlelni, amelyet még a legjobb vasút kocsijában is érezni 
lehet. A Gallia felületén sokkal könnyebb volt, mint lett 
volna a földön és a you-you tízszer olyan gyorsan haladt, 
mint ahogy megszokott elemében haladhatott volna. Ser
vadac és Prokop néha azt hitte, hogy a levegőbe emelked
nek, pedig mindig rajta voltak a jég felületén, amelynek 
felső rétegét a szán talpa felvakarta, úgy hogy a hópor
nak végtelen felhője vonult utánuk.

A kietlen sivatag teljesen egyforma volt mindenütt és 
sehol sem akadtak élő lényre utjokban. Miután a meg-



Végre a sarokban megpillantottak egy ágyat és azon egy 
emberi alakot. Servadac odament és önkénytelenül felkiáltott:

— Megölte a hideg és az éhség!
Prokop hadnagy föléje hajolt: — Még él! — így szólt — 

és sietve néhány csepp szíverősítőt csepegtett a haldokló 
szájába.
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előző napon ujhold volt, az utasokra szakadó éjszaka ©ötét 
volt; csak a csillagképek ragyogtak annál remekebbén a 
fekete égbolton.

Prokop hadnagy gondolatai a Galliának aznaptól való 
távolsággal foglalkoztak, mig Servadac a földijére vagy ta
lán a földijeire gondolt, akiknek a segítségére sietett.

Kepler második törvényének megfelelően, a Gallia gyor
sasága a pályáján március 1-től április 1-ig tizenkét millió 
mérfölddel kevesbbedett. Ugyanez idő alatt a naptól való tá
volsága 19 és egyötöd millió mérfölddel növekedett. Ily- 
formán tehát körülbelül a közepén volt a teleszkopikus 
bolygóknak, melyek a Mars és Jupiter pályája között ke
ringenek. A Gallia tehát egy bizonyos törvény szerint mind
inkább távolodik vonzási középpontjától. Vájjon remélhet
ték-e, hogy az eddig talált okmányok szerzőjének sikerül-e 
majd, hogy az útját kiszámítsa és matematikai pontossággal 
megjelölje az időt, amelyen a kis bolygó eléri az apheliumot, 
feltéve, hogy csakugyan elliptikus pályát ir le ? Ez a pil
lanat aztán összeesik a legnagyobb naptávolsággal, amitől 
kezdve megint közelednie kell a nappali csillagzathoz. Akkor 
végre pontosan ki lehet számítani, meddig tart egy Gallia év, 
valamint azt is, hány napja van ennek az évnek.

Amikor rajok virradt a reggel, a you-you irányát 
észak-kelet felé vették. Bár élesen fújt a szél, Servadac Hek
tor mégis mindig elől állt. Mindegyre leste azt a pontot, 
mely a jégmezőn kiemelkedjék. Hirtelen felvillant a szeme 
és kezével a messzeségbe mutatott. Valami faállvány-félét 
látott. Prokop hadnagy felkapta távcsövét.

— Igen, ez . . . ez egy fatorony, melyet alighanem 
földmérési munkák céljából építettek.

Most már nem kételkedhettek többé. A you-you már 
csak vagy hat kilométernyire volt attól a ponttól és ki
bontott vitorláival szinte csudálatos gyorsasággal repült a 
cél felé. A két utas szólni is alig tudott a meghatott
ságtól. A faállvány szemlátomást nőtt a szemök előtt és nem
sokára megláttak egy alacsony szikla tömeget is, amelyen ez 
a faalkotmány állt. Mennél inkább közeledtek, annál jobban 
elszorult a Servadac kapitány szive. A torony csúcsán egy 
darabka kék szövet lengett. . . . utolsó maradéka volt a 
francia lobogónak.

A you-you elért az első szikladarabokhoz. A szárazulat 
alig lehetett több félkilométernyi területnél. Formenterábiól 
s a Baleári szigetcsoportból általában ennél több nem lát
szott. Servadac és Prokop a villám gyorsaságával a szik
lára ugrott, felkapaszkodtak a sima köveken és elérték a
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fatorony mellett levő kis deszkakunyhót. Servadac Hektor 
nagyot ütött a belülről elreteszelt ajtóra s hogy választ 
nem kaptak, a két férfi nekiesett és egyszerűen kiemelte 
a sarkából.

A kunyhó egyetlen szobájában mély sötétség és még 
ennél is nagyobb' csend uralkodott. A lakója vagy el
ment, vagy — halott! Fellökték az ablaktáblákat, a szo
bában világos lett. A tűzhelyen egy kis régen kialudt ha
mut láttak. Végre a sarokban megpillantottak egy ágyat 
és azon egy emberi alakot. Servadac odament és önkényte
lenül felkiáltott:

— Megölte a hideg s az éhség !
Prokop hadnagy föléje hájolt. — Még él! — igy szólt — 

és sietve néhány csepp sziverősitőt csepegtetett a haldokló
nak a szájába. Ekkor gyönge sóhaj s az alig hallható szó 
hangzott el:

— Gallia ?
— Igen ! . . . Gallia! . . . — felelt Servadac
— Ez az én üstökösöm, az enyém! . . . azután a félig 

holt ember visszaesett mély kábultságábá.
— Ezt az embert én ismerem, — szólt Servadac. — 

Úristen, de vájjon hol találkoztam vele!
De most azon kellett lenniök, hogy a szíerencsétlent 

minél előbb elvigyék innen. Néhány perc alatt a phisi- 
kai és csillagászati műszereivel, ruháival, könyveivel, meg 
egy ócska ajtóval együtt, mely úgy látszik a táblája volt, 
elhelyezték a you-youn. A szél szerencsére fordult vala
mennyit és még kedvező is volt. így hát hamarosan el
hagyták ezt a kis sziklaszigetet, a Baleári csoportnak utolsó 
maradványát.

Április 19-én, harminchat órával később, anélkül, hogy 
csak egyszer is kinyitotta volna a szemét, a tudóst elhelyez
ték a Nina-lak nagytermében, ahol a telepesek hangos 
hurráh kiáltásokkal üdvözölték társaikat.

Vége az első résznek.



MÁSODIK RÉSZ.

I.

Melyben a Gallia-bolygó harminchatodik lakóját minden 
különösebb szertartás nélkül bemutatják.

A Gallia harminchatodik lakója végre elérkezett Me
legföldre. Mindeddig csak ezt a pár szavát lehetett meg
érteni :

— Ez az én bolygóm ! Az enyém ! Az én bolygóm !
Mit jelent ez a mondat ? Azt akarta mondani vele, hogy 

a ínindeddig meg nem magyarázott tény, a föld egy óriási 
darabjának a kiröpitése a világűrbe valamely bolygónak 
az összeütközéséből ered ? A formenterai remete a föld
nek azt a darabját, amely kirepült a naprendszerbe, nevezi 
Galliának ? Választ erre a kérdésre csak maga a tudós 
adhatott, aki olyan erélyesen követelte a maga bolygóját. 
Mindenesetre ennek a félholt embernek tudhatták be az ira
tokat, amelyeket útjában a Dobryna kihalászott, ö, a 
csillagász, akinek a postagalambja elhozta Melegföldre azt 
a bizonyos Írást. A tudós tehát — ebben nem lehetett kétel
kedni — nyilván ismeri a Galliának nehány elemét, ö bi
zonyára felmérte a naptól való növekedő távolodását és 
forgásának gyorsaságát. A főkérdés már most az volt, hogy 
a pályájáról vájjon megtudta-e állapítani azt is, hogy hyper- 
bula; parablila, vagy elypszis-e. Vájjon tudja-e, hogy ez 
az uj világtest ama kívánt körülmények közt van-e, hogy 
egykor még visszatérhessen a földhöz és ha igen, vájjon 
mikor történhetnék ez meg ?

Körülbelül ezek voltak a kérdések, amelyek Timassef- 
fet, Servadacot és Prokopot foglalkoztatták. Amióta haza
felé indultak, mindezeken törték a fejüket, anélkül, hogy 
eredményre jutottak volna. Szerencsétlenségükre úgy lát
szott, mintha az az egyetlen ember, aki ezekre a kérdésekre 
meg tudna felelni, halott volna. Ha ez igy van, akkor le
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kellett tenni minden reményről, hogy a Gallia-világ jövő
jére nézve felvilágosítást kapjanak. A fődolog volt tehát, 
hogy a csillagászt életre térítsék. A Dobrynának volt egy 
telj esen felszerelt patikája, nyomban hozzáláttak hát az 
élesztőséhez, különösen, amikor Ben Zouf igy szolt:

— Csak előre, kapitány uram, nem is hiszi, hogy egy 
ilyen tudósnak milyen szívós természete van.

Olyan erősen megdögönyözték a tetszhalottat, hogy 
megöltek volna vele egy egészségest. Bensőleg pedig olyan 
izgató gyógyszereket adtak be neki, hogy még a holtat is 
életre keltették volna velők. Ben Zoufra bízták a külső 
kezelést, ebben segített neki Negrete és bizhatunk benne, 
hogy lelkiismeretesen megfeleltek a megbízatásuknak. Köz
ben pedig Servadac mindegyre azt kérdezte magában : vájjon 
ki lehet ez a francia, akit Formenteráról magával hozott 
és vájjon milyen viszonyban voltak valaha egymással ? Pe
dig fel kellett volna, hogy ismerje, mert a tudós, aki ia 
Nina-lak nagytermében feküdt, Servadac Hektornak egy
kori fizikatanárja volt a Charlemagne gimnáziumban és 
Rosette Palmyrinnak hívták. Testestől-lelkestől tudós volt 
és különösen jártas a mathesis különféle szakában.

Servadac már az első esztendőben elhagyta a gimná
ziumot, hogy átköltözzék a saintecyri katonai iskolába. Azóta 
ő meg a tanárja sohasem látták egymást és körülbelül meg 
is feledkeztek egymásról. Amint tudjuk, Servadac nem volt 
valami túlságosan buzgó diák, ellenben egy pár társával 
együtt nagyon szerette Rosettet bosszantani. Sót öntött a 
destillált vízbe, amiáltal a kísérleteknél gyakran a legvá
ratlanabb eredményeket érték el. A hőmérőből kivettek egy 
pár csepp higanyt és még sok ilyen huncutságot követtek 
el a tanár rovására, aki azután alaposan nekidühösödött.

Két évvel azután, hogy Servadac elhagyta a gimnáziu
mot, Palmyrin is elhagyta azt. Sokkal inkább érezte magá
ban a csillagászatra, mint a fizikára való hajlandóságot és 
egészen az előbbi tudományra szentelte magát. Alkalma
zást keresett valamelyik csillagdánál, de ismerve megfér- 
hetetlen természetét, sehol sem fogadták be. Miután vagyona 
volt, egyszerűen azt tette, hogy önállóan űzte a csillagá
szatot és különös gyönyörűsége telt benne, ha más csilla
gászok munkáját epésen megítélhette. Egyébként neki volt 
köszönhető az utolsó három teleskópikus álló csillagnak a 
felfedezése és a katalógus százhuszonhárom bolygója ele
mének a kiszámítása. Mint láttuk, a tanár és a tanítvány 
sohasem találkozott, csak most Formenterán, ne csodálkoz
zunk hát, ha tizenkét év múlva Servadac nem ismert a ta-
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nárjára, különösen ebben a mostani állapotában. Amikor 
Ben Zouf és Negrete kiszedte a bundákból, amelyekbe be 
volt burkolva, egy öt láb és két hüvely hosszú emberkét 
láttak maguk előtt, aki nyilván nagyon lesoványodott, de 
természettől fogva is sovány lehetett, tar koponyával, sza- 
káltalan arccal, hosszú, élesen hajlott orral, melyen hatalmas 
szemüveg volt.

Kétségkívül nagyon ideges emberke volt, de bármeny
nyire az volt is, ez nem volt ok arra, hogy egyszerűen 
meghalni hagyják. Olyan világban, amelynek csak harmincöt 
lakója van, nem megvetendő harminchatodiknak az élete. 
Amikor le volt vetkezve, meggyőződhettek róla, hogy ha 
gyengén is, de még vert a szive. Remélhető volt tehát, 
hogy a nagy gondosság mellett, amelylyel ápolták, újra 
eszméletre fog térni. Ben Zouf úgy dörzsölte, hogy tartani 
lehetett attól, hogy lángot vet. Végre húsz perc múlva sóhaj 
tört ki a félhalott ajka közül, melyet egy második, majd egy 
harmadik követett. A szemét egy kissé kinyitotta, majd 
megint lehunyta ; azután tágabbra meresztette, nyilván nem 
volt tisztában a viszonyokkal, amelyekben látta magát. Né
hány szót is morgott, de azt senkisem tudta megérteni. Ro- 
sette Palmyrin kinyújtotta a jobb kezét és a homlokára 
emelte, mintha keresne valamit, amit ott nem igen tud 
megtalálni. Azután eltorzultak a vonásai, az arca kivörösö
dött, mint hogyha csak a düh kitörésével akarna életre 
kelni és hangosan szólt:

— Hol a szemüvegem ?
Ben Zouf hozta a keresett szemüveget. Az óriási keret 

valósággal teleskópikus üvegekkel volt ellátva. Az alatt, 
hogy dörzsölték, leesett, de ime már visszakerült a sas
orra, amiután aztán kissé megkönnyebbült sóhajtás követ
kezett. Servadac a beteg fölé hajolt és feszült figyelemmel 
nézte. A szemüveg-lencsén keresztül a kapitányt élénk te
kintet érte és a megmenekült bosszús hangon szólt:

— Servadac, holnapig ötszáz sor büntetési feladatot 
fog Írni. Ezekkel a szavakkal üdvözölte Palmyrin Servadac 
kapitányt és éppen ez a különös modor vezette Servadacot 
az emlékeihez, Hirtelen tisztában volt vele, hogy a charle- 
magnei gimnázium fizikai tanára van előtte.

— Rosette Palmyrin ur, kiáltotta, az én régi profesz- 
szorom, csontostól, bőröstől, mondhatom, sajátságos egy 
találkozás !

Ez alatt Rosette újra elszunnyadt egy keveset és azon 
voltak, hogy ebben meg ne zavarják.

— Nyugodjék még, kapitány ur, — szólt Ben Zouf.
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— biztosíthatom, hogy életben marad, hiszen az ilyen em
ber csupa ideg. Láttam én már ennél sokkal jobban össze
száradt tudóst is, aki még sokkal messzebbről jött.

— Honnan, te ?
— Egyiptomból, vasveretü szekrényben.
— Tökfilkó, hisz az múmia volt.
Miután úgy látszott, hogy a tanár mélyen alszik, me

leg ágyba fektették és most már mindenre, amire kiván
csiak voltak, várni kellett, mig a tudós felébred. Csakhogy 
ennek a kis társaságnak a tudósai nem tudtak türelmesen 
várni holnapig, hanem a legképtelenebb feltevésekkel gyö
törték magukat.

Tulajdonképpen micsoda bolygó is az, amit a tudós 
Galliának nevez ? Vájjon csak erre a darabra tartozik-e, 
amely a földről letört ? De hát hiába volt minden töpren
gésük és végre is Servadac igy szólt:

— Ne gyötörjük magunkat tovább, Rosette tanár itt 
van, hogy megmondja nekünk az igazat és ő azt meg is 
fogja tenni.

Miután Servadac megemlítette a tanárt, egyúttal el
mondta társainak azt is, amit róla tudott. Hogy olyan em
ber, akivel nagyon nehéz lesz megférni és áld szeret minden
kivel feszült viszonyban lenni. Makacs, heves természetű, 
de alapjában véve derék és becsületes. Szerinte az lesz a 
legjobb, hogy amikor dühös, bekében hagyják és várnak, 
amig a vihar elmúlik. Amikor ezt elmondta, Timasseff igy 
szólt:

— Bizonyos lehet benne, kapitány, hogy minden tőlünk 
telhetőt meg fogunk tenni, hogy békességben lehessünk vele. 
Ha közli velünk megfigyeléseit, nagy földrajzi szolgálatot 
tesz nekünk, de ezt én csak olyan körülmények közt tartom 
lehetségesnek, ha ő a szerzője azoknak az Írásoknak, a 
melyek birtokunkba jutottak.

— Ön ebben kételkedik ?
— Nem, kapitány, hiszen a valószínűség mind ellenem 

szólna, hanem csak azért említettem meg, nehogy esetleg 
valami keserves csalódásunk legyen. Hiszen meglehet az is, 
hogy a földnek egy másik pontján is maradt még vagy egy 
csillagász!

— Ez alig lehetséges, — szólt Prokop hadnagy, — 
miután csak azok az okmányok ismertették meg velünk 
a Gallia nevet és Rosette tanár is mindjárt ezt a 3z0t em
lítette.

Erre a csakugyan nagyon helyes megjegyzésre nem 
volt mit mondani és most már bizonyosra vették, hogy csak 
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a formenterai remete lehet azoknak a híreknek a szerzője. 
Hogy pedig mit csinált azon a szigeten, azt majd meg fogják 
tudni tőle magától. Nemcsak az ajtóját hozták el, hanem a 
könyveit is és úgy éreztek, hogy nem követnek el titoksér
tést, ha egyelőre megnézik a könyveit és jegyzeteit. A 
jegyzeteket és számokat ugyanaz a kéz irta, amely az ok
mányokat. Az ajtó tele volt algebriai jelekkel, krétával fel
jegyezve. Nagyon vigyáztak, hogy semmi le ne törlődjék 
ebből. A papirosok tele voltak matematikai képletekkel. A 
hogy az írásokat megvizsgálták, már abból is azt látták, 
hogy a tanár egy bolygó elemeinek a számításával fog
lalkozott, bárha egyelőre egyéb következtetést nem is tud
tak levonni abból. Formenterán való tartózkodása alatt Ro
sette egy uj bolygónak az elemeivel foglalkozott, amely a 
katalógusban még nem szerepelt. Ámde, hogy ezeket a szá
mításokat a januárius elsei katasztrófa előtt vagy utána vé
gezte-e, erre a kérdésre megint csak a tudós maga felel
hetett.

— Várjunk tehát, — szólt a gróf.
— Várok, felelt a kapitány, — de égek a vágytól és a 

türelmetlenségemen alig tudok erőt venni. Adnék egy hóna
pot az életemből minden óráért, amelylyel Rosette tanár 
kevesebbet aludnék!

— Nagyon rossz üzletet csinálna, — szólt a hadnagy. 
— Egyébként nem akarom megfosztani az illúzióitól, de 
ha a tanár még olyan sokat tud is a Galliáról, ezzel még 
nincs megínondva, hogy tud-e valamit arról a töredékről, 
mely magával ragadott bennünket. A bolygónak a föld 
szemhatárán való megjelenése, ki tudja, vájjon összefüg
gésben van-e valamennyire azzal a földdarabbal, mely a 
világűrbe röpítette ?

— Hogyne, — szólt Servadac, — az összefüggés egé
szen tiszta. Tiszta dolog, hogy . . .

— Hogy ? . . . — kérdezte Timasseff, — mintha várta 
volna a feleletet, amelyet a másik meg akart adni.

— Hogy a föld lökést kapott valamely bolygótól és 
hogy az okozta kiröpitését ennek a darabnak, amelyen va
gyunk.

Servadac oly meggyőződéssel mondta ki ezt, hogy Ti
masseff és Prokop egy pillanatig némán nézett egymásra. 
Bár nem volt valószínű ez az összeütközés, de lehetet
lennek mégsem mondhatták.

— Igaza lehet, kapitány, — felelt Prokop, miután ezt 
a kérdést ebből a szempontból vizsgálta. — Tagadhatat
lan, hogy az összeütközés megtörténhetett és a földnek egy 

Verne • Servadac Hektor. 9
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jelentékeny darabja letörhetett. Tegyük fel ezt á helyze
tet, akkor az óriási korong, melyet a katasztrófa előtt való 
éjszakán mindannyian láttunk, nem volt egyéb, mint a pá
lyájáról elterelt bolygó, melynek gyorsasága oly nagy volt, 
hogy a fiöld nem tudta fogva tartani vonzásának a központ
jában.

— Én magam is csak ezt a magyarázatát tudom adni 
ama ismeretlen csillagzatnak, — szólt Servadac.

— így hát, — szólt Timasseff, — egy nagyon valószínű
nek látszó feltevés előtt állunk. A megfigyelésünk ilyformán 
megegyezik a Rosette tanáréval, ö bizonyára azt a vándor 
csillagot nevezte el Galliának, amelylyel összeütköztünk. De 
azért egy pont még mindig homályos. Ugylátszik a tudós 
többet foglalkozott a bolygóval, mint a földnek azzal a da
rabjával, amely pedig őt is magával ragadta a világűrbe.

— Oh, Timasseff gróf, — felelt Servadac, — ön nem 
is képzeli, milyen furcsa emberek a tudománynak e fana
tikusai. Az én emberem pedig a legbólondabbak közül való.

— Egyébként, — szólt a hadnagy, — könnyen lehet, 
hogy minden számítás az összeütközés előtti időből való. 
A tanár talán látta is a bolygót és megfigyelte még a katasz
trófa előtt.

Ez nagyon világos beszéd volt, de mind a hárman mégis 
a Servadac feltevésében egyeztek meg, mely szerint az 
egész tényállás következő volt:

Egy bolygó^ mely a nappályát átszelte, a december 
31-ről januárius 1-ére virradó éjszakán összeütközött a 
földdel, arról egy jelentékeny darabot lerepesztett, mely 
most önállóan bolyong a világűrben. És ha a Gallia tudo
mányos akadémiájának a tagjai még nem ismerték is fel 
a teljes valóságot, mindenesetre nagyon megközelítették azt. 
Egész pontossággal csak Rosette Palmyrin tudhatta meg
oldani a feladatot.

II.

Melynek utolsó szavat felvilágosítják az olvasót arról, 
amit kétségkívül már előre is kitalált.

így telt el az április 19-ike. Mialatt a főbbek ilyen 
dolgokat tárgyaltak, a telepesek szokott munkájukat vé
gezték. A tanárnak váratlan megjelenése a színen, őket 
nem izgatta különösebben. Hogy a Gallia visszatér-e még 
valaha a földre, vagy hogy itt élnek, itt halnak-e meg, 
azzal ők nem sokat törődtek. Még az utolsó éjszakán is
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olyan nyugodtan aludtak, mint a bölcsek, akiket semmi sem 
izgat. A betegápolóvá vedlett Ben Zouf egy pillanatra sem 
hagyta el a tanár ágyát. Annak az ügyét magáévá tette és 
eltökélte magában, hogy mindenáron talpraállítja. És hogy 
ápolta, hogy számlálta a sóhajtásait, leste minden szavát! 
Hogy őszinték legyünk, meg kell vallanunk, hogy a Gallia 
név nagyon sokszor hangzott el a tudós ajkáról, hol egy
szerűen nyugtalankodva, hol dühös kitöréssel. Meglehet, azt 
álmodta, hogy el akarják lopni a bolygóját, el akarják vitatni 
tőle a Gallia felfedezését, stb. Minden meglehet, mert hi
szen Rosette Palmyrin olyan ember volt, aki még álmá
ban is dühös.

Akármennyire figyelt is a betegápoló» az összefüggés
telen szavakból nem értett meg semmit. A tanár egész éj
szaka aludt, előbb könnyebben, azután már hangosan hor- 
tyogott, ami a legjobb reményekkel kecsegtetett. A nap 
már a nyugoti szemhatárra emelkedett, amikor a tanár még 
egyre aludt, Ben Zouf pedig jónak látta, hogy fel ne költse. 
Egyébként az ápoló figyelmét éppen most elterelte egy 
dolog. Valaki ugyanis erősen kopogtatott az ajtón és Ben 
Zouf már felkelt, hogy ajtót nyisson, de azután újra vis
szafordult abban a meggyőződésben, hogy hiszen ő nem 
portás.

A Nina-lakban még mindenki mélyen aludt. A zaj is
métlődött, mintha valaki valami szerszámmal verdeste volna 
az ajtót. Ki az ördög lehet ? Odament az ajtóhoz és bosszú
san kérdezte:

— Ki az ?
— Én vagyok, hangzott az édeskés felelet, én vagyok, 

Hakhabut Izsák.
— Mit akar ?
— Nyisson ajtót, beszélni akarok a kegyelmes főkor

mányzó úrral.
— Még alszik.
— Majd várok.
Ben Zouf vissza akart térni a helyére, amikor Ser

vadac, akit a zaj felébresztett, odajött.
— Mi az ? — kérdezte.
— Eh, semmi, kint van az a nyomorult Hakhabut, be

szélni akar a kegyelmes úrral.
— Akkor hát nyiss neki ajtót, — felelt Servadac. — 

Csak meg kell tudnom, minek jött ?
Ben Zouf engedelmeskedett és Hakhabut nyomban be

bujt az ócska, hosszú kabátjában és mialatt Servadac előre 
ment, Izsák alázatos hajlongások közt követte.;

9*
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— Mit akar ? — kérdezte Servadac kapitány, — és 
egyenesen a szeme közé nézett Izsáknak.

— Oh, főkormányzó ur, nem tud semmi újságot ? 
azt reméltem, hogy lesz olyan kegyes és közli velem, hiszen 
tegnap egy ember jött ide . . .

— Hát maga már ezt is tudja ?
— Hogyne, kormányzó ur, láttam elindulni a szánkát 

és amikor visszajött, azt láttam, hogy egy idegent hozott.
— Ismeri ?
— Nem én, kormányzó ur, de nagyon szeretnék vele 

beszélni . . . hátha a Földközi tenger északi partjáról jön 
és hátha hoz híreket Európából, — szólt Izsák — és 
jelentős pillantást vetett Servadac kapitányra.

Hiába volt ez a makacs ember már három és fél hó
napja a Gallián, mégis megmaradt a régi nézeténél. Neki 
ez a tenger még mindig a Földközi tenger volt És ha 
valamely katasztrófa folytán Afrikának egy része eltűnt is, 
szerinte vagy száz mérföldnyire északnak Európa változat
lanul megvan. A lakói bizonyára csak úgy élnek, mint al 
előtt és ő is folytathatná ott az üzletét mint hajdanában.

Hogy Izsákot felvilágosítsák, hiábavaló fáradság
nak látszott. Servadac kapitánynak eszébe sem volt és 
feleletkép csak a vállát vonogatta. Az Izsák kívánságát hal
lotta Ben Zouf is és ő felelt Servadac kapitány helyett.

— Tehát nem tévedtem, — szólt Izsák — élénken csil
logó szemmel, tegnap idegen érkezett ide, nem tudhatnám 
meg Ben Zouf ur, hogy honnan jött ?

— A Baleári szigetekről, — felelt Ben Zouf, aki látni 
akarta, milyen hatással lesz az Izsákra.

— Oh, nagyszerű kereskedelmi hely ez, milyen nagy
szerű üzleteket kötöttem én ott mindig. Az idegen ur bizo
nyára hirt hozott Európából ?

— Oh nagyon sok érdekes dolgot fog magának el
mondani.

— Látja, — szólt Izsák habozva, — én csak szegény 
ember vagyok, de egy pár reálra nem nézek, hogyha vele 
beszélhetek.

— Csakhogy a mi utasunk nagyon fáradt és még most 
is alszik.

— Hátha felkeltenénk ?
— Hakhabut, — szólt most Servadac kapitány, — ha 

valakit fel mer költeni, kidobom.
— Kormányzó ur, mentegetődzött Izsák a legalá

zatosabb hangon, hiszen én csak tudni szeretném . . .
— Mindent meg fog tudni, — szakította félbe Servadac,
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— sót kívánom, hogy itt legyen, amikor uj társunk beszélni 
fog Európáról.

Izsáknak nem kellett sokáig várnia, éppen most hal
latszott a Rosette Palmyrin türelmetlen hangja. A kiáltá
sára mindannyian odarohantak: Servadac, Timasseff, Pro
kop és Ben Zouf is, aki alig tudta Izsákot egy kicsit hátra
szorítani. A tanár úgy látszik, csak félig ébredt még fel, 
mert nagyot kiáltott:

— József, hogy vinne el az ördög, jössz-e már ?
Ez a József bizonyára a Rosette szolgája volt és azért 

nem jelent meg, mert alighanem még a régi világon lakott. 
Ezalatt a tanár teljesen felébredt és újra szólt: József, te 
gazember, hol az ajtóm ?

— Itt van, — felelt Ben Zouf, — az ajtóját gondosan 
megőriztük.

Rosette összeráncolta a homlokát és tágrameresztett 
szemmel nézte al legényt: Te vagy József ?

— Parancsára, — felelt Ben Zouf, a legnagyobb’ nyu
galommal.

— Helyes, akkor hát hozd hamar a kávémat.
Ben Zouf a konyha felé sietett, azalatt Servadac se

gített Rosettenek, hogy félig felemelkedjék.
— Hát a tanár felismerte régi tanítványát a Charle- 

magneból ?
— Hogyne, Servadac, — felelt a tanár, — remélem, 

hogy ez alatt a tizenkét év alatt egy kicsit megváltozott. 
De most már szeretném a kávémat, kávé nélkül nem tudok 
tisztán gondolkozni

Szerencsére Ben Zouf éppen behozta a kívánt italt, 
Rosette egyszeriben leitta a nagy csésze párolgó kávét, 
azután felkelt, bement a lakás legnagyobb helyiségébe, szó
rakozottan körülnézett és végre leült az egyik legjobb' ka
rosszékbe, azután, bárha kissé savanyu arccal is, de mégis 
rátért az égető kérdésre.

— Nos, uraim, mint vélekednek a Galliáról ?
Servadac mindenekelőtt azt szerette volna megkérdezni, 

hogy tulajdonképpen mi is az a Gallia, amikor Izsák előre
tolakodott. Amikor a tanár meglátta Izsákot összeráncolta 
a szemöldökét és szinte sértődött hangon kérdezte:

— Mit jelentsen ez ?
— Ugyan, ne törődjék vele, felelt Ben Zouf és 

Izsákot hátrafelé akarta tuszkolni, de nem lehetett bírni vele.
— Uram» — így szólt, — Ábrahám Izsák és Jakab iste

nének nevében kérem, adjon hirt nekünk Európáról.
Rosette hirtelen felpattant.
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— Híreket Európáról, — kiáltotta, — hirt akar Euró
páról ! Minek ?

— Hogy oda visszatérhessek, — könyörgött Izsák.
— Oda vissza akar térni ? Hányadika van ma ? — 

kérdezte a tanár régi tanítványától.
— Április 20-ika, — felelt Servadac kapitány,
— Ám jó» ma április 20-án magyarázta Rosette, — 

Európa körülbelül hetvenhárom millió mérföldnyire van tő
lünk.

Izsák összeroskadt, mintha a szivét kitépték volna.
— ügy látszik, itt még semmiről sem tudnak, — szólt 

Rosette.
— Valamennyit igen, — szólt Servadac — és elmon

dott a tanárnak mindent, ami december 31-ike óta tör
tént. A tanár némi türelmetlenséggel hallgatta. Amikor Ser
vadac befejezte beszédét, igy szólt:

— Nos, uraim, mit gondolnak, hol vannak ?
— Egy uj bolygón, mely a naprendszerben kering,

— felelt Servadac.
— És ez az uj bolygó, az önök nézete szerint ?...
— Egy óriási töredéke a földnek.
— Úgy, a földnek egy töredéke és hogyan tört le ?
— Egy üstökössel való összeütközése folytán, melyet 

ön tanár ur Galliának nevezett el.
— Nos, uraim, önök tévednek, — jelentette ki Rosette

— és felállt. .Igaz az, hogy egy eddig ismeretlen üstökös 
a december 31-éről január 1-re virradó éjszakán 2 óra 
47 perc és 35 másodperckor érintette a földet, de csak 
nagyon csekély mértékben érintette és a kis töredékeket, 
amelyeket felfedezési útjukban láttak, elvitte magával.

— Következéskép, — szólt Servadac kapitány, — mi 
hol vagyunk ?

— A csillagzaton, melyet én Galliának neveztem el,
— felelt Rosette diadalmas hangon. — Önök az én boly
gómon vannak !

III.

Néhány változtatása a régen ismert tárgynak, az üstökösökről 
és a naprendszer más vándorairól.

Ha Rosette előadást tartott, az üstökösöket a követ
kezőkben magyarázta:

— Csillagzat fénylő központtal, az úgynevezett mag
gal, kiödburkolattal, amelyet sugárkoszorúnak is neveznek
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és egy gyengébb fényű függelékkel, ez a farka, a sugár
kévéje. Ezek a csillagzatok pályájuk bizonytalansága foly
tán a földön csak időnként és hosszú útjukat tekintve, csak 
nagyon rövid időre láthatók.

A tanár nem mulasztotta el sohasem még hozzá tenni, 
hogy az ő magyarázata teljesen találó, kivéve azokat az 
eseteket, hogyha ez a csillagzat-mag, sugárkéve és köd
burkolat nélkül jelennék meg és mégis üstökösnek tekin
tendő. Elmondta továbbá, hogy az ilyen üstökösöknek sa
játságos a mozgásuk ; meghosszabbított ellypsist írnak le, 
amelyben oly messzire távolodnak, hogy sem a földről, sem 
a napról nem láthatók. Az ilyen vándorcsillagot, ha az 
első feltételt nézzük, nem lehet bolygóval eltéveszteni. Ha 
pedig nem sorozhatjuk a hulló csillagok közé, ez a csillag, 
ha sem nem álló, sem nem bolygó, nem lehet egyéb, mint 
üstökös.

Amikor ilyen előadást tartott, mindig azt remélte, hogy 
egyszer csak elragadja egy ilyen üstökös és elviszi a nap
rendszeren keresztül. Különös rajongással viseltetett az üs
tökösök iránt. Vájjon előre sejtette-e, hogy a jövő mit rej
teget a számára ? Az összeütközés után Formenterán csak 
azt fájlalta, hogy nincs hallgatósága, mert akkor a követ
kező rendben tárgyalta volna kedvenc témáját:

1. Hány bolygó van a világűrben ?
2. Melyek az időszaki üstökösök, illetve azok, amelyek 

bizonyos időnkint újból visszatérnek; és melyek a nem idő
szakiak ?

3. Mi a valószínű a földnek egy ilyen üstökössel való 
összeütközésében ?

4. Mi lenne a következménye egy ilyen összeütközésnek, 
aszerint, hogy az illető üstökösnek kemény a magja, vagy 
Bem.

Erre a; négy kérdésre való feleletével Rosette még a 
Legigény teljesebb hallgatóját is kielégítette volna. He
lyette ezt próbáljuk meg mi ebben a fejezetben. Az első 
kérdés tehát igy hangzott: Hány bolygó van a világűrben.? 
Keppler szerint az égen annyi az üstökös, mint hal a víz
ben. Arago 17 milliót számlált. Lamberg csak a Satur- 
nusig, tehát körülbelül 219 millió mérföldnyi körben leg
alább 500 milliót fogad el. Más számítások szerint 74 mil
lió milliárd ilyen égitest van. A valóság pedig az, hogy 
Bemmi bizonyosat sem tudnak erről, mert sohasem szám
lálták meg és sohasem fogják megszámlálhatni, csak pz 
az egv bizonyos, hogy nagyon sok van. Keppler szerint
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a nap felületén horgászó halász nem vethetné ki a horog
iát, hogy üstököst ne fogjon.

Ám, hogy azokról beszéljünk, amelyek kétségkívül a 
mi naprendszerünkhöz tartoznak, vájjon van-e ezeknek vál
tozatlan, előre meghatározott pályájuk, amelynek következ
tében lehetetlen összeütközniük önmagukkal, vagy a föld
del ? Fájdalom, nincs. Az ő pályájuk nem ment az idegen be
folyástól. Hogy csak a Jupitert említsük, ez a bolygó na
gyon sok világ test pályájának a legkiválóbb rendzavarója. 
Nagyjából ez az üstökös világ, amelynek milliónyi csillagzatja 
van.

A második kérdés: melyek az időszaki üstökösök és 
melyek a nem időszakiak? Ha átlapozzuk a csillagászati év
könyveket, 5—600 olyan üstököst találunk, amelyeket kü
lönböző időkben beható vizsgálat alá vetettek. De ezek közt 
csak 40 van, amelynek keringési ideje pontosan ismert. 
Ez a 40 csillagzat megint időszaki és nem időszaki üstökösre 
oszlik. Az elsők a földre nézve többé-kevésbbé hosszú, de 
majdnem rendszeres időközönkint újra megjelennek, másik 
részük szinte megmérhetetlen távolságra távolodnak a nap
tól. Az időszaki üstökösök közt van vagy tiz, amelyek úgy
nevezett, «rövid keringésüek». Ha néhány szót szólunk ezek
nek a történetéről, ez annál érdekesebb lesz, mert egyike 
egyszer ugyanolyan viszonyba került a földdel, mint 
nemrégen a Gallia üstökös. A Halley-féle üstökös már 
legrégebben ismert. Állítólag látható volt 134-ben és 52- 
ben Krisztus előtt. Azután a 400., 855., 930., 1006, 1230.,
1305., 1380., 1456., 1531., 1607., 1682., 1759, és 1835: 
évben. Keletről nyugatra halad, vagyis ellenkező irányban, 
mint a bolygók a nap körül. Herschel, a híres csillagász, 
amikor az üstökös 1835-ben megjelent, a Jóremény foká
nál volt, igy tehát kedvezőbb körülmények közt, mint az 
északi félteke csillagászai, úgy hogy 1836 márciusáig kö
vethette az üstököst, amikor azután az óriási távolság miatt 
a földre nézve láthatatlanná lett.

Az Encke-féle üstökös fejezi be körülbelül a legrö
videbb idő alatt a pályáját, mert körülbelül csak 1203 földi 
napra, tehát három és fél évnél is kevesebbre van szük
sége. Egyenes irányban mozog nyugatról keletre. Legelő
ször 1818. november 26-án fedezték fel, de amikor kiszá
mították pályájának elemeit, kitűnt, hogy azonos azzal az 
üstökössel, amelyet már 1805-ben láttak. Mint ahogy az 
akkori csillagászok akkor előre megmondták, újra megje
lent: 1822., 1825., 1829., 1832., 1835., 1838., 1842, 1845.,
1848., 1852, stb. években. Pályája még a Jupiterén be-
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lül van. így a naptól legfeljebb 93 és fél millió mérföldre 
távolodik és 7.8 millió mérföldnyire közeledik, tehát kö
zelebb kerül, mint a Mercur. A Gambart, vagy Biela-fele üs
tököst megfigyelték már az 1772., 1789., 1795. és 1805. 
évben, de pályájának elemeit csak 1826. februárius 28-án 
tudták megállapítani. Körforgása 2410 napig, tehát közel 
6 és fél esztendeig tart.

A Faye-üstököst, melynek határozott a mozgása, 1843 
november 22-én vettek észre először. Elemeinek kiszámítása 
után megjövendölték, hogy 1850. és 1851-ben 7 és fél év, 
vagy 2718 nap alatt újból meg fog jelenni. Ez a jövendölés 
bevált, a csillagzat a meghatározott időben megjelent. A 
Brörsen üstökösét 1846 februárius 26-án fedezték fel Kid
ben. Ami a többi rövid körforgásu üstököst illeti, a DArrest 
féle 5 és fél év alatt; a Tempel-féle majdnem ugyanannyi idő 
13 és kétharmad év alatt irja le ellipszisét, a Wiennecke- 
féle 5 és fél év alatt; a Tempel-féle majdnem ugyanannyi idő 
alatt; mig ellenben a Vico-féle úgy látszik elveszett a meg
mérhetetlen égi távolságokban.

Most még csak a «közepes vagy hosszas keringésük 
bolygókról kellene beszélnünk, amelyek közül talán még 
40-nél is többé-kevésbbé alaposan tanulmányozták. Az 1556. 
évből való, úgynevezett V. Károly bolygót 1860-ban várták, 
de nem jelent meg. A Newton által 1860-ban megfigyeli 
üstököst, mely Whiston szerint a Földhöz való túlságos kö
zeledése folytán, annak pusztulását fogja előidézni. Krisz
tus előtt 619-ben és 43-ban kellett volna látni; később 
531-ben és 1116-ban. Keringése körülbelül 575 évet igényel 
és oly közel kerül a naphoz» hogy huszonnyolc ezerszerte 
nagyobb meleget kap tőle, mint a föld, illetve az olvadó 
vas melegének kétezerszeresét! Az 1586-os üstököst nagy 
fénye folytán elsőrendű álló csillaghoz lehet hasonlítani. 
Az 1811-es üstökösnek volt egy gyűrűje (magja), amely
nek 103,000 mérföld volt az átmérője, a ködburkolata 270 
ezer mérföld és a fénykévéje 27 millió mérföld hosszú. 
Az 1843-as üstökös, amelyet azonosítottak az 1668-as, 1494. 
és 1317-es üstökössel, Cassini figyelte meg. Ez a naptól 
csak 7200 mérföld távolságban és percenkint 8000 mér- 
földnyi gyorsasággal halad el a nap mellett. A fénykévéjét 
még nappal is látni lehetett. A Donáti-féle bolygónak, mely 
annak idején az északi menybolt csillagképei közt oly élénk 
fényben tündökölt, körülbelül hétszázszor volt kisebb a tö
mege a földénél. Az 1861-es fénylő, sugárkévével díszí
tett üstökös, óriási kagylóhoz hasonlított. Az 1864-es üstökös.
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amelynek körforgása 280,000 évet igényel, valósággal el- 
vész a világűrben.

A harmadik kérdés: Mi a valószínűség a földnek egy 
ilyen üstökössel való összeütközésében ? ¼ '

Ha papirosra lerajzoljuk a bolygók és üstökösök pá
lyáját, az sok helyen metszi egymást. De a valóságban ez 
másként van. A teremtő megtette a maga óvintézkedéseit, 
de vájjon nem eshetik-e meg; hogy ez óvintézkedések elle
nére is egyszer egy ilyen üstökös beleütközik a földbe ? íme 
a válasz:

A föld, amint tudjuk, sohasem hagyja el a napkörüli 
utjának síkját és a pályája, amelyet a nap körül leír, min
den útjában, ebbe a síkba esik bele. Minek kell tehát tör
ténnie, hogy egy üstökös beleütközzék a földbe ?

1. Ennek az üstökösnek a nap körül való útjában kell 
a földdel találkoznia.

2. A földnek akkor éppen azon a helyen kell lennie, a 
melyet az üstökös átmetsz.

3. A távolságnak a két csillagzat központjától kisebb
nek kell lennie, mint a mennyi a fél átmérőjének az összege.

Bekövetkezhetik-e ez a három feltétel és ennek követ
keztében megtörténhetik-e az összeütközés ?. Amikor egy
kor ezt a kérdést felvetették Oragannak, ez igy felelt:

— Kétszáznyolcvan milliót tehetünk egy ellen, hogy 
ilyen üstökös sohasem fog a földdel találkozni!

Laplace nem tagadja, ilyen feltétlenül az összeütközés
nek a lehetőségét Elég megnyugtatók tehát a kilátások ? 
Ebben mindenki a saját vérmérséklete szerint fog Ítélni. 
Maradjunk mi meg mindenekelőtt Aragonnál, aki a to- 
vábbiakbán igy szólt:

— Tegyük fel, hogy a földet érő üstökös megsemmisíti 
az egész emberi fajt; akkor a halál veszedelme az egyes
nek egy ismeretlen üstökös megjelenésekor éppen olyan 
nagy lenne, mintha egy urnában 280 millió más golyó közt 
egyetlen fehér golyó volna és a halálraitéltetése attól függne, 
ha ezt az egyetlen fehér golyót ő húzná ki elsőnek.

Mindebből mindenesetre kitetszik az, hogy a földnek 
egy üstökössel való összeütközése nincs feltétlenül kizárva. 
Pörtént-e már ilyesmi valaha ? A csillagászok szerint nem, 
mert amióta a föld változatlan tengelye körül forog — 
mondja Arago — a legnagyobb bizonyossággal arra le
het következtetni, hogy nem kapott lökést egyetlen üstö
köstől sem. Egy ilyen lökés következtében a föld zónái 
lassankint változást mutattak volna, erre pedig eddig semmi 
bizonyíték nincs
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Már most tehát, mondjuk ki bizonyossággal, hogy nem 
volt ilyen összeütközés, de vájjon nem is lehetett volna ? 
Ez a kérdés önkénytelenül a Gambart-féle üstökösre emlékez
tet.

Amikor 1832-ben megjelent, bizonyos rémülettel töl
tötte el a világot. Október 29-én, éppen éjfél előtt, nagyon 
közel kellett elhaladnia a föld pályájának egy pontja mel
lett. Vájjon a föld nem lesz-e ugyanakkor ott ? Ha igen, akkor 
az összeütközésnek feltétlenül be kell következnie, mert az 
üstökös köre Olber szerint ötször akkora volt, mint a föld 
köre és aí föld pályájának egy részét elfedte amannak köd
burkolata. .Szerencsére a föld erre a pontra csak egy hó
nappal később, november 30-án került és amikor ott a sa
játos gyorsaságával, mely 46400 mérföldet tesz ki egy nap 
alatt, az üstökös már 13 millió mérföldnyi távolságban volt 
tőle. Igen ám, de ha a föld egy hónappal előbb, vagy 
az üstökös egy hónappal később került volna oda, az ösz- 
szeütközés megtörténik. Mert ha még nem is kell feltennünk 
azt, hogy valamely idegen befolyás folytán a föld meg
gyorsította volna forgását, azt senki sem vitathatja el, hogy 
az üstököst semmi sem késleltetheti útjában, miután ezek a 
csillagzatok a pályájukon tudvalevőleg gyakran hatalmas 
zavart szenvednek. Ha tehát egy ilyen összeütközés a múlt
ban nem is történt meg, azt semmi sem bizonyítja, hogy 
nem is történhetett volna meg.

Következik a 4-ik kérdés: Mi lenne a következménye 
egy ilyen összeütközésnek, a szerint, hogyha az üstökösnek 
kemény a magja, vagy sem ? A világűrben bolygó efajta 
csillagzat némelyikének csakugyan van magja, mig mások
nak nincs.

Amelyik üstökösnek nincs magja, az olyan finom köd
ből áll, hogy azon keresztül még a tizedrangu álló csilla
got is meg lehet látni. Ugyanilyen finom magból van a 
farka is. Ezt bizonyítja, hogy ez a fénykéve, akár finom 
toll formája, akár legyező formája van, csak akkor kezd 
kialakulni, amikor az üstökös, már csak 18 millió mérföld
nyíre, tehát a földnél kisebb távolságban van a naptól. 
Ha a föld egyszer összeütköznék egy ilyen «gerincztelen» 
üstökössel, tulajdonképpen összeütközésről szó sem le
hetne. De milyenné alakulná a helyzet, ha az üstökösnek ke
mény magja van ?

Következik a kérdés: van-e egyáltalán ilyen mag ? 
Erre az a válasz» hogy kell lennie, hogyha az üstökös elért 
elegendő összpontosító fokot, hogy a gázszerü állapotból 
a szilárdba menjen át. Ha ezután közéje kerül egy csillag



140 

és a föld valamely megfigyelője közé, amazt elfedi. 480-ban 
Krisztus előtt, Xerxes idején, Anaxagoras szerint a napot 
elhomályosította egy üstökös. Éppen úgy megfigyelt Dión, 
Augustus halála előtt nehány nappal egy hasonló sötét
séget, mely egész bizonyossággal nem a holdtól eredt, mi
után ez azon a napon ellenlábasa volt a napnak.

A kosmetográfok és nem egészen jogtalanul, érték
telennek mondják ezt a két bizonyítékot Ennek ellenében 
újabb megfigyelések szerint kétségtelenül bebizonyult, hogy 
az üstökösöknek van ilyen magva. Az 1774. és 1828-as üs
tökösök csakugyan elsötétítettek nyolcadrendü álló csilla
gokat. Éppen úgy megállapították annak idején közvetet
ten megfigyelésekkel, hogy az 1402., 1532. és 1744-es üs
tökösöknek kemény magjok volt. Az 1843-asról ezt még két
ségtelenebből megállapították, miután a csillagzatot világos 
nappal, műszer segítsége nélkül, meg tehetett látni a napi 
közelében. És nemcsak azt állapították meg, hogy bizonyos 
üstökösnek kemény magja van, hanem azt a magot fel is 
mérték. így tudják, hogy az 1845-ös üstökös magjának át
mérője nagyság tetíntetében meghaladhatná a földet is, úgy, 
hogy összeütközés esetére az üstökös javára dőlne el a 
dolog. Mi tehát az előbbieket Aragóval tartva — a követ
kezőkben foglaljuk össze:

Vannak, vagy mindenesetre tehetnek: 1. Mag nélkül 
való üstökösök. 2. Átlátszó magú üstökösök. 3. Fényesebb 
ragyogásu üstökösök, melyeknek valószínűleg szilárd és át 
nem látszó magjuk van.

Már most, hogy megvizsgálhassuk, mily következménye 
lehetne a földnek, egy ilyen csillagzattal való összeütközé
sének, előre meg kell jegyeznünk, hogyha nem következ
nék is be a közvetlen lökés, mégis nagyon beható jelen
ségek történhetnének. Már az magában sem tenne egészen 
veszélytelen dolog, ha egy elegendő tömegű üstökös nagyon 
közel haladna el a föld mellett. Ha az eltűnő tömeg arányban 
állna a földdel, nem volna mitől tartanunk. így például 
az 1770-es üstökös, mely csak 360,000 mérföldnyire haladt 
el a föld mellett, a földi év tartamát egy másodperccel 
sem változtatta meg, mig a föld befolyása az üstököst két 
nappal késleltette. Mi tenne ám a következménye egy köz
vetetten összeütközésnek ? Kíséreljük meg ezt a követke
zőkben megmagyarázni: Az üstökös, hacsak megérinti a 
földtekét, vagy rajta hagyna magából egy részt, vagy magá
val ragadná, — mint ahogy ez a Galliával történt —. a 
földnek nehány darabját. De az is megeshetnék, hogy telje
sen beleilleszkedik a földtekébe, hogy azon egy uj száraz-
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földet alkosson. Mindenik ilyen esetben a föld érintő gyor
sasága hirtelen megszűnhetnék. Minden lény, fa, ház stb. 
4 :8 mérföld másodpercenkinti gyorsasággal továbblökőd- 
nék. A tengerek kilépnének természetes medrükből, hogy 
mindent megsemmisítsenek. A föld belsejének még tüzes, fo
lyékony részei az ellenlökés folytán a bolygónk aránylag 
vékony szilárd rétege felé tolulnának és kifelé tömi igye
keznének. Az eddigi földtengely változása következtében egy 
ujabb' egyenlítő lépne a réginek a helyébe. Végül a föld 
forgásának gyorsasága egészen is megakaszthatnék, mi
által a bolygónk, ha a nap vonzó erejét semmiféle tan- 
gensial erő meg nem szünteti, egyenes vonalban ráesnék 
erre á központi csillagra és 64 és fél napos esés után, az 
utóbbi teljesen felemésztené, vagy tekintettel az uj meleg 
elméletre, mely szerint a meleg nem egyéb módosított moz
gásnál, a bolygónk hirtelen megszakadt gyorsasága meka- 
nikusan meleggé változnék át. A néhány millió fokra emelt 
hő a nehány másodperc alatt megsemmisítené a földet. Ám 
hogy befejezzük rövidke felsorolását a nem nagyon kívánatos 
kilátásoknak, meg kell még jegyeznünk, hogy a föld és 
egy üstökös összeütközésének a valószínűsége egymáh03 
ugy aránylik, mint 1 a 281 millióhoz.

— Ez nagyon helyes, — szólt Rosette Palmyrin, — 
Csakhogy mi ez egyszer a fehér golyót huztuk!

IV.

Amelyben Rosette Palmyrin annyira el van ragadtatva a sor
sától, hogy ez némi gondolkodásra ad okot.

— Az én üstökösöm! Ezek voltak a tanárnak az utolsó 
szavai. Azután összeráncolta a homlokát és szemügyre vette 
a hallgatóit, mintha arról akarna meggyőződni, hogy nem 
akarja-e valamelyik elvitatni tőle a Galliához való feltétlen 
jogát ? Meglehet még azt is kérdezte magában, hogy azok 
a betolakodók, akik itt körülötte állnak, milyen jogon tele
pedtek meg az ő területén.

Servadac kapitány, Timasseff gróf és Prokop hadnagy 
mély hallgatásba merült. Most már ismerték az egész való
ságot, amelyhez oly közel jártak. A multat tudjuk, a jelen 
előttünk van, mit hoz vájjon a jövő ? Vájjon ez a tudós sejti-e 
Servadac Hektor és barátai nem merték ezt a kérdést hozzá 
intézni. Rosette hivatalos arcot öltött és ugy látszott arra 
várt hogy a jelenlevőket formaszerüen bemutassák neki.
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Servadac Hektor vállalta el ezt a feladatot, nehogy a bizal
matlan és mogorva tudóst izgassa.

— Timasseff gróf, — igy szólt — és bemutatta a kí
sérőjét.

— Üdvözlöm önt, gróf ur, — felelt Rosette annak a gaz
dának a jóakaró leereszkedésével, aki egészen otthon érzi 
magát.

— Tanár ur, — szólt a gróf. — Egyáltalában nem 
szándékoztam az ön üstökösére menni, de hálásan köszö
nöm szives vendéglátását.

Servadac érezte e szavaknak a gúnyát és mosolyogva 
szólt:

— Prokop hadnagy, a Dobryna parancsnoka, amelyen 
körülhajóztuk a Galliát. Ben Zouf a legényem...

— A Gallia főkormányzójának a szárnysegédje, — 
szólt Ben Zouf hamar, — aki a világért sem engedte volna, 
hogy ezt a két hivatalt elvitassák tőle, meg a gazdájá
tól. így mutatták be az orosz matrózokat, a spanyolokat, 
Pablót, a kis Ninát, akire a tanár úgy bámult óriás szem
üvegén keresztül, mint aki a gyermekeket ki nem állhatja, 
Hakhabut Izsák maga lépett elő és igy szólt:

— Csillagász ur, egy kérdést, csak egyetlen egyet, 
de nekem ez nagyon fontos . . . mikor remélhetjük, hogy 
visszatérünk ?

— Ki beszél itt visszatérésről, — szólt a tanár, — 
amikor még alig, hogy elindultunk ?

A bemutatkozás után Servadac megkérte Rosettet, 
mondja el a történetét Ez a következő volt:

Hogy ai párisi délkör ivének felmérését megvizsgál
ják, a francia kormány tudományos bizottságot nevezett ki, 
amelybe Rosettet megférhetetlen természete folytán nem 
választották bele. Elkeseredve e mellőzés miatt elhatá
rozta, hogy a saját felelősségére lát a munkához! Abban 
a feltevésben, hogy az első felmérések nem voltak túlsá
gosan pontosak, feltette magában, hogy a háló legkülső 
részét, mely Formentera szigetet a spanyol parttal, egy 
háromszöggel, melynek leghosszabb oldala 24 mérföld, van 
összekötve, utána méri. Ugyanezt a munkát végezte már 
előtte a legnagyobb gondossággal Arago és Biot. Rosette 
elhagyta Párist, elment a Baleári szigetekre, megfigyelő 
állomását a sziget legmagasabb pontján állította fel és azon 
volt, hogy József nevű inasával remeteként éljen itt, mig 
egyik kipróbált segédje, akit ebből a célból magával vitt, 
Spanyolország partjának egy magas pontján úgy állított 
fel egy fényszórót, hogy annak fényét távcső segítségével
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Formenterán is megfigyelhették. Nehány könyv, a szük
séges műszerek és két hónapra való élelmiszer, nem feled
kezve meg egy óriási csillagvizsgáló távcsőről sem, mely
től Rosette sohasem vált el, volt minden, amit magával vitt. 
Mindig éltette az a remény, hogy egyszer csak sikerül neki 
felfedezni valamit, ami azután megadja nevének a hallha
tatlanságot. Ez rögeszméje volt.

Rosette munkája mindenekelőtt nagy türelmet igényelt. 
Egész éjszaka szemmel kellett tartania a segédje által a 
spanyol parton táplált tüzet, hogy a háromszöget pontosan 
megállapítsa, és nem feledkezett meg arról sem, hogy Ara- 
gonnak meg Biotnak hatvanegy napra volt szüksége, hogy 
ezt az eredményt elérje. Szerencsétlenségére akkor, mint 
ahogy már előbb említettük, nagy ködbe volt burkolva nem
csak a spanyol part, hanem jóformán az egész földteke. Meg
figyelései közben mindegyre nézte az eget is, mert egy
úttal ellenőrizte az égi térképnek azt a részét is, amelyen 
rajta volt az ikrek csillagképe. Ha szabadszemmel nézzük, 
ez a csillagkép legfeljebb hat csillagképet mutat. De a 
27 centiméter okulár átmérőjű teleskop ezt a számot 6000- 
nél is többre emeli. Rosettenek, fájdalom, nem volt ilyen 
nagyságú reflektora, meg kellett hát elégednie csillagá
szati távcsövével. Amikor tehát egy nap megint csak nézte 
az ikreket, úgy tetszett neki, hogy egy nagy fénylő pontot 
lát, amely a térképen nem volt rajta. Ez nyilván egy olyan 
csillag, amely még nem volt ellajstromozva. Miután nehány 
éjszakán a tanár folytatta a megfigyeléseit, meggyőződött 
róla, hogy ez a csillagzat a többi álló csillaghoz képest 
szokatlanul gyorsan változtatja helyét. Vájjon nem egy uj 
kis bolygó van-e előtte, melyet a csillagászok istene kül
dött neki ? Végre sikerül hát a rég sejtett tudományos fel
fedezés ? Rosette megkétszerezte figyelmét és a csillagzat 
növekedő gyorsasága elárulta, hogy üstökössel van dolga. 
Rövid idő múlva meglátta már a ködburkolatát is, kifej
lődött a fénykévéje is, amikor az üstökös már csak 18 millió 
mérföldnyire volt a naptól. E perctől kezdve a tudósunk 
nem érdeklődött tovább a háromszögelles iránt. A Rosette 
segédje kétségkívül a legnagyobb lelkiismeretességgel égette 
jelzőtüzét a parton, de épp oly bizonyos, hogy ettől fogva 
a tanár egyetlen egyszer sem nézett többé oda. Minden 
műszere már csak ennek az egy üstökösnek a számára volt 
meg, amelyet tanulmányozni és elnevezni akart. Még azt 
is kiszámította, hogy az üstökös mikor ér a föld körébe. 
Amikor azután legnagyobb örömére megállapította, hogy 
egy eddig ismeretlen üstökössel van dolga, elnevezte Gál-
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liának, miután előbb egy darabig ingadozott a «Palmyrin» 
és «Rosette» közt és hozzá látott, hogy az újoncról hirt adjon.

önkénytelenül is felvetődik a kérdés, hogy a tanár előre 
látta-e a lehetőségét annak, hogy a föld a Galliával össze 
fog .ütközni ? Egész bizonyosan tudta. És ha azt mondanék 
róla, hogy el volt ragadtatva a gondolattól, ez még nagyon 
kevés volna. Valóságos csillagászati láz vett rajta erőt arra 
a gondolatra, hogy a föld a december 31-éről januárius 
1-ére virradó éjszakán lökést fog szenvedni és az össze
ütközés annál erősebb' lesz, mert hogy a két égi test el
lenkező irányból siet egymás felé. Mindenki más rémülten 
elmenekült volna Formenteráról; ő nyugodtan megmaradt 
a helyén. Nemcsak, hogy nem hagyta el a szigetét, de 
még mélységesen titkolta is a felfedezését. A napilapokból 
tudta, hogy a két szárazföldön a sürü ködréteg folytán 
lehetetlen a megfigyelés és hogy semmiféle más csillagdá
ban nem történt említés ennek az üstökösnek a jöttéről. 
Mindebből azt hitte, hogy eddig csak ő látja ezt az üstököst a 
világűrben. És ez csakugyan igy is volt. E körülmény a 
föld többi részét megkímélte a rettenetes rémülettől, amely 
erőt vett volna annak lakosságán, ha a fenyegető veszélyről 
tudomást szerez. Rosette volt az egyetlen, aki tudta, hogy 
az összeütközés nemsokára meglesz. De ő ottmaradt For- 
menterán, még pedig annál makacsabbül, mert az ő szá
llítása szerint az összeütközésnek Algír déli részében kell 
megtörténnie. Ennél az eseménynél jelen akart lenni, mert 
az üstökös kemény magja következtében a «dolog nagyon 
érdekes lehet».

A lökés a ránk nézve már ismert módon történt. Ro- 
settere nézve mindenekelőtt az a következménye volt, hogy 
elszakadt József nevű szolgájától. Amikor hosszú kábultságá- 
ból ínagához tért, egyedül látta magát egy szigeten, mely 
maradványa volt a Baleári-szigetcsoportnak. Ez volt a ta
nár története, amelyet olyan összeráncolt homlokkal adott 
elő, ahogy azt a hallgatói nem igen érdemelték meg. A 
következőkben fejezte be beszédét:

— Nagyon fontos változások történtek, amilyen az ég 
főpontjainak helyi változása és a nehézkedés csökkenése. 
De én, uraim, nem éltem abban a tévhitben, hogy még a 
földön vagyunk. Nem. A föld tovább kering a világűrben. 
Hü kísérőjével a holddal, követi döbbeni útját, amelyben 
semmiféle változást sem szenvedett a lökés folytán. Az üs
tökös úgyszólván csak megérintette és elszakított a felü
letéből nehány aránytalanul csekély részt, amelyekre önök’ 
lassankint ráakadtak. Szerencsés lefolyású volt tehát minden
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és semini okunk sincs a panaszra. Hiszen még össze is zúzód
hattunk volna az üstökössel való összeütközésben, vagy az 
is megeshetett volna, hogy a föld szorosan fogja a másikat. 
De egyik esetben sem lenne az az irigylésre méltó sor
sunk, hogy a naprendszeren keresztül repülhetünk!

A tanár mindezt olyan megelégedéssel mondta, hogy 
ellentmondásra még gondolni sem lehetett. Most még csak 
azt szerették volna tudni, hogy Rosette az összeütközés után 
is ineg tudta-e tenni csillagászati megfigyeléseit és milyen 
eredménynyel jártak azok az üstökös jövőjére nézve ? Te
kintettel ennek izgékony természetére, Prokop a szükséges 
tartózkodással intézett hozzá kérdést a Gallia útjára vonat
kozólag, melyet az most a világűrben követ és a nap körül 
való forgásának tartamára nézve.

— Az üstökösöm útját ugyan az összeütközés előtt ál
lapítottam meg uram, — szólt a tanár, — de utólag újból 
meg kellett azt állapítanom, mert a föld ugyan nem került 
ki az utjából az -összeütközés folytán, de a Gallia igen is. 
És ezt annál nagyobb határozottsággal állíthatom, feltéve, 
hogy a megfigyeléseim az összeütközés után is éppen olyan 
pontosak voltak.

— Ön tehát uj elemeket nyert erre a pályára nézve ? 
— kérdezte Prokop élénken. — Akkor azt is tudja...

— Mindjárt megmondom, hogy mit tudok, — vágott a 
szavába a tanár: — a Gallia december 31-ének januárius 
1-ére virradó éjszakáján 2 óra 47 perc 35.6 másodperckor 
ütközött össze a földdel; januárius 10-én átszelte a Vé
nusz pályáját, januárius 15-én belekerült a kerületébe, az
után újból átszelte a föld pályáját, februárius 1-én a Marsét, 
februárius 13-án és március 10-én belekerült a teleszkópikus 
bolygók zónájába . . .

— Mindezekről a körülményekről nekünk is van tudo
másunk, — szólt Servadac, — miután voltunk olyan szeren
csések, hogy kihalászhattuk az ön jegyzeteit. Fájdalom eze
ken soha sem volt rajta sem az ön aláírása, sem a hely, 
ahonnan elindította őket.

— Kételkedhetett-e valaki is abbán, hogy én vagyok 
a szerzője ezeknek a jegyieteknek ? — szólt a tanár önér
zetesen. Én, aki százával dobtam a tengerbe! Én, Rosette 
Palmyrin tanár !

A Gallia jövőjéről még mindig nem tudtak meg sem
mit.

Mintha a tanár szándékosan tartogatta volna az erre 
vonatkozó felvilágosítást. Prokop már határozottabb formá
ban akarta megismételni a kérdést, de Servadac megelőzte, 

Verne: Servadac Hektor. 10
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mert nem akarta, hogy eredeti vén professzorát sürgessék.
— Oh, kedves tanár ur, — szólt, — legyen olyan jó és 

magyarázza meg nekünk, hogy történt, hogy az ilyen ret
tenetes lökésnél nem szenvedtünk nagyobb kárt ? És nem 
gondolja, hogy ezen a néhány négyszögmérföldön kívül 
nem vesztett-e a föld még többet is a területéből és nem 
változott-e meg a tengely körül való forgása ?

— Nem hiszem, kapitány, — felelt a tanár, — hall
gassa az okaimat A föld akkoriban 17,280 mérföldnyi gyor
sasággal haladt óránkint. A Gallia 34,200 mérföldnyire 
ugyanannyi idő alatt. Itt tehát ugyanaz az eset áll fenn, mint 
hogyha egy vasút közel 51,600 mérföldnyi gyorsasággal ha
ladna valamely akadály felé. Az üstökös, magjának rend
kívüli keménysége folytán, mint a közelből az ablak üve
gére kilőtt golyó, áttörte a föld kérgét és nem pusztított 
el semmit. Egyébként a földet csak ferde irányban érte a 
lökés. Ha a Gallia egyenes irányban bukott volna a föld
golyóra, rettenetes pusztítások közben belehatolt volna.

Hakhabut Izsák közeledett most és a legnagyobb nyug
talanság hangján kérdezte a tanártól:

— Tanár ur, visszakerülünk-e még egyszer a földre és 
mikor lesz az ?

— Nagyon siet ? — szólt Rosette.
— Engedje meg, uram, hogy azt a kérdést, amit 

Izsák felvetett, kissé tudományosabb formában intézzem ön
höz, — szólt most Prokop. — Ön azt említette az imént, 
hogy a Gallia régi pályája megváltozott. Ez az ui pálya 
kiviszi-e a világűrnek mérhetetlen távolságaiba és eltünik-e 
vele a remény, hogy egykor még visszatérhetünk ?

— Nem, — felelt Rosette. — A Gallia időszaki üstökös 
és keringésének az ideje nagyon rövid. A nap körüli útja, 
tekintettel a Jupiter, SaturnUs és Mars által fenyegetett za
varokra, éppen két esztendeig tart.

— De akkor, — szólt Prokop, — meg van minden ki
látás arra, hogy pontosan két évvel az első összeütközés 
után ugyanazon a helyen újra találkozik a földdel ?

— Csakugyan uram, ettől kell tartanunk.
— Ettől kell tartanunk ? — szólt Servadac csudálkozva.
— Igen, uram, — szólt Rosette és a lábával dobban

tott, — itt vagyunk, ahol vagyunk és ha tőlem függne, a 
Galliának soha többet nem volna szabad visszatérnie a föld
höz.
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V.

Amelyben Rosette Palmyrin tanár nagyon rosszul bánik Ser-» 
vadac tanítványával.

Végre tisztában voltak hát mindennel. Egy üstökös ra
gadja őket a határtalan naprendszeren keresztül. A lökés 
után a föld volt az, amelyet Servadac Hektor a sürü felhő 
fátyolán keresztül eltűnni látott a világűrben. A földteke 
okozta akkor a Gallia tengerének azt az egyetlen és rend
kívüli dagályát. De hát a tanár állítása szerint ez az üstö
kös vissza fog térni a földre. Vájjon eléggé megbizható-e 
a számítása, hogy biztosra lehessen venni ezt a visszaté
rést ? Meg kell adni, hogy e tekintetben a Gallia lakói nem 
lehettek teljesen nyugodtak. A legközelebbi napokat az uj 
vendég kényelmes elhelyezésével töltötték. Szerencsére nem 
voltak nagy igényei és bele tudott törődni mindenféle hely
zetbe. Miután örökké az eget és a csillagokat nézte, nem 
sokat törődött a lakással és a táplálkozással, leszámítva a 
kávét.

Servadac a legjobb szobát akarta neki átengedni. De 
ő ezt kereken elutasította. Neki egy lehetőleg elkülönített 
megfigyelő helyre volt szüksége, ahol zavartalanul végez
hette csillagászati megfigyeléseit. Servadac és Prokop azon 
fáradozott hát, hogy a kedvében járjon. Szerencsére a vul
kánikus hegytömeg oldalfalában vagy 100 lépésnyire a fő
barlang felett találtak egy kicsi helyet, mely elég nagy 
volt arra, hogy a megfigyelő, a műszereivel együtt el
férjen benne. Elfért benne még egy ágy, asztal, karosszék, 
szekrény, természetesen a távcső is. Egy kis lávatömeget 
arrafelé vezették, ami elegendő volt a kis helyiség átfüté- 
sére. Itt rendezkedett be a tanár, itt fogyasztotta el ele
delét, amelyet a meghatározott időben felhoztak neki; itt 
aludt* meglehetősen keveset. Nappal számolt, éjjel meg
figyelt és jóformán nem vett részt a többiek életében.

A hideg lassankint növekedett. A higanyoszlop itt soha 
sem ingadozott le s fel, mint a föld bizonytalan éghajlata 
alatt, hanem állandóan esett és ennek az esésnek tartania 
kellett, amíg elérik a világűrnek legalacsonyabb hőfokát, 
miután emelkedésre most nem lehetett számítani, mindad
dig, amig a Gallia nem közeledik újra a naphoz. Még szél 
sem járt, ami a Gallia légmérsékletét megmozgatta volna. 
A telepesek nagyon kivételes éghajlati viszonyok között vol
tak. Egyetlen légparány sem mozdult el a helyéről. Soha' 
sem volt zivatar, sem eső és nem látszott gőzpára sem az

1G*
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égen, Sémi a szemhatáron. Hiányoztak hát a nedves ködök is. 
Az ég változatlanul megmaradt tisztán és a nappal a nap 
sug'aratól csillogott, mig éjjel a csillagok tündököltek, de 
sem az egyik, sem a másik nem adott meleget. Mindazon
által tűrhető volt a hideg a szabad levegőn is. Az arktikus 
régiókban telelők nem a hidegtől szenvednek annyira, mint 
a szüntelenül mozgó hideg levegőtől, az éles metsző széltől 
s az egészségtelen ködöktől. Melegföld telepesei tehát a leg
kedvezőbb körülmények között voltak a világűr hidegével 
szemben. .Ruházatuk volt megfelelő, a táplálkozásuk egész
séges volt és a légkör nyugalma lehetővé tette, hogy ki és 
bejárhassanak. A főkormányzó különben nagy gondot for
dított arra, hogy mindenki melegen öltözködjék és kellően 
táplálkozzék. A testgyakorlat kötelező volt és ennek a 
szabálynak Nina meg Pabló is alá kellett, hogy vesse ma
gát.

Hát Hakhabut Izsákból mi lett ? Kétségbeesetten visz- 
szament á hajójára. Egész lényében nagyon megváltozott. 
Hallva a tanár magyarázatát, nem kételkedhetett többet. 
Most már tudta, hogy egy bolygó üstökös magával ragadta a 
világűrbe, millió meg millió mérföldnyire a földtekétől, ahol 
olyan sok jó üzletet csinált. Azt hihetnők, hogy amikor 
mindezt megtudta, talán megváltozott egy kicsit; kissé ma
gába tért és nemcsak a kapzsiságot tartja életének egyet
len céljául. De nem igy van. Még inkább megcsökönyösödött. 
Csak egy dologra gondolt, hogy az adott helyzetet a leg
végsőkig kihasználja. Servadacot nagyon jól ismerte és bi
zonyos volt benne, hogy igazságtalanság nem fog vele tör
ténni. Mivel pedig magasabb hatalomnak a beavatkozása 
nem igen volt várható» Izsák terveit a jövőre nézve a kö
vetkezőkben állapította meg :

Ha nem is igen lehetett arra számítani, hogy még visz- 
szatérhetnek a földre, gondolni erre mért ne lehetett volna. 
A telepeseknek van orosz és angol pénzük aranyban és 
ezüstben is. De értéke csak akkor lesz ennek a pénznek, 
ha visszakerülnek a földre. Arról volt tehát most szó, hogy 
megszerezze a Gallia egész pénzkészletét. Izsáknak tehát ér
dekében volt, hogy még a visszatérés előtt túladjon az áru
ján. Hisz már a ritkasága révén is nagyobb itt az értéke, 
mint a földön. De várni kell mindaddig, amig a telepesek 
rá lesznek szorulva; akkor azután jól fel lehet srófolni az 
árakat, ami jó nyereséget biztosit. Izsák jelszava tehát az 
volt: eladni, de minél drágábban ! Ezekkel a gondolatokkal 
foglalkozott Izsák a szűk hajófülkében, de legalább nem 
látta senki.
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Áprilisban a Gallia mar 23 és fél millió mérföldnyi 
utat tett meg és a hó végén 66 millió mérföldnyire volt 
a naptól. Egyszer, — ez március 12-én volt, — a tanár 
megmutatta Servadacnak, Timasseffhek és Prokopnak, mi 
munkát végzett, amit azok könnyen érthető érdeklődéssel 
néztek. A Gallia teljes pályája ime ott volt előttük, és lát
ták, hogy az körülbelül keresztül visz a Jupiter pályáján. A 
pontos számításokból kitetszett az is, hogy ha Rosette nem 
tévedett és ha a Gallia útját csakugyan befejezi, két év alatt 
visszatér a földnek ugyanarra a pontjára, ahol az első ösz- 
szeütközés történt. De vájjon milyen következményei lehet
nek ennek az uj összeütközésnek? Erre alig mertek gondolni. 
Ha kételkedtek is a tanár munkájának feltétlen megbízható
ságában, de ezt a világért sem árulták volna el.

— A Gallia tehát, — szólt Servadac, — május havá
ban csak 18,240,000 mérföldnyi utat fog megtenni és a 
naptól 83.400,000 mérföldnyire távolodik ?

— Helyesen, — szólt a tanár.
— Mi tehát már túlhaladtuk a teleszkópikas bolygók 

zónáját ? — szólt Timasseff.
— ítéljen maga, gróf ur, — felelt a tanár, — itt fel

jegyeztem ezeknek a bolygóknak a zónáját.
— Az üstökös tehát, — szólt Servadac, — éppen egy 

évvel azután, hogy a periheljét érintette, a naptávolsághoz 
jut el, még pedig januárius 15-én ?

— Természetesen januárius 15-én ... de nem, — 
szólt a tanár, — miért mondja, hogy januárius 15-én ?

— Mert 15-ikétől ugyanaddig egy év, tehát 12 hónap te
lik el.

— 12 földi hónap, — felelt a tanár, — de nem 12 
Gallia hónap !

Prokop elmosolyodott.
— ön nevet, hadnagy ur, — szólt a tanár — és miért, 

ha szabad kérdenem ?
— Csak azért, mert azt látom, hogy ön reformálni akarja 

a földi kalendáriumot.
— Nem akarok én egyebet, csak logikusan eljárni, 

elfogadja-e azt, hogy a Gallia két év múlva visszatér a 
földhöz ? Tehát nem ez a két év számit-e egy Gallia évet, 
nem kell-e ezt, mint minden más esztendőt tizenkét hónapra 
osztani ?

— Ha parancsolja, tanár ur . ..
— Itt nem arról van szó, hogy én parancsolom'-e...
— De igenis tizenkét hónapra kell beosztani. — szólt
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Servadac engedékenyen — és hány napja lesz ennek a hó
napnak ? — Bizonyára hatvan.

— Servadac kapitány, — felelt a tanár szigorúan, — 
gondolja meg, hogy mit mond. Minden Gallia hónap két 
földi hónapot foglal magában nemde ?

— Kétségtelenül, miután a Gallia év két földi évet 
tesz ki.

— Két hónap a földön 60 napot tesz ki, ez 120 Gallia 
napot jelent, miután a Gallia napja csak tizenkét órás. 
Értette ?

— Teljesen, — felelt Timasseff gróf. — De nem gon
dolja, hogy ez a kalendárium könnyen megzavarhatna ben
nünket ?

— Megzavarhatna ? — szólt a tanár, — hiszen januárius 
1 óta nem is számoltam máskép1.

— így hát a mi hónapjaink, — szólt Servadac, — 
legalább' is 120 napig tartanának és ahelyett, hogy május
ban volnánk, még csak márciusban vagyunk.

— Igen, uraim, ma számláljuk a 266. Gallia napot, 
mely megfelel a föld 133-ik napjának. Ma tehát március 
12-ike van és további hat nap múlva...

— Március 72-ike lesz, — szólt Servadac. — Nagyszerű, 
mindig csak logikusan.

A tanár tehát megállapította a Gallia naptárt. De azt 
meg kell említenünk, hogy csak ő élt a szerint és nem 
értette meg' senki, hogy ha április 48-áról vagy május 
118-áról beszélt. Ez alatt a régi kalendárium júniusa kö
zeledett, mialatt a Gallia csak 16 és fél millió mérföldnyi 
utat tett meg és 93 millió mérföldnyire távolodott a nap- 
tói. A hideg ugyan növekedett, de a légkör ép oly tiszta 
és nyugodt volt, mint eddig. Az élet a Gallián a legna
gyobb rendszerességgel folyt tovább. Némi változatosságot 
csak ez a! bolond, szeszélyes tanár hozott az életükbe. Ha 
néha le is ereszkedett annyira, hogy a megfigyeléseit ab
bahagyva megjelent a közös lakószobában, mindig tartani 
lehetett holmi kis jelenettől. Olyankor mindig a földdel való 
találkozásukról beszéltek, sőt még örömet is árultak el en
nek a reményében, amiért a tanár mindig dühös volt, miután 
nem is szeretett a visszatérésre gondolni és ugy folytatta 
a tanulmányait a Gallián, mintha örökbe itt akarna maradni. 
Egyszer, junius 27-én a tanár mint a bomba, -agy ron
tott be a közös szobába. Servadac, Prokop1, Timasseff és 
Ben Zouf éppen odabenn volt.

— Prokop hadnagy, — igy szólt, — minden kitérés 
nélkül feleljen arra, amit kérdezni fogok. Körülhajózta-e
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ön a Galliát, igen, vagy nem, az egyenlítőjén, vagy egyik 
legnagyobb körén.

— Igen, tanár ur, — felelt Prokop, akinek a gróf 
intett, hogy alkalmazkodjék a rettenetes tanárhoz.

— Jól van, — szólt az utóbbi, — abban a felfedezési 
útjában felmérte a Dobryna által megtett utat ?

— Megközelítőleg, — felelt Prokop, — de csak a 
loog és iránytű segítségével, nem pedig a nap és csilla
gok magasságának megfigyelésével, ami lehetetlen volt.

— És milyen eredményre jutott ?
— Hogy a Gallia közel 2300 kilométer kerületű és 

az átmérője körülbelül 740 kilométer.
— Igen ... — felelt a tanár félig magának, — ez 

az átmérő tehát tizenhatszorta lenne kisebb a földénél, me
lyet körülbelül 12,792 kilométerben állapítottam meg. 
Ámde, — folytatta a tanár, — hogy tökéletesítsem a ta
nulmányaimat, a Galliát illetőleg, ismernem kell annak felü
letét, tömegét, sűrűségét és hogy milyen a nehézkedés 
rajta.

— Ami a felületet illeti, — szólt Prokop hadnagy, — 
most, amikor ismerjük annak átmérőjét, könnyű azt meg
találni.

— Hát mondtam én, hogy nehéz ? — kiáltotta a ta
nár. — Ilyen számításokat én már akkor megtettem, a 
mikor a világra jöttem.

— Ohó, — dörmögött Ben Zouf, aki sohasem szerette a 
tanárt, mert az nem igen akart komoly tudomást venni a 
Montmartreról.

— Servadac tanítvány, — szólt Rosette szigorúan, 
miután haragosan nézett Ben Zoufra, — vegye elő a ceru
záját ! Miután ismeri a Gallia egyik legnagyobb körének 
a kerületét, mondja meg nekem, milyen nagy annak a felü
lete.

— Azonnal, tanár ur, — felelt Servadac, aki egyszer 
jó tanítvány is akart lenni. — A 2323 kilométert, mely a 
Gallia kerülete, szoroznunk kell a 740-el, vagyis az át
mérővel. Az eredmény 1.719,020 négyszögkilométer.

— Ez tehát 279-szer kisebb felület volna, mint a 
földé, mely 510 millió négyszögkilométer, mennyi tehát U 
Galliának a térfogata ?

— A térfogata ? — felelt Servadac habozva.
— Servadac tanítvány, hát már nem tudja kiszámí

tani egy golyónak a térfogatát, amelynek a felülete adva 
van ?
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— De igen, tanár ur . . . de hiszen ön még lélegzet
hez sem engedi jutni az embert!

— Matematika közben nem kell lélekzeni, uram, ezt 
jegyezze meg magának. A jelenlévők alig tudták visszafoj
tani kacagásukat. No, meg lesz-e végre ? — szólt a tanár 
újra.

— A térfogata 211.439,460 köbkilométer.
— Ez tehát az én üstökösömnek a térfogata; ez már 

mégis csak valami!
— Hogyne, — jegyezte meg Prokop, de ez a térfogat 

még mindig 5166-szorta kisebb a földénél, mely kerek 
számban . . .

— Egy trillió 82 milliárd és 841 millió köbkilométer és 
ezt én régen tudom, uram.

— És következőkép, — tette hozzá Prokop hadnagy,
— a Gallia térfogata még távolról sem közelíti meg a 
holdét, mely 49-ed része a föld térfogatának. így tehát a 
Galliát a földről csak éppen annyira látják, mint egy he
tedrendü csillagot, vagyis szabadszemmel már nem is lát
ható.

— Mondhatom, szép kis üstökös, felelt Ben Zouf
— és egy ilyen morzsán futkosunk mi, egy kis dió, egy 
borsószem, egy mustármag, egy gombostűfej, a semminek 
a semmije.

— Hallgatsz-e már végre ? !
Ben Zouf észrevette, hogy a kapitánya komolyan ha

ragszik, kiszaladt, hát, de úgy kacagott, hogy a vulká
nikus hegyfal mindenünnen visszhangozta. És legfőbb ideje 
volt, hogy ment, mert a tanárt a guta már csaknem meg
ütötte. Neki époly érzékeny pontja volt az üstökös, mint 
Ben Zoufnak a Montmartre. Amikor végre szóhoz jutott, 
újra odafordult a tanítványához, illetve a hallgatóihoz és 
igy szólt:

— Immár ismerjük, uraim, — igy szólt, — a Gal
liának átmérőjét, felületét és kiterjedését. Ez valami, de 
még nem minden. Nekem most azon kell lennem, hogy 
közvetetten mérések által megállapítsam a tömegét, a sű
rűségét, valamint a nehézkedés hatását a felületére.

— Én ennek a feladatnak a megoldását annyival is 
nehezebbnek tartom, — jegyezte meg Prokop hadnagy, —- 
mert hogy egyáltalán nem ismerjük az anyagot, melyből 
a Gallia alkotva van.

— Nekem az nagyon mindegy, — szólt Rosette Pal
myrin. Én a feladatomat enélkül is meg fogom oldani. Még 
egy hónapig megfigyeléseket kell tennem, számításokat kell
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végeznem, ennek a végét önöknek türelmesen be kell 
várniok.

— De tanár ur, — szólt a gróf udvariasan. — Hiszen 
várunk mi, ameddig önnek tetszik.

— Akkor hát, — szólt a tanár, — jöjjenek el megint 
április 62-én. Ez a földi naptár julius 31-ének felelt meg.

VI.

Melyben arról fogunk meggyőződni, hogy Rosette Palmyrin 
teljes joggal, nagyon hiányosnak mondja a kolónia anyagát.

Ezalatt a Gallia, a nap vonzóerejének behatása alatt 
nyugodtan keringett a bolygók között. Mindeddig semerről 
sem érte zavar a mozgásában. A Nerina bolygó, melyet 
magával ragadott, amikor keresztül haladt a kis bolygók 
zónáján, hű maradt hozzá és lelkiismeretesen végezte fél
hónapos körforgását. Ugy látszott, hogy semmi sem fogja 
megzavarni az egész Gallia évet.

A lakásait mindig ugyanaz a kérdés foglalkoztatta, hogy 
visszakerülnek még valamikor a földre. Vájjon a csilla
gász nem tévedett-e a számításában ? De a gyanakvó, tü
relmetlen tudóst nem merték újabb kérdésekkel zaklatni. 
Különben is csak Servadacot, a grófot és a hadnagyot ér
dekelte ez a kérdés, a többiek, akiknek még soha sem volt 
olyan jó dolguk mint most, nem igen törődtek a pályával, 
amelyen a Gallia haladt Ám a legboldogabb két lakója 
a szigetnek kétségkívül Pabló, meg a kis Nina volt Kor
csolyáztak, halásztak, amellett szorgalmasan tanültak, mit 
törődtek ők a jövővel ?

Egyebekben olyan jók voltak, hogy mindenki szerette 
dédelgette és becézte őket. Servadac kapitány és Timasseff 
gróf szinte apai szeretettel volt hozzájok. Minek vágyott 
volna vissza az egyik Andalusia forró síkjaira, a másik 
meg Szicília kopár szikláira ?

Elérkezett a julius. Ebben a hónapban a Galliának csak 
13 és kéttized millió mérföldet kellett megfutnia a pályá
ján, mialatt a naptól való eltávolódása vagy 103 millió 
mérfölddel megnőtt. Most a földnél vagy négy és félszer 
messzebb' gravitált az attrakció középpontjától, míg a két 
égitest gyorsasága majdnem egyforma volt. Április 62-én 
Servadac kapitány rövidke levelet kapott a tanártól, aki ezen 
a napion szándékozott nekifogni, hogy üstökösének a tö-
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megét és sűrűségét és a nehézkedás hatását a felületére 
megtudja.

Rosette Palmyrin már korán reggel maga köré gyűj
tötte az urakat. Az első megoldandó kérdés volt a nehéz
kedés hatása a Gallia felületére. A második: Mennyi anya
got tartalmaz a Gallia, vagyis: milyen a tömege és követ
kezésképpen a súlya ? — A harmadik : milyen a sűrűsége ?

— Ma, uraim, — szólt a tanár, — hozzálátunk az 
üstökösünk különféle elemeinek a meghatározásához. Hogy 
rövid legyek: egyszerűen megmérjük a Galliát.

Ben Zouf éppen ezekre az utolsó szavakra jött be. 
Rögtön kiment, majd újra bejött és csufolkodva szólt:

— Az egész raktárunkat felforgattam, de seholsem 
találtam mérleget.

A tanár egy pillantása és a kapitánynak egy félreis
merhetetlen mozdulata hamar elhallgattatta.

— Mindenek előtt azt kell megtudnom, uraim, — 
szólt a tanár, — mennyit nyom a Gallián egy földi kilo
gramm. Feltétlen van különbség és nekünk az a feladatunk, 
hogy ezt a különbséget megismerjük. Hogy ez megtörténhes
sék, mindenesetre egy mérlegre és egy kilogramm súlyra 
lenne szükségünk.

— Csakhogy nincsen ám, — szólt Ben Zouf, aki jól 
ismerte a Galliának egész leltárát.

— Csakhogy az Izsák hajóján alighanem van, — szólt 
Ben Zouf újra.

— Ezt mindjárt megmondhattad volna, te tökfilkó! — 
szólt a tanár — és megvetően felvonta a vállát.

— Majd elhozatjuk, — szólt Servadac kapitány.
— A legjobb lesz, ha mindnyájan elmegyünk a hajóra, 

— szólt a gróf. — Legalább meglátjuk, hogyan rendezke
dett be Izsák a Hanzán.

Az ajánlatot elfogadták és amikor már menni készül
tek, a tanár igy szólt:

— Timasseff gróf, — szólt a tanár, — valamelyik 
embere nem hozhatna nekem egy pontosan egy négyszögdecs- 
méternyi kockát a sziklafalból ?

— A gépészem kész örömmel megteszi, — felelt a 
gróf, — feltéve, hogy kap egy hosszmértéket

Ben Zouf restelkedve vallotta meg, hogy a szertára 
ennek is hijjával van, de egyben hozzátette, hogy a Han
zán bizonyosan megkapják azt is.

— Hát akkor menjünk oda ! — felelt Rosette és gyors 
léptekkel eltűnt a hosszú folyosón.

A többiek követték és nemsokára künn voltak a part
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fölé emelkedő sziklán. Lementek a partig és a szűk öböl 
felé fordultak, mely a Dobrynát s a Hanzát fogva tartotta 
jégpáncéljával. Reggel nyolc óra volt; a nap kis korongja 
fenn volt az égbolton, de sugarai egy csepp meleget sem 
adtak. Amikor az öbölhöz értek, Prokop hadnagy arra 
figyelmeztette a többieket, hogy a Dobryna meg a Hanza 
legalább húsz lábbal magasabban van most a tenger színé
nél, mint volt.

— Csudálatos jelenség! — szólt Servadac kapitány.
— És épp olyan nyugtalanító is. Ez a fagy óriási ha

tása mellett szól a hajók alatt, ahol a viz csak kevéssé 
mély. A jégréteg itt mindjobban vastagodik és mindazt, a 
rajta van, ellenállhatatlan erővel emeli. És ki tudja, mikor 
lesz ennek vége, hiszen a hideg még nem érte el a tető
pontját.

— Remélem is, hogy nem, — felelt a tanár. — Alig 
volna érdemes százhuszmillió mértföldnyire távolodni a 
naptól, hogy csak valami kis sarki hidegben legyen ré
szünk.

A kis társaság ezalatt elérkezett a Hanzához.
— Halló, Nebukadnezar! — kiáltotta Ben Zouf.

VII.

Melyben Izsáknak remek alkalma nyílik arra, hogy a pénzét 
1800 százalékkal értékesítse.

E kiáltásra kinyílt a hajó farában egy kis ajtó és 
Izsák félig kibújt rajta.

— Mi az ? — szólt ijedten. — Itt nincs senki és nincs 
semmi, amit kölcsön adjak, vagy eladjak.

— Hallja-e, Hakhabut mester ! — felelt Servadac ka
pitány parancsoló hangon, csak nem tart bennünket tol
vajoknak ?

— Mit parancsolnak ? — kérdezte Izsák erre kissé 
megszeppenve.

— Egy kicsit csevegni akarunk magával. Mivel pedig 
idekünt nagyon hideg van, remélem, egy negyedórára szíve
sen lát bennünket a hajóján.

Izsák alig tudta eltitkolni, mennyire gyanús neki 
ez a látogatás. Alig tágított a helyéből, de Ben Zouf egy
szerűen megfogta, félrelökte és igy lett az érkezők előtt 
szabad az ut. De még mielőtt bementek volna, Servadac 
kapitány igy szólt:
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m — Hallja-e, Hakhabut, nem azért jöttünk, hogy elve
gyünk valamit abból, ami a magáé. Ám ismétlem, hogy ha 
szükség lesz rá, mindent összeharácsolunk európai áron.

— Majd1 galliai áron, — dörmögte Izsák a szakállába és 
ezt az árat majd én fogom meghatározni.

— Izsák mester, — szólt Servadac kapitány, amikor 
beértek a hajófülkébe, — azért jöttünk, hogy egy szíves
ségre kérjük.

— Szívességet kérni tőlem, egy ilyen szegény, nyo
morult embertől ... — jajveszékelt Izsák.

— Ne jajgasson, — szólt a kapitány, — hanem ad
ton nekünk egy mérleget kölcsön.

— Mérleget ? — kiáltotta Izsák olyan hangon, mintha 
valaki ezer frankot kért volna tőle.

— Azt, azt, de hamar ! Hiszen csak kölcsön kérjük.
— Csak egy napra! — szólt a tanár is. — Azután 

visszahozzuk.
— De hát egy ilyen mérleg nagyon kényes egy szer

szám ! Dehogy adom kölcsön !
— Hát eladja ?
— Soha.
— Bérbe se adja ?
A Hakhabut Izsák szeme felvillant
— Ha jótállnak érte, hogy nem esik kár benne és 

zálogot is hagynak itt.
— Elég lesz-e száz frank ezért a mérlegért, mely hú

szat se ér ?
— Alig, főkormányzó ur, — szólt Izsák. — Gon

dolja meg, hogy az egész Gallián ez az egyetlen mérleg. De 
ha aranyban fizetik a száz frankot! ... És csak egy napra 
viszik el . . .

— Csak egy napra!
— És mennyit fizetnek erre az egy napra ?
— Húsz frankot. Elég ennyi ?
— Hát mit tegyek, ha nem adnak többet ?
Izsák gyanús szemmel körülnézett, azután kiment, 

hogy a mérleget behozza. Hamarosan vissza is jött és hozta 
a mérleget. Ekkor eszébe jutott a tanárnak, hogy még egy 
fontos segédeszközre van szüksége.

— Még ez nem elég, Izsák ! — szólt Rosette. — Még 
kölcsön kell, hogy adj nekünk valamit: egy métert meg 
egy kilogrammot.

— Nagyon sajnálom, uram, de ez lehetetlen. Most az 
egyszer igazat mondott, mert csakugyan nem volt se mé-



A tanár újra lesietett a lépcsőn. Mind utána mentek, bár 
fogalmuk sem volt róla, hogy mit akar.

— Magának van ezüstpénze! — förmedt Izsákra és megragadta 
az ócska kaftánját. Nekem erre a francia ezüstpénzre szüksé
gem van!

— Soha, inkább öljenek meg! — üvöltött Hakbabut Izsák.
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tere, se kilója, amit pedig most olyan szépen tudott volna 
értékesíteni. I i í ' ;

— Akkor hát majd meglátom, hogy segíthetek ma
gamon ! — szólt a tanár kedvetlenül. — Sietve felfelé ha
ladt a hajó lépcsőjén, mig a társai követték. Ám, de még 
ki sem értek a fedélzetre, amikor ezüstpénz csengését hal
lották Izsák fülkéjéből. Á tanár újra lesietett a lépcsőn. 
Mind utána mentek, bár fogalmuk sem volt róla, hogy mit 
akar.

— Magának van ezüstpénze ! förmedt Izsákra és meg
ragadta az ócska kaftánját. Nekem erre a francia ezüst 
pénzre szükségem van !

— Soha, inkább öljenek meg! — üvöltött Hakhabut 
Izsák.

Servadac jónak látta, hogy ő vállalja el a közbenjáró 
szerepét. Odafordult a tanárhoz.

— Tanár ur, — igy szólt, — önnek bizonyos mennyi
ségű ötfrankosra van szüksége a munkájához ?

— Negyven darabra van szükségem.
— Kétszáz frank, — dörmögte Izsák.
— Ezenkívül tiz kétfrankosra és húsz ötvencentimesre.
— Megint harmincz frank! — szólt egy panaszos hang.
— Ez összesen kétszázharmincz frank, — szólt a ka

pitány, — azután Timasseffhez fordult. Gróf Ur, van-e még 
önnél annyi pénz, hogy Izsákot kifizesse a kölcsönért, 
melyre azonnal rá fogom szorítani.

— Az erszényem rendelkezésére áll, kapitány ur, de 
ezidőszerint már csak papiros pénzem van.

— Papiros nem kell! Annak a Gallián nincs tőzsde
értéke, — szólt Izsák.

— Hallja-e, Izsák mester, — szólt most Servadac. Ne 
tegye túlságosan próbára a türelmemet. Akár akarja, akár 
nem, ide azzal a kétszázharminc ezüst frankkal.

— Tolvajok! Tolvajok! — ordította Izsák, — de 
Ben Zouf erre úgy torkon ragadta, hogy belefalt a szó.

— Hagyd őt, — szólt a kapitány. — Ha akarja, ha 
nem, kölcsön kell, hogy adja a pénzt.

— Hát kölcsönt akarnak ? . . . — szólt ízteák és a 
szeme hirtelen felragyogott.

— Persze, hogy kölcsönügyletről van szó . . . Mennyi 
kamatot kíván ?

— Tiz frank csak nem lesz sok, ugy-e főkormányzó ur?
— Egy napra ?
— Persze, hogy egy napra.
Az uzsorás még be se fejezte beszédét, amikor a gróf
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egy csomó rubelt dobott az asztalra. Izsák felkapta és 
sietve számlálgatta. Ugylátszik, hogy Judea e legkapzsibb 
gyermeke is meg volt elégedve a kapott pénzzel, mert most 
már átadta a tanárnak a kért ezüstfrankosokat, aki nagy 
megelégedéssel a zsebébe csúsztatta. Izsák pedig ezt a 
kis tőkét egyszerűen 1800 százalékra kölcsönözte. Ha ily 
módon folytatja üzérkedését, a Gallián még hamarabb gyűjt 
vagyont, mint a földön valaha is tehette volna. Amikor 
azután eltávoztak a hajóról, Rosette Palmyrin igy szólt:

— Uraim, én nem kétszázharminc frankot hoztam él 
innen, hanem egyetlen lehetőségét annak, hogy egy kilo
grammot meg egy métert előállítsak.

VIII.
Melyben a tanár és tanítványai csak sextilliókkal, quintilliók- 

kal és a milliárdok egyéb többszörösével foglalkoznak.
Negyed órával később már otthon voltak a közös napi

paliban, ahol a tanár utolsó szavainak megkapjuk a ma
gyarázatát. Mindenekelőtt az asztalról kellett leszedni min
dent, azután a tanár kirakta az ezüstpénzt

— Uraim, — szólt ekkor a tanár, — most megfogom 
magyarázni előbbeni szavaimat. Mindenekelőtt arról győződ
tem; meg, hogy a pénzdarabok meglehetősen újak, se elkop
tatva nincsenek, se Izsák nem tett kárt bennük. így hát 
mindenekelőtt azon leszek, hogy egy földi métert kapjak. 
Amint tudni fogják, a francia pénz szigorúan a tizedes rend
szer szerint van verve: 1. egy, kettő, öt és tiz centimes réz.
2. Húsz és ötven centimes, egy, kettő, és öt frank ezüstben,
3. öt, tiz, húsz, ötven és száz frank aranyban. A frank a 
mérvadó. Ezek a pénzdarabok ezenkívül pontosan meg van
nak mérve és a veretnél szigorúan betartják a törvény által 
megszabott átmérőt. Már most: az öt frankosnak harminc
hét milliméter az átmérője, a két frankosnak huszonhét mil
liméter s az ötven centimosé tizennyolc milliméter. Ha te
hát egy bizonyos mennyiségű, különböző értékű pénzdarabot 
egymás mellé illesztünk, nem kaphatunk-e egy olyan hossz
mértéket, mely a földi méter ezer milliméterével megegyezik?

Hogy szavait igazolja, a tanár egy darab papiroson 
sietve kiszámította a következőket:

10 darab h 5 frank a 0 mm., 037 = 0 mm. 370
11 » a 2 » a 0 mm., 027 = 0 mm. 270
20 » a 50 cent, a 0 mm., 018 = 0 mm. 360

Összesen: mm. 1000
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— Mégis csak nagyszerű dolog, ha valaki ilyen tudós, 
— szólt Ben Zouf.

— És ezt ő tudománynak nevezi! — szólt a tanár 
vállvonogatva.

A felsorolt pénzeket ezután egyenes vonalban az asz
talra helyezték és a vonal két végét mély bevágással jelez
ték. Természetes, hogy a legnagyobb pontosságot tartot
ták szem előtt. Körző segítségévei aztán a métert tíz egy
forma részre osztották és ezzel meghatároztak a deciméter 
hosszát. Egy eszerint faragott fadarabkát kapott a Dob
ryna gépésze, aki ügyesen ki is faragta a kívánt kockát 
a sziklatömegből.

Megvolt tehát a méter, most már csak a kilogrammot 
kellett megcsinálni. Ennek a kivitele még könnyebbnek lát
szott. A francia pénznek ugyanis nem csupán a nagysága, 
hanem a súlya is a törvény szerint van megszabva. Az 
ötfrankos például pontosan huszonöt frankot nyom, negy
ven darab ilyen öt frankos tehát kiteszen egy kilót

Néhány órával később készen volt a gondosan meg
faragott kocka. A tanárnak volt most egy kilós súlya, egy 
négyszögdeciméternyi kockája és hozzá egy mérlege. Ab
ban a helyzetben volt tehát, hogy kiszámíthassa üstökösé
nek a vonzóerejét, tömegét és sűrűségét.

— Uraim, az esetben, hogy nem tudják, vagy elfelejtet
ték, a Newton híres törvényét kell eszökbe juttatnom, a 
mely szerint a vonzerő egyenes arányban van a tömeg
hez és fordított arányában van a négyszögnek a távol
sághoz. Kérem önöket, hogy ezt a tantételt tartsák mindig 
szem előtt, Amint látják, ebben a kis zacskóban negyven 
darab ötfrankos van. A földön ez pontosan kitenne egy 
kilogrammot. Ha tehát az említett bolygón volnánk és én 
ezt a kis zacskót ráakasztanám a mérlegre, a mutató pon
tosan egy kilogrammot jelezne. Értik ? Ám lássuk már most, 
mennyit nyom ez a pénz a Gallián ?

A kis zacskót ráakasztották a mérlegre, a mutató inga
dozott egy darabig, végre a 133 grm megállt.

— Nos, tehát, — szólt Rosette, — ami a földön egy 
kiló, az itt csak 133 gr. vagyis kétszerié kevesebb. Meg
jegyzem még, hogy ezt az eredményt csakis egy ilyen mér
leggel érhettem el. Az ingamérleg, amelynek egyik serpe
nyőjébe a zacskót, a másikba egy kilós súlyt teszek, meg
maradt volna az egyensúlyban, miután egyformán csökken
nék mindakettőnek a súlya.

— Ezt még én is értem, — szólt Ben Zouf.
— Most tehát már tudjuk, hogy a nehézkedés itt hét-

11Verne: Servadac Hektor.
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szerte kevesebb, mint a földön, áttérhetünk tehát a tömeg 
meghatározására, — szólt Servadac kapitány .

— Nem, előbb a sűrűségére, — felelt Rosette Palmyrin.
—- Miután a Gallia térfogatát már ismerjük, — szólt 

a hadnagy, — a sűrűségének a meghatározása után szinte 
magától adódik a tömeg.

A hadnagynak igaza volt és a tanár már belefogott, 
hogy a Gallia sűrűségét meghatározza. Ehhez elővette a 
kockát.

— Ez a kocka, uraim, ugyanabból az anyagból való, 
melyet önök mindenütt észleltek a Gallia felületén. Mintha 
az üstökösöm kizárólag ebből képződött volna. A part, a 
vulkán, az észak és dél belső területei mind ebből az ás
ványból állanak, melynek, miután önök a geológiában meg
lehetősen járatlanok, még nevet sem tudtak adni.

— Pedig mennyire szeretnénk valamit tudni erről az 
anyagról, — szólt Servadac.

— Azt hiszem, jogosan feltehetem, — szólt a tanár, 
— hogy a Gallia csupán csak ebből az anyagból áll. íme 
egy köbdecimétere ennek az anyagnak. Vájjon mennyit mérne 
a földön ? Hétszer annyit, mint itt, miután, amint már mond
tam, az üstökösömön a vonzerő hétszerte kevesebb a föld 
vonzerejénél. Mérjük meg tehát ezt a kockát. Olyan ez, 
mintha magát az üstököst akasztanánk a mérlegre.

Az ásványdarabot megerősítették a mérlegen és a mu
tató 1 kiló 330 grammot mutatott.

— Ha ezt héttel szorozzuk, — szólt a tanár, — ez közel 
tiz kiló. Miután a föld sűrűsége körülbelül egyenlő öttel, a 
Galliáé kétannyi és igy ha a föld nagyobb is, de az én 
üstökösöm viszont sűrűbb, — tette hozzá némi büszkeséggel. 

Miután most már ismerték a Galliának az átmérőjét, a 
térfogatát, a felületét, a kerületét s a sűrűségét, vala
mint a felületén a nehézkedést is, már csak a tömegét, 
vagyis a tulajdonképpeni súlyát kellett kiszámítani. Ezzel 
a számítással is hamarosan készen voltak. Ha a Gallia anya
gának egy köbdecimétere a földön tiz kilogramm volna, 
a Gallia összsúlya tízszer annyi kilogramm kell, hogy le
gyen, ahány köbdeciméter tömeget tartalmaz. Miután a tér
fogata, amint tudjuk 211.433,460 köbkilométer, tehát 211 
kvintillió 433 kvatrillió és 460 trillió köbdecimétert tesz 
ki. Ez a szám képviseli a Gallia fajsulyát földi kilogram
mokban kifejezve. Tehát 4 sextillió,, 788 kvintillió, 570 kva
trillió és 540 trillió kilóval kevesebb, mint a földé.

— így hát a Gallián minden tárgy hétszerte kevesebb 
súlyú, mint a földön.
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— Igenis, — felelt a tanár. — Az izomerőnk viszont 
hétszerte több és aki a földön száz kilót tudna emelni, 
az itt hétszázat emelhet

— Vájjon milyen nagy a nehézkedés a többi égites
ten ? — kérdezte Servadac.

— Persze, ezt szerencsésen elfelejtette! — szólt a 
tanár. — Igaz, hogy soha sem volt valami hires tanuló. 
Hallgasson hát ide. Vegyük a földet 1-nek, akkor a vonzerő 
a holdon 0.16; a Jupiteren 2.45; a Marson 0.50; a Mer
kúron 1.15 ; a Vénuszon 0.92, vagyis annyi, mint a föl
dön ; a napon 28. Ez utóbbin egy földi kilogramm 28 kilót 
nyomna !

— Bocsánat, kedves tanár ur, — szólt Servadac újra. 
Nem tudná megmondani tulajdonképpen milyen anyagból is 
van ez a mi Galliánk alkotva ?

— Talán mégis, — felelt Rosette Palmyrin. Ez az 
anyag — és minden szótagra különös súlyt vetett, a feltúr
nak és aranynak egy összetétele, mely a földön éppen nem 
ritka és miután ebben az összetételben hetven százalék tel- 
lur van, az aranytartalmát harminc százalékra becsülöm.

— Tehát egy üstökös aranyból! — szólt Servadac Hek
tor.

— Ha a Gallia valamikor visszaesik a földre, vegyült 
most Timasseff gróf is a beszélgetésbe, hirtelen megdönti 
majd az ottani pénzviszonyokat, miután ott csak 29 mil
liárd és 40.000,000 frank aranyban van forgalomban.

— Igenis, — felelt a tanár. — És miután ez a tellur- 
aranytömb, amelyen most vagyunk, földi súly szerint 211 
kvintillió 433 kvatrillió 460 trillió kilogrammot nyom, vagy 
72 kvintillió kilogramm aranyat visz le a földre. Mivel 
továbbá egy kiló arany 3500 frank az egész megfelel 246 
sextillió franknyi összegnek, egy 24 számjegyből álló szám.

Ez utóbbi szavak után a tanár méltóságosan távozott a 
lakószobából és visszament a megfigyelő helyére.

IX.

Melyben egyesegyedül a Jupiterről, az üstökösök e nagy 
rendzavarójáról lesz szó.

Rosette Palmyrin csak az elvont tudományok érdekében 
fáradozott, míg a társait viszont csak az az egy kérdés fog
lalkoztatta, hogy újból találkozzanak a földdel pályájának 
megjelölt pontján s a meghatározott időben. így hát egé-

11*
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szén magara hagytak a tanárt a tisztára tudományod Mun
kájával.

Másnap augusztus 1. Rosette szerint 63. április volt. 
Ebben a hónapban az üstökös, miután 9.900,000 mérföld- 
nyi utat tett meg, 188.200,000 mérföldnyire fog távo
lodni a naptól és januárius 15-én fogja elérni a naptávol
ságot. Ettől fogva aztán újra közeledik a naphoz. Emellett 
pedig a Gallia egész világa mellett a csudáknak haladt el, 
aminőket emberi szem még nem látott. Milyen csudásan 
szépek voltak ezek a Gallia-éjszakák ! Nyitva terült el előt
tük a menybolt nagy könyve és könnyű volt elolvasni láng
betűit.

A Gallia a Jupiter világa felé igyekezett, mely leg
nagyobb bolygója a napnak. Ma, augusztus 1-én ezt a két 
égitestet már csak 36 és fél millió mérföld választotta el 
egymástól és november 1-ig mindig közeledni fognak egy
máshoz. Vájjon nincs-e veszedelem abban, ha a Gallia olyan 
közel lebeg a Jupiterhez ? A bolygó hatalmas vonzereje 
nem lehet-e káros hatással e gyönge kis égitestre ? Ha 
nem válnak be a Rosette számításai, akkor Prokop had
nagy szerint négyszeres veszedelem fenyegeti a Galliát:

1. A Jupiter vonzásának a Gallia nem tud ellent- 
állni és ráesik, ami a pusztulását jelenti,

2. Vagy csak bennreked a vonzási körében, miáltal má
sodrendű kis bolygóvá válik.

3. Vagy leterelve eddigi pályájától, uj útra tér és soha 
se kerül többé a nap körébe.

4. Vagy végül: csak egy kicsit is elkésve érkezik a 
nap körébe, amikor a föld azt a pontot már elhagyta.

Akármelyiké következik is be ezeknek az eshetőségek
nek, a Gallia lakói előtt elvész a remény, hogy még valaha 
is visszatérhessenek oda. Palmyrin csak azt nem szerette 
volna, hogy az üstököse a Jupiternek valami kis bolygójává 
legyen, de ha a földre sohase kerülnek is vissza, azt ő egy 
cseppet sem bánta.

így telt el egy hónap csupa aggodalom és reménykedés 
között. Szeptember 1-én a távolság a Gallia és a Jupiter közt 
már csak 22 és háromnegyed millió mérföld volt, vagyis 
körülbelül abban a távolságban voltak egymástól, mint a 
föld van á naptól. 15-én a távolság már csak 15 és fél 
millió mérföldre olvadt. A bolygó szemlátomást növekedett 
é3 különben is óriási bolygó volt az, mely azzal fenyegetett, 
hogy a Gallia útját megzavarja. Ennek az óriásnak az át
mérője 21,474 mérföld, vagyis tizenegyszerte nagyobb a 
földénél; a kerülete pedig 67,464 mérföld. A térfogata
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1414-szerte nagyobb a földénél, vagyis: 1414 földtekére 
lenne szükség, hogy ezt a nagyságot utolérje. A tömege 
338-szorta nagyobb a bolygónkénál, más szavakkal: 338- 
szorta súlyosabb' a földnél. Ez körülbelül két oktülió kilo
gramm, amély szám leírva huszonnyolc számjegyet tesz ki. 
E fizikai jegyzetek kiegészítéséül még hozzátesszük, hogy 
a Jupiteir ai nap körüli útját földi időben kifejezve tizenegy 
év, tiz hónap, tizenhét nap, nyolc óra és negyvenkét perc 
alatt teszi meg másodpercenkint tizenhárom kilométernyi 
gyorsasággal s a pályája 728 millió hosszú, a tengelye 
körül kilenc óra és negyvenöt pencénkint fordul, a napjai 
tehát jóval rövidebbek a földi napoknál.

A Jupiternek négy holdja van, mely bizonyára gyö
nyörűen megvilágítja az éjszakáit. Ezek közül az egyik körül
belül olyan távolságban kering, mint a hold a föld körül. 
A másik valamivel kisebb a mi holdunknál. De mind gyorsab
ban végzi a maga revolucióját mint a hold: az első 1 nap 
18 óra és 28 perc alatt; a második 3 nap, 13 óra ésl4 
18 óra és 28 perc alatt; a második 3 nap, 13 óra és 14 
perc alatt; a harmadiknak ehhez 7 napra, 3 órára és 43 
percre van szüksége; a negyediknek végre 16 napra, 16 
órára és 32 percre. Ez az utolsó 279,000 mérföld távol
ságban kering a fő bolygó körül.

Tudvalevőleg legelőször is e mellékbolygók segítségé
vel, melyek mozgását ismerték, sikerült a fény gyorsaságát 
meghatározni. Könnyen elképzelhetjük, hogy ez a napról- 
napra növekedő bolygóvilág volt az egyetlen beszélgetési 
tárgya Servadacnak és társainak.

Szeptember második felében a Gallia és a Jupiter mind
inkább közeledett egymáshoz. 1-én az üstökös keresztezte a 
bolygó pályáját és október 1-én kellett a legközelebb len
niük egymáshoz. Közvetetten lökéstől nem keltett tartaniok, 
miután a Jupiter és a Gallia pályájának a síkja nem esett 
össze.

Néhány nappal, miután elérték a legkisebb’ távolságot, 
a Jupiter és a Gallia közt, a bolygó mellékbolygóit már sza
bad szemmel is látni tehetett, pedig, amint tudjuk, távcső 
nélkül a földről szinte lehetetlen meglátni ezeket a mel
lékbolygókat. Rosette Palmyrin természetesen csak a csil
lagász érdeklődésével nézte a bolygót és a mellékbölygóit 
is, de a társai mindegyre tartottak a késedelemtől vagy az 
oly erős vonzástól, mely a Gallia esését okozhatná. De a 
legközelebbi napok minden baj nélkül teltek el. A nagy 
rendzavaró tehát csakugyan nem gyakorolna más hatást a 
picike üstökösre, mint a minőt eddig kiszámítottak ?
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Október 1-én a távolság a Jupiter és a Gallia közt 
már csak 10.8 millió mérföld volt. A bolygó tehát még vagy 
180-szorta volt messzebb az üstököstől, mint a föld a hold
tól annak legnagyobb távolságában. Ha egyforma távolság
ban lennének, mint a hold' a földtől, a Jupiter korongjának 
átmérője negyvenháromszorta nagyobb lenne a holdénál és 
felületének kiterjedése 1200-szorta nagyobb volna. Mind
azonáltal a Gallia lakói már most is igen nagynak látták..

Október második felében aggodalmasabbak voltak, mint 
valaha. A Gallia nagy gyorsasággal közeledett a veszedel
mes ponthoz. Október 15-én a két világtest már legközelebb 
volt egymáshoz. A távolság már csak 7.8 millió mérföld 
volt. Most vagy soha kell a Jupiternek magához vonzania 
a Galliát. De az elhaladt a bolygó mellett. Ezt észrevehet- 
ték másnap a Rosette Palmyrin rettenetes rossz kedvén. 
Nagyon szerencsétlennek érezte magát. A Gallia pedig ez
alatt zavartalanul folytatta útját a nap körül és következés
képpen a fiöld felé.

X.

Amelyből tisztán kitetszik mennyivel jobb a földön utazni, 
mint a Gallián.

— Azt hiszem, szerencsésen megszabadultunk! — szólt 
Servadac kapitány, amikor a tanár csalódott arca elárulta 
nekik, hogy ai felettök lebegő veszedelem eltűnt. — így 
aztán annyi lesz az egész, hogy csekély két esztendeig utaz
tunk a naprendszeren át! Bizony a földön ennél tovább is 
utaznak némelyek! Eddig nem sok okunk van a panaszra s 
ha a jövőben is ilyen simán megy minden, tizenöt hónap 
múlva szerencsésen otthon leszünk megint.

Igazán szerencsésen elkerülték a veszedelmet. Novem
ber 1-én a Jupiter s a Gallia közötti távolság' már 14 és 
egyötöd millió mérföld volt. Két és fél hónap' múlva az 
üstökös el fogja érni a legnagyobb naptávolságot és attól 
kezdve megint közeledik majd a naphoz. A hő- és világos
sági viszonyok nagyon csekélyek voltak a Gallián és a 
tárgyak rajta, mintha félhomályba lettek volna burkolva. 
Ámde élt mindnyájokban a remény, hogy nemsokára köze
ledni fognak megint az éltető naphoz.

Hát Hakhabut Izsák ? Vájjon ő érzett-e valamit az 
utolsó két hónap alatt azokból az izgalmakból, melyek a 
többieket foglalkoztatták ? Ej, dehogy ! Amióta azt a bizo-
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nyos ügyletet megkötötte, elő se bujt többet a hajójából. 
Amikor a tanár végezett a számításaival, Ben Zouf hama
rosan visszavitte a mérleget s az ezüstpénzt és neki bár 
fájó szívvel, de vissza kellett adnia a rubeleket így meg
szakadt közte és a Ninalakbeliek közt minden érintkezés.

Ámde éppen most azzal foglalkozott, hogy közeledik 
hozzájuk. Részben már romlani kezdett egyik-másik áruja, 
azután meg aranynyá akart változtatni mindent, mielőtt még 
a földre vissza térnének. Ugyanakkor fogyni kezdett a te
lepesek készlete is, különösen a kávé, olaj, cukor, dohány stb. 
Ben Zouf jelentést tett erről Servadacnak és ez elhatározta, 
hogy pénzen megveszi a szükségeseket Izsáktól. Ez a 
helyzet megkönnyítette az Izsák közeledését. A most már 
szükségessé vált találkozás november 15-én történt meg a 
Hanza hajófülkéjében.

— Izsák mester, — szólt Servadac kapitány, — aki 
egyenesen nekiment a célnak. Nekünk kávéra, olajra, do
hányra és más mindenfélére lenne szükségünk. Holnap el
jövök Ben Zouffal, hogy megvegyem, ami kell.

— Irgalom! Irgalom! — kiáltotta Izsák. — Csak 
nem fogja engedni» a kormányzó ur, hogy egy ilyen szegény 
embert meglopjanak.

— Ne féljen semmitől. Készpénzért fizetünk mindenért, 
arany, ezüst, réz s ha ez elfogyna, papírpénzzel.

— Papírpénzzel! Oh, ettől féltem!
— Nem bízik Franciaország, Anglia vagy Oroszország 

állambankjában ?
— Oh, kormányzó ur! . . . Csak kétféle jó pénz van: 

az arany é3 az ezüst.
— Hiszen már megmondtam, hogy mindenekelőtt az

zal fizetünk.
— De ugye, kérem alásan, az árakat én szabom meg ?
— Hallja-e, — szólt Servadac kapitány nagyon nyugod

tan. — Ugyan jogom volna hozzá, hogy az árakat én szab
jam meg, de, hogy lássa mennyire méltányos vagyok, európai 
piaci áron veszünk meg mindent.

— Irgalom, kormányzó ur! — kiáltotta Izsák. — 
Az áru az enyém, és ennél jobb alkalmam soha se lesz töb
bet .. .

- Hogy embertársainak lenyúzza a bőrét, Izsák mes
ter. Most bele kell törődnie abba, hogy nekem szót fogad
jon és örüljön annak, hogy pénzért adhat túl az áruján, 
amikor kényszerithetném arra is, hogy kiszolgáltasson ne-
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künk mindent Azért hát jól jegyezze meg magának: európai 
árakon vásárolunk.

A nap hátralevő részét Izsák azzal töltötte, hogy 
egyre szidta a Gallia lakóit. Ám jó, ti gonosz emberek! 
Fizessetek, ahogy ti akartok, mégis csak többet nyerek, 
mint ahogy ti gondolnátok !

Másnap, november 16-án, Servadac kapitány, Ben 
Zouffal és két orosz matrózzal, korán elment a Hanzára.

— Nos, Eleazar, — köszöntötte Ben Zouf. Hogy vagy, 
vén róka ?

— Köszönöm, szives kérdését, — felelt Izsák. — 
Hát mivel szolgálhatok a nagyságos uraknak ?

— Mindenekelőtt adjon kávét, dohányt, és cukrot, min- 
denikből tiz kilót, — szólt Ben Zouf. — De jól szolgálj ki, 
te vén Kajfás, különben jaj a bőrödnek !

Izsák lement a Hanza raktárába, ahonnan hamarosan 
visszajött tiz csomaggal, melyek mindenike az állam pe
csétjével volt lezárva és mindeniknek egy kiló súlya volt.

— Tessék, tiz kiló dohány, — igy szólt, — Kilója 12 
frank, ez összesen 120 frank.

— Igen ám, de előbb meg kell győződnünk róla, hogy 
helyes-e a mérték.

— Mire jó ez ? — felelt Izsák. — Hiszen tetszik látni, 
hogy a csomagolás érintetlen.

— Ne feleselj öreg, hanem hozd hamar a mérlegedet! 
— sürgette Ben Zouf.

Izsák nem tehetett egyebet, hozta a mérleget és 
ráakasztott egy kiló dohányt De csak, hogy el nem ájult. 
A kevesbbedett nehézkedés folytán a földi kiló itt csak 
132 grammot nyomott

— Láthatja, — szólt Servadac a világ legkomolyabb ar
cával, — milyen jól tettem, hogy a csomagot megmérette. 
Csak tegyen hozzá annyit, hogy egy kiló legyen.

— De kérem, kormányzó ur . . .
A szerencsétlen Izsák benne volt a kelepcében. Tu

dott ő nagyon jól a nehézkedés kevesbbedéséről és látta, 
hogy a «hitetlenek» az áruban akarják megnyerni azt, amit 
árban többet kell fizetniük. Még próbált felszólalni ez ellen, 
de Servadac kapitány hajthatatlan volt Izsáknak engedel
meskednie kellett tehát és minden kiló dohány helyett só
hajtva, jajveszékelve, hetet adott.

— Ne komédiázz annyit, te Poncius Pilátus! — szólt 
Ben Zouf. — Jobban szeretnéd talán, ha ingyen vinnék 
el mindent ?

Végre aztán meg volt kötve az üzlet. Izsák ugyan hetven



Izsák nem tehetett egyebet, hozta a mérleget és ráakasztott 
egy kiló dohányt. De csakhogy el nem ájult. A kevesbedett nehéz
kedés folytán a földi kiló itt csak 132 grammot nyomott.





171

kiló dohányt, ugyanannyi kávét és cukrot adott, de fizetést 
csak tiz-tiz kilóért kapott. Végül Servadac mégis csak ki
fizette neki az árát, amennyi ennyi áruért járt, mert hi
szen ő csak alaposan meg akarta ugratni a kapzsi, vén 
embert.

XI.

Amelyben a Gallia tudósvilága elgondolkozva halad a végeden 
világűrben.

Eltelt megint egy hónap. A Gallia tovább' sietett a 
bolygó rendszerén át és magával vitte a maga kis világát. 
A Gallia lakói nem is tarthatták magokat csak utasoknak, 
akik körutazáson vannak a naprendszeren keresztül. Ha ezt 
az utazásukat befejezik, jármüvük újra kiköt majd a föld
tekén és ha helyesek a tanár számításai, el fogják hagyni 
az üstökösüket, hogy visszatérjenek földi bolygójukra.

Ez a «kikötés» persze nem megy majd olyan simán 
és minden veszedelem nélkül. Dehát erre még korai volt 
gondolniok. Arról ugyanis meg voltak győződve, hogy 
aránylag rövid idő alatt megint csak emberek közt lesz
nek.

Mégis sokszor elcsevegtek arról, vájjon mit is csinál
tak volna, ha a Galliát lakhatóvá kellett volna tenniük, 
ha mindenkorra rajta kellett volna maradniok. Mennyi terv 
és munka tárult itt fel előttük, ha biztosítani akarták volna 
ennek ía pár embernek a léteiét, akiket már a húsz hó
napig tartó tél is olyan komoly veszedelemmel fenyegetett.

Januárius 15-én az üstökös elfogja érni nagy tenge
lyének végpontját, azontúl pedig növekedő gyorsasággal kö
zeledik újra a naphoz. Kilenc-tiz hónapig még eltarthat, 
amig a nap melege megszabadítja a tengert a jégtől és 
újból termékenynyé teszi a földet. A telet persze, ha itt 
szorulnának, megint a Nina-lakban kellene eltölteniök. Csak
hogy, amikor erre gondoltak, nem volt szabad megfeled
kezniük egy rettenetes lehetőségről. És ha ez a lehetőség 
még előbb' következnék be, mielőtt az üstökös megközelítené 
a földet ? Hátha ez a vulkán, mely mindannyiuknak mele
get, világosságot ad, hirtelen kialudnék ? Mi lenne akkor 
Nina-lak lakóiból ? Lebukjanak akkor az üstökös mélyébe, 
hogy ott tűrhető meleget keressenek ?

A Galliára is előbb-utóbb ugyanaz a sors vár, mint 
a naprendszerünk más külön álló csillagjára. Belső tüzének
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egyszer csak ki kell aludnia. Igaz, ez a körülmény nem 
nagyon nyugtalanította a Gallia lakóit, mert hisz azt re
mélték, hogy hamarabb' elhagyják ők az üstököst, semmint 
az lakatlanná válnék. De mi lesz velők, ha a vulkán kitörése 
máról holnapra megszűnik, amint ez a földi tűzhányókkal 
lenni szokott, milyen tüzelő adja meg nekik azt a tűrhető 
meleget, amelyben 60 fok hideg mellett megélhessenek ? 
Ez nagyon komoly kérdés volt. Szerencsére a vulkán mind
eddig változatlanul tovább működött. E tekintetben egy
előre nem volt mit aggodalmaskodniok.

December 15-én a Gallia 129.6 millió mérföldnyire volt 
a naptól, vagyis, majdnem a végére jutott a pályájának. A 
havonkinti gyorsasága most már csak vagy 6—7 millió mér
föld volt. A Gallia-lakók, de különösen a csillagász előtt 
egy egészen uj világ nyílt meg. Miután a Jupitert oly 
közelből látta, mint kívüle senki más halandó, most a Sa- 
turnust vette szemügyre, bárha nem is oly kedvező kö
rülmények közt. Mert, mig a Jupiter csak 7.8 mérföldnyire 
volt tőle, a Saturnustól 103.8 mérföld választotta el. Ámde 
bármennyit figyelt és nézelődött is, a társainak semmit sem 
mondott el a megfigyeléseiből. Szerencsére a Dobryna könyv
tárában volt néhány kisebbszerü csillagászati mü, hála ezek
nek és a Prokop hadnagy előadásának, ők is megtudhattak 
egyet-mást a Saturnus világáról.

A Saturnus ez idő szerint még 105 millió mérföldnyire 
volt a Galliától, tehát 218.6 millió mérföldnyire a napi
tól. Ebben a helyzetében csak a századrészét kapja a fény
nek és a melegnek, melyet a föld ettől a központi égi
testtől kap. A könyvvel a kezekben megtudták, hogy a 
Saturnus 29 év és 167 nap alatt végzi körforgását a nap 
körül és közel 5315 mérföldnyi gyorsasággal óránkint méri 
ki 1378 és fél millió mérföldnyi pályáját. Ennek a boly
gónak a kerülete az Egyenlítőnél 54,108 millió mérföld. 
A felülete 24 milliárd négyszögkilométer, a tartalma 399.6 
milliárd köbkilométer. Egészben a Saturnus 735-szörte na
gyobb a földnél, következésképpen kisebb a Jupiternél. 10 
óra és 29 perc alatt fordul meg a tengelye körül, az évének 
tehát 24,600 napból kell állania és az évszakai, tekintettel 
tengelyének nagyon erős elhajlásaira pályájának síkja felé, 
hét teljes földi évig kell tartaniok.

Csudálatossá kell, hogy tegye a Saturnus lakóira nézve 
az éjszakákat az a nyolc hold, mely a bolygót kiséri, meg 
a háromszoros gyűrű, mely körülveszi. Mintha fénylő ke
retbe lenne foglalva. Mennyi szépség lehet ez mind közel-
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női nézve, de a Gallia lakói nem panaszkodtak a távolság 
miatt, e nagy csillagzatok közelsége nagyon sok veszedelmet 
rejtegetne az ő csöpp kis bolygójuk számára.

Az Uranus messze világába sem tudtak elhatolni, bárha 
szabad szemmel láthatták is. Nem láttak azonban semmit a 
nyolc mellékbolygóból, mely pályáján kisérte. Ezt az útját 
az Uranus nyolcvan év alatt teszi meg és a középutjában 
437.5 millió mérföldnyire van a naptól. Ami a naprendszer
nek ezidőszerint utolsó bolygóját, a Neptunt illeti, a Gal- 
lia-lakók nem láthatták és meg kellett elégedniük, hogy 
a csillagászati könyvekből tanulmányozzák. Közép távolsága 
ennek a bolygónak a naptól 684 millió mérföld és a kör
forgása 165 évig tart. A Neptun a maga 4302 millió mér- 
fiöldnyi pályáját 20,000 kilométernyi gyorsasággal teszi meg 
óránkint. A 700 millió mérföldnyi távolság, amelyben a 
Neptun van, nyilván a határa naprendszerünknek. Bármi
lyen nagy lehet is ennek a világnak az átmérője, teljesen 
elenyészik, ha összehasonlítjuk az álló csillagok csoport
jáéval, melynek a mi napunk csak egy része. A nap nyilván 
csak egy része annak a nagy csillagképnek, melyet mi tej
utnak nevezünk és ki tudja, hogy annak nem csupán valami 
negyedrangu csillagja-e ? És ha a Gallia kikerül a nap vonzó 
köréből, mely uj központhoz csatlakozott volna útjában a 
csillagvilágon keresztül ? Valószinüleg a tejút egyik leg
közelebb eső csillagjához.

Ez a csillag az Alpha a Centaur csillagképében és 
a fénynek, mely 46,000 mérföldet tesz meg másodpercenkint, 
legfeljebb három és fél évre lenne szüksége, mig a naptól 
hozzá elkerül. Milyen nagy tehát ez a távolság ? Oly nagy, 
hogy a csillagászok, hogy ezt a távolságot kényelmesen 
megjelölhessék, egységnek veszik a milliárdokat és azt mond
ják, hogy az Alpha 4800 milliárd mérföldnyire van tőlünk. 
Mi ez ahhoz a távolsághoz, amelyben a többi csillagok van
nak ? Legfeljebb nyolc ilyen csillag távolságot tudtak meg
mérni és ezek közt például a Vega távolsága 30,000 milliárd, 
a Siriusé 31,320 milliárd, a Sarkcsillagé 69,560 milliárd 
és a. Capelláé 102,240 milliárd.

Talán igaza van a kalandravágyó Rosettenek, hogy 
ennyire csak a csillagok világával törődik, mely annyi csu
dát tár fel előtte. Ha az üstököse egymásután elkerült volna 
egyik állócsillag szférájából a másikba, mennyi különféle 
csillag-, vagy naprendszert figyelhetett volna meg. De hát 
a Gallia rendeltetése nem az volt, hogy egy más központ von* 
zása alatt folytassa útját. Nem, a Gallia soha sem fogja el-
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hagyni a naprendszert, sem a földet nem fogja elvesz
teni a szeme elől. Csakhogy, amikor 378 millió mérföldnyi 
pályát irt le, csak elenyészően csekély utat tett meg a 
Mindenségen keresztül, melynek kiterjedése határtalan!

XII.

Hogy ünnepelik januárius 1-ét a Gallián és hogy végződik ez 
az ünnepnap.

A Gallia növekedő távolodásával, érezhetően nagyobb 
lett a hideg is. Máris negyvenkét fok volt a zérus alatt. 
A jégkéreg a Gallia -tengerén mind vastagabb lett s a két 
hajó már 50 lábnyira volt a tenger szine fölé emelve. Prokop 
hadnagyot természetesen nagyon nyugtalanította a Dobryna 
sorsa. Ugyan már kihordtak belőle mindent s csak maga 
a váz, a gép s az árboc maradt meg, csakhogy ki tudja, 
hogy nem éppen ez a hajóváz volt-e arra hivatva, hogy 
szükség esetén utolsó menhelyéül szolgáljon a kis telepnek. 
Ha az olvadás esetén a szinte óvhatatlan esés következtében 
darabokra törik és a Gallia lakói kénytelenek lennének Me
legföldet elhagyni, milyen hajóval pótolják. A Hanzával 
aligha, mert azt már most is a pusztulás fenyegeti, olyan 
rozoga alkotmány.

Éppen erre való tekintettel Servadac egy határozatot 
hozott, melynek Izsáknak alá kellett, hogy vesse magát. Az 
élete ugyan nem volt nagyon becses, de az áruja annál töb
bet ért. Ezt kellett hát mindenáron megmenteni. Izsák 
persze hallani sem akart arról, hogy a hajóját elhagyja, 
mire Servadac igy felelt:

— Utóvégre ott is maradhat, ha akarja, de az áru
ját Melegföldre szállítjuk.

Izsák jajveszékelt, de hiába volt minden és decem
ber 20-án megtörtént a kirakodás. Hiszen Izsáknak mi sem 
állta az útját abban, hogy a Nina-lakbán elhelyezkedjék. 
Végül még örült is neki, de csak titokban, hogy biztonságba 
került ő is, meg az áruja is.

Néhány napig ez a munka foglalkoztatta az oroszokat 
és spanyolokat. Meleg ruhában és jól bekötött fejjel, ellent- 
álltak az alacsony légmérsékletnek. Amikormár minden 
áruja a parton volt, végre Hakhabut is rászánta magát, 
hogy lakást változtasson, de nem sokat alkalmatlankodott 
a többieknek és csak ritkán látták a közös lakószobában. 
Az áruja mellett aludt és abból táplálkozott. Annyi volt az
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érintkezésok vele, hogy vásároltak tőle. Az az egy azonban 
bizonyos volt, hogy a kis telep minden pénze Izsák zse
bébe vándorol.

Közeledett a földi év januárius elseje. Pár nap híja 
s már egy év eltelt azóta, hogy a földtől elszakadtak. S bár 
ez a számítás nem egyezett is meg a Galliabeli időszámítás
sal, Servadac mégis ugy kívánta, hogy ezt a napot üljék 
meg bizonyos ünnepélyességgel.

— Nem tartom helyesnek, — szólt Timasseffnek, — 
hogy embereink teljesen elszokjanak a földi dolgoktól. Oda
lenn ujesztendőt fognak ünnepelni, ünepeljük hát mi is. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a földön foglalkoznak ve
lünk. A távcsövek és teleszkópok segítségével látják a Gal
lia bolyongását a világűrben és ha más nem is, a tudo
mányos kapocs összeköt bennünket a földdel.

— Gondolja, — szólt Prokop hadnagy, — hogy a föl
dön foglalkoznak az üstökössel, mely beléjök ütközött ? Nos, 
ezt én is hiszem, de viszont azt is gondolom, hogy a megfigye
lések odalenn egészen más természetűek. Mint előttünk, 
előttük is ismeretesek a legpontosabb számadatok, ök is 
tudják, hogy ez az üstökös vissza fog térni a meghatározott 
időben a földhöz. Ez ujabb összeütközésnek a bizonyossága 
azonban nagyon nyugtalaníthatja a kedélyeket. Sőt én még 
tovább megyek a feltevéseimten és hiszem, hogy a föl
dön mindenféle előkészülettel enyhíteni igyekeznek a má
sodik lökés hatását, ha ugyan ez valami uton-módon sikerűi!

Ebben a hadnagynak igaza lehetett; mindenesetre lo
gikus volt a beszéde. Hiszen, ami azt illeti, ettől az össze
ütközéstől tarthattak a Gallia-lakók is. És ha a hadnagy 
szerint ott megtesznek az összeütközés enyhítésére előké
születeket, nem kellene azt nekik is megtenniük ? Erre a 
kérdésre majd még visszatérnek. Egyelőre az volt a fődolog, 
hogy kellően megünnepeljék az uj esztendőt, melyet az oro
szok is elfogadnak most a magukénak, bár ha az ő naptár
juk szerint ez csak januárius 13-ra esik.

Közeledett a karácsony. Krisztus születésének a nap
ját egyházilag, — ha itt ezt mondhatjuk — megünnepelték 
és csak Izsák bujt még mélyebbre a zugolyába, össze
állították az ünnepély sorrendjét, mely szerint lesz pom
pás reggeli, utána kirándulás a jégen a Gurbi-sziget olda
lára s visszatérés fáklyafény mellett, amihez a szükségest 
megveszik Izsák boltjában. Most csak az volt a kérdés, 
meghivják-e Rosette Palmyrint. Miután az udvariasság ezt 
megkívánta, feltétlenül erre határozták magukat. Servadac 
személyesen akart elmenni, de mert, hogy a tudós mindig
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nagyon kurtán bánt a látogatóival, inkább' levélben hívták 
meg, melyet a kis Pabló vitt el. Nemsokára a következő 
Írott választ hozta:

«Rosette Palmyrinnak nincs egyéb mondani valója, 
minthogy ma junius 125-ike van és holnap julius 1. lesz, 
miután mégis csak úgy dukál, hogy a Gallián annak a nap
tára szerint éljünk.»

így hát nem fogadta el a meghívást. Januárius 1-én 
az egész kis telep, kivéve a zsidót s a tudóst együtt Volt 
olyan pompás reggelinél, aminőt a Gallián még nem fo
gyasztottak el. Ittak hozzá remek francia és spanyol boro
kat, ami a Dobryna készletéből telt ki. Csakugyan szép és 
derűs hangulatban folyt le az ünnepélyes reggeli. Végül 
még pohárköszöntő is hangzott fel a mindnyájok hazájára, 
a régi földtekére, meg a visszatérésökre, amit olyan ujjongás 
követett, hogy a tudós bizonyára meghallotta megfigyelő 
állomásának csöndes magányában.

Reggeli után mindannyian jó melegen felöltöztek tető
től-talpig, hogy elinduljanak a kirándulásra. Igaz, hogy ez
zel nagy hidegnek tették ki magukat, de mivelhogy a le
vegő teljesen csöndes volt, ezt veszélytelenül megtehették. 
Mindannyian a legjobb kedvben hagyták el a Nina-lakot 
A parton valamennyien feltették a korcsolyájukat s mert 
hogy korcsolyázni most már valamennyien igen jól tud
tak, vidáman száguldtak tova a sima felületen. A Gurbi- 
sziget felé mentek, anélkül, hogy csak egyikőjük is a szi
getre vágyott volna, mert az est már leszállt és vissza kel
lett sietniük.

A nap keleten, a Gallián megszokott módon, hirtelen 
leszállt, akár csak lebukott volna a menyboltról. Mielőtt 
még besötétedett volna, Servadac maga köré gyűjtötte a 
maga kis világát. Most együtt kellett maradniok, mert a 
hold (a Nerina), most nem jelent meg az égen. Meggyuj
tották a fáklyákat és a kis csapat elindult hazafelé. Egy 
órával később Melegíöld meredek partja, mint egy fekete 
felhő, úgy vált el a szemhatártól. A csalódás lehetetlen 
volt. Hiszen fölötte volt a vulkán, mely beható fényt lö
velt a nagy sötétségbe. A csillogó jégben visszatükröződő 
lávatömegek a korcsolyázókig fénylettek s hosszú árnyékot 
rajzoltak le a hátok mögött.

így telt el vagy másfél óra. Gyorsan közeledtek a part
hoz, amikor kiáltás hatott el hozzájuk, mely Ben Zouftól 
eredt. Megálltak, korcsolyájokat belevájva a jégbe, s a 
már-már kialvó fáklyafény mellett meglátták Ben Zoufot, 
amint kitárva két karját a part felé. Mindannyian felkiál-



Gyorsan közeledtek a parthoz, amikor kiáltás hatolt el hoz
zájuk, mely Zouftól eredt. Megálltak, korcsolyájukat belevágva a 
jégbe, s a már-már kialvó fáklyafény mellett meglátták Ben Zoufot, 
amint kitárta két karját a part felé.
Verne: Servadac Hektor. 12
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tottak ... A vulkán hirtelen kialudt! Már nem folyt le 
a láva legfelsőbb csúcsáról és mintha egy hirtelen szélro
ham elfojtotta volna a kráter lángját. Mindannyian tisz
tában voltak vele, hogy a tűz forrása kiapadt. De mi lesz 
már most ? Melegföld ezután hijjával lesz az éltető me
legnek ? Hogy meneküljenek akkor a Gallia télhidegétől ?

— Előre! — parancsolta Servadac. — A fáklyafény 
kialudt. Nagy sötétségben igyekeztek mindannyian a partra. 
A nagy csarnokba siettek . . . Mély sötétség fogadta őket 
mindenütt s a hőmérsék változása már is érezhető volt 
A tüzíüggöny, mely azelőtt a nagy nyílás előtt legördült, 
már nem zárta el azt. így végződött az uj esztendő napja, 
melyet oly örömmel fogadtak és ültek meg.

XIII.

Melyben Servadac kapitány és társai megteszik azt az egyet
len dolgot, amit tenniök lehet.

A Gallia lakói az éjszakát, illetve azt a pár órát a 
nap felkeltéig nagy gondok közt töltötték. Még Rosettet is 
behajtotta a nagy hideg a Nina-lak belsejébe eső részeibe; 
odamenekültek a többiek is, mert a közös csarnok már hasz
navehetetlenné vált. A sötét belső folyosók még adtak egy 
kis meleget, ide még nem tudott behatolni a külső hideg. 
Másnap aztán Servadac maga köré gyűjtötte társait

— Barátaim! Ne csüggedjenek ! Hiszen csak melegre 
van szükségünk, — igy szólt, — minden egyébbel ugy el 
vagyunk látva, hogy nyugodtan nézhetünk a jövő elé. Ed
dig a természet adta meg nekünk a szükséges, éltető meleget. 
Bizonyosra vehetjük tehát, hogy a Gallia belsejében van 
még ebből a melegből. Lemegyünk hát oda.

E biztató szavak uj életet keltettek a többiekben, akik
nek egy része már csüggedni kezdett. Mindjárt azon kezd
tek hát tanakodni, hogy is vigyék ki ezt a tervüket Arra 
természetesen nem gondolhattak, hogy a kráter felső nyilasán 
menjenek be. Nem volt egyéb tennivalójuk, hogy a hegy 
falán keresztül hatoljanak egyenesen a kráter központi ké
ményébe. Ezt pedig minél előbb meg kellett tenniök, mert a 
kegyetlen hideget érezni lehetett már a Nina-lak legvé- 
dettebb helyén is.

A hadnagy már több Ízben vizsgálgatta a hegy belsejét 
és igy meg tudta mondani, hogy a szűk mellékfolyósók 
egyike ott kell, hogy végződjék a központi kémény közelé-

12*
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ben. Itt hatolt be a meleg mindig a legerősebben. Ha tehát 
itt vagy hét-nyolc méternyi utat törnek, remélhették, hogy 
a láva régi útjára kerülnek. Mindjárt neki fogtak a mun
kának, melyben az orosz matrózok csudálatos ügyességet 
tanúsítottak. Robbantani kellett a falat s a munka igy is 
két napig tartott, mely idő alatt a telepeseknek rettenetesen 
kellett a hidegtől szenvedniük.

— Ha nem tudunk bejutni a vulkán belsejébe, — 
szólt Timasseff, — elérkezett a Gallia lakóira a vég! Eddig 
velünk volt az Isten, ki tudja, velünk akar-e maradni to
vábbra is ? . . .

— Talán csak a türelmünket teszi próbára, — szólt 
Servadac. — Akármilyen valószínűtlennek lássék is, de én 
azt hiszem, hogy a lávaömlés elakadása csak időleges.

Prokop hadnagy is csatlakozott a Servadac nézetéhez. 
Talán az üstökös egy más helyén nyílt meg egy uj kráter 
és a láva talán most arrafelé tör utat magának. Sok min
denféle ok folyhatott bele ebbé a dologba. De egyelőre 
még azt sem tudták bizonyosan megállapítani, be tudnak-e 
hatolni egy olyan pontig, ahol dacolhatnak a külvilág nagy 
hidegével.

A két nap alatt, hogy a munka folyt, a tudós mogorván 
járt kelt. Hiába figyelmeztették, távcsövét ott állította fel 
a központi csarnokban és innen nézte nappal és néha éjjel 
is az eget, amig csak meg nem fagyott. Azután bebújt 
valahová, káromkodott és szidta a világot, amiért, hogy 
nem maradt Formenterán.

Január 4-én végre áttörték a falat Miután a nyílást 
annyira megnagyobbították, hogy egy ember keresztül-me- 
hetett rajta, Prokop, Servadac, és előttük Ben Zouf égő fák
lyával, bement a központi kéménybe. Miután ez csak nagyon 
kevéssé volt lankás, lassan lemehettek rajta. Azonkívül a 
falban voltak apró nyílások, repedések és a láb püha hamu
takaró alatt könnyen talált támpontot.

Servadac óvatosan kapaszkodott lefelé a társaival s 
jóformán fél órára volt szükségük, amig déli irányban vagy 
ötszáz lábnyira jutottak a mélybe. Mindeddig bár több ki- 
sebb-nagyobb barlangra akadtak, de egy sem folytatódott 
folyosó formájában a hegybe, amiből hosszabb elágazásokra 
lehetne következtetni. De hát nem igen válogathattak és 
úgy kellett a segítséget elfogadniok, ahogy azt kapták.

A fődolog az volt, hogy a Servadac reményei megvaló
sultak. Mennél mélyebbre hatoltak, annál melegebb volt. 
A vulkán mélyében, mely nem aludt ki, még főttek a láva
tömegek. Ha bizonyos ismeretlen okokból nem szálltak is fel
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a kráter torkolatáig, a melegük érezhető volt mindenütt. 
Servadac magával vitt egy higanyos hőmérőt s amikor meg
nézte, az hatszáz lábnyi mélységben hat fokot mutatott.

— Hat fok meleg nagyon kevés olyan embereknek, — 
szólt Servadac, — akik egész télen be lesznek zárva. Próbál
junk mélyebbre menni, miután a levegő itt, Úgy látszik, 
kellően változik; t

Csakugyan érezni lehetett erős légáramlatokat és a 
lélekzés is könnyebben esett itt. Veszedelem nélkül mehettek 
hát lejjebb, amig megfelelő melegre nem akadnak. A ván
dorok 400 láb mélységben a Nina-lak alatt, tehát vagy 
250 méter mélyen a Gallia-tenger alatt már elértek Celsius 
12 fokot, ami már elég meleg volt addig, amig csak meg 
nem változik ez is. Mehettek volna még tovább is, de minek ? 
Egyébként, ha erősen' figyeltek, tompa dörgést is hallot
tak, ami arra vallott, hogy nincsenek messziig a katlantól

Most még csak azt kellett eldönteni, tanácsos yolt-e 
itt megtelepedniük a hegynek ebben a részében. Hogy 
őszinték legyünk, ez a világ, amelyet a fáklya fénye mel
lett jól szemügyre vettek, nem volt éppen nagyon hívogató. 
Nem volt ez egyéb egy nagy barlangnál, ahova mindannyian 
belefértek. Holmi megfelelő és eddig megszokott berende
zésről szó sem lehetett. Kisebb barlangok voltak ugyan, 
ahol az eleséget és egyéb készletüket elhelyezhették, de, 
hogy Servadac és Timasseff külön lehessen, az kizárt do
log volt. Legfeljebb ha Ninának tudtak egy kis zugolyt bő
rendezni. Mind együtt kellett lakniok és az a barlang volt 
a háló, ebédlő s a nappali. Fáklyákkal s lámpákkal külön
ben megvilágíthatták, mert olajuk volt elég s néhány hordó 
borszesz is volt meleg ételek elkészítésére. Még csak 
kellő mennyiségű jéggel kellett ellátniok magukat, mely 
megolvasztva, az ivóvizüket kell, hogy szolgáltassa. A mun
kát majd felváltva fogják teljesíteni. Nem volt csekély do
log, 900 láb magasra felkapaszkodni és teherrel megra- 
rakottan ugyanannyira lejönni.

Elhatározták hát, hogy itt töltik a telet, hiszen vá
logatni valójuk úgy sem volt. Mindahárman felmásztak és 
közölték utjok eredményét a többiekkel s azt, hogy mire 
kell határozniok magukat. Ellenkezésről persze szó sem le
hetett és sietve neki fogtak a munkának. Mindenekelőtt 
megtisztították a barlangot a sok hamutól s a legszüksé
gesebbet leszállították oda. Egyetlen órát sem volt szabad 
elveszíteniük, mert csak, hogy jéggé nem fagytak régi lak
helyükben. Még Rosettenek, bármennyire szabadkozott is,
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le kellett menekülnie, de a távcsövét a világért sem en
gedte elmozdítani a helyéből.

Az Izsák panaszait, jajveszékelését meg se próbáljuk 
tolmácsolni. És mennyire vigyázott azokra, akik az áruját 
Szállították! Servadac parancsára egy sarokba raktak min
dent, ott gubbaszthatott hát egyre, ne hogy valamiképpen 
meglopják.

Néhány nap alatt készen voltak az uj berendezkedés
sel. Januárius 10-én mindannyian elhelyezkedtek a kráter 
mélyében és legalább' meg voltak védve a nagy hideg ellen, 
mely a szabadban 60 fokot mutatott a zérus alatt. De Ti
masseff, Servadac és Prokop titkon mégis nagyon nyugta
lankodott a jövő miatt. Ha a vulkánikus meleg megszűnnék, 
ha valamely zavar megakasztaná a Galliát a nap körüli 
útjában, ha kénytelenek lennének mégegyszer áttelelni ugyan
oly körülmények között, megtalálnák-e a szükséges meleget 
a bolygó belsejében ?

— Ámde hagyjuk a jövőt, kedves barátaim, — szólt 
Servadac. — Egyelőre még megvagyunk valahogy és re
mélhetjük, hogy meg is leszünk, amíg a Gallia nyara meg 
nem hozza a maga melegét.

Öt nappal később, januárius 15-én, a Gallia keresztül 
haladt a nap távolságon, elérkezett nagy tengelyének a vé
gére és ezen a ponton 132 millió mérföldhyire volt á 
naptól.

XIV.

Mely bizonyságot szolgáltat arról, hogy az ember nem arra 
való, hogy 132 millió mértföldnyire legyen a naptól.

Ettől a naptól kezdve a Gallia tehát megfordult ke- 
rülékes pályáján és növekedő gyorsasággal tért vissza. A 
ki élő lény volt rajta, mind menhelyet talált a vulkánikus 
hegytömegben. Vájjon az angolok, akik önkénytelenül ott 
maradtak a szárazulatukon, hogyan bírták ki a tél első 
felét ? Az általános vélemény szerint jobban, mint ők itt, 
Ifelegföldön. Volt elég szenük, élelmiszerök, szilárdan épí
tett házuk és legfeljebb csak az lehetett a bajuk,hogy a 
nagy jólétben túlságosan elhíztak. Ha Servadac és társai 
rá lettek volna szorulva, ott bizonyosan menhelyre talál
nak, bárha az első fogadtatás nem volt is túlságosan ba
rátságos. Fel is vetődött egyszer ez a gondolat, mert amíg 
itt elég meleget találnak, minek hagynák el Melegföldjet.
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Amint már említettük, minden élő lény együtt volt a 
kráter mélyében, az állatokat sem kivéve, melyek a Nina- 
lakban elvesztek volna a hidegtől. A háziállatok egy részét 
mégis fel kellett áldozni, mert volt elég helyek, ahol el
helyezhették volna. Megölték hát a fölösleges állatokat, hi
szen a húsúk a most fagyasztó kamrákká változott folyó
sokon igen sokáig elállt. Nagyon nehéz volt a két lónak 
a leszállítása, de végre aztán ez is sikerült A madarak 
is lemenekültek, de olyan nagy számban, hogy bizony egy 
részüket el kellett pusztítani.

Mindez elfoglalta őket januárius végéig, mert csak 
akkorra mondhatták, hogy végeztek az uj berendezéssel. 
Ettől kezdve szinte kétségbeejtőn egyformává lett az életük. 
Hogy meg ne ölje őket az unalom, mind közösebbé tették 
az életüket, felolvastak az érdekesebb útleírásokból és bi
zonyosak lehettek benne, hogyha majd a legénység vissza
kerül a földre, sokkal többen fognak tudni, mint amennyi’ 
otthon valaha is megtanultak volna.

Hát Izsák vájjon mit csinált ezalatt az egész idő alatt ? 
A hosszú órákat mindegyre számolással töltötte; jegyzett 
és számolgatta) a pénzt, mely a zsebébe befolyt. Azzal együtt 
amennyije már eddig is volt. Volt vagy százötvenezer frankja 
s ennek legalább a fele jó európai aranyban.

A telepesek közt legjobban telt a Rosette Palmyrin 
ideje. A számjaival, ha lehetett, soha sem volt egyedül. A 
Galliáról igaz, már mindent tudott, amit egy égitestről csak 
tudni lehetett de a Nerina, a kis bolygója, még nem volt 
teljesen ismert előtte. Feltette hát magában, hogy erre vo
natkozólag is kiszámit mindent. Még némi felvételre volt 
ehhez szüksége és miután ez is megtörtént, a sötét fül
kéjében akarta eszközölni a számításait. Februárius első 
napjaiban igy szólt, tehát Servadac kapitányhoz:

— Egy külön fülkére lenne szükségem, de olyanra, 
ahol nyugodtan dolgozhatom és nem zavar senki.

— Majd keresünk egyet, mely a kedvére való lesz, — 
felelt Servadac. — Ha nem is lesz olyan kényelmes, amint 
azt szeretnek, de nyugalmas és csöndes lesz.

— Ennél többet nem is kívánok.
Miután Servadac úgy látta, hogy ma egy kicsit jobb 

s türelmesebb kedvében van, nekibátorodott hát és igy szólt:
— Még egy kérdésem volna, kedves tanár ur. Az ön 

számításai a Gallia pályafutását illetőleg bizonyára nagyon 
alaposak. De ha nem tévedek, fél percnyi késés vagy sietés 
elég arra, hogy a föld ne találkozzék az üstökössel. JNem 
kellene-e hát egy kicsit felülvizsgálni a már elkészített
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számításokat ? Prokop hadnagy szívesen segédkeznék önnek 
ebben.

— Servadac kapitány, — felelt a tudós szárazon. — 
Én sohasem ismétlem meg a számításaimat, mert azok fel
tétlenül helyesek. Legfeljebb azt az egyet közlöm önnel, 
hogy amit megtettem a Galliával, azt meg fogom tenni most 
a Nerinára vonatkozólag.

— Én eddig azt hittem, — szólt Servadac komolyan, — 
hogy a Nerina teleskópikus bolygó és a földi csillagászok 
már régen ismerik az elemeit.

— Servadac kapitány, — felelt a tudós és dühös pillan
tással mérte végig egykori tanítványát, — akármennyire 
ismerik is az elemeit, a számítást elölről kell kezdeni. Ne
rina már nem tartozik a teleskópikus bolygók zónájába, 
miután a Gallia kis bolygójává lett. Most hold lett belőle 
s mint ilyet kell megfigyelni és azt szeretném tudni, hogy 
amit a «földi férgek» megtesznek az ő holdjukkal, miért 
ne tehetnénk meg mi a mienkkel. Egyébként pedig azzal 
fejezem be a beszélgetést, amivel kezdtem, hogy kérek egy 
fülkét.

— Rajta leszünk, tanár ur.
— Nem olyan sürgős, ráér egy óra múlva is . . .
Persze három órába is beletelt, amig Palmyrin elhe

lyezkedhetett a fülkéjébe, amelyből csak akkor jött ki, a 
kegyetlen hideg dacára is, hogy a Nerináját meg
figyelje.

A Gallia lakóinak, akik most 800 lábnyira voltak a 
föld alatt, nagy erkölcsi erőre volt szükségük, hogy ezt 
az életet kibírják. A felvilágra jóformán soha sem mentek, 
legfeljebb, ha vizet hoztak le jégalakjában. Ehelyett sokat 
barangoltak a mélységben, amivel legalább arra a meggyőző
désre tettek szert, hogy a központi katlan még működik és ha 
a kitörés nem történik is a vulkánon át, okvetetlenül kell 
a Gallián uj tűzhányó nyilasoknak lenniök.

így telt el a februárius, március, április és május és 
a Gallia lakói valósággal csak éppen, hogy tengették az 
életüket. A spanyolok alig ettek; az oroszok valamivel job
ban tartották magukat. A tétlenséggel, elzártsággal járó 
érzéketlenséggel már-már pusztulással fenyegetett. Végre 
junius első napjaiban ez az általános merevség mintha en
gedett volna. Talán annak köszönhették ezt, hogy újra köze
lednek a naphoz ? Meglehet, bár a nap még mindig igen 
nagy messzeségben volt tőlük.

Prokop hadnagy a Gallia pályafutásának első felében 
pontosan jegyezte az útját és igy útjában visszafelé is
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több-kevesebb pontossággal követhette. Legalább valameny- 
nyire nyilván tarthatta a társait, anélkül, hogy minden leg
kisebb dologért Rosettehez kellett volna mennie. így azt 
is látta, hogy a Gallia, miután újra keresztül haladt a 
Jupiter pályáján, mégis 114 millió mérföldnyire van a napi
tól.

Ez időtájt, junius második felében, Servadac kapitány 
és társai újra visszanyerték testi és lelki erejüket. Most 
már gyakrabban kimerészkedtek, bárha még egyre tartott a 
nagy hideg. Kivül mindent ugy találtak, ahogy elhagyták, 
csak egy ponton változott meg a part képe, ott, ahol a 
hajók vesztegeltek. A jégkéreg annyira vastagodott, hogy 
a hajók már 150 lábnyira kiemelkedtek. Az olvadás beálltával 
biztos a pusztulásuk, mert nincs mód, amelylyel megment
hetnék.

Júliusban és augusztusban a Gallia 98.4 millió mér
földnyire közeledett a naphoz. A rövid éjszakákon még na
gyon hideg volt, de nappal már vagy húsz foknyi meleget 
adott a nap. A Gallia lakói az egész napot künn töltötték és 
ez remek hatással volt különösen a kedélyökre. Újra visz- 
szatért a reménységök, a bátorságuk, Nappal már nagyobb
nak látták az égitest korongját és éjjel a föld mintha meg
nőne az ezer csillag közt. Látták magok előtt a célt, bárha 
még messze volt, de látták, ha csak egy kis pontnak tet
szett is a világűrben.

XV.

Melyben említés történik Rosette Palmyrinnak és Hakhabut 
Izsáknak egymással való első és utolsó érintkezéséről.

Elérkezett a szeptember, de még sem költözhettek visz- 
Bza a Nina-lakba. Csak október első napjaiban lett a levegő 
kissé türhetőbb, de természetesen mégis nagyon hideg volt. 
Kijárogattak ugyan egy-egy keveset, de senki se annyit, 
mint a tudós, áld amennyire a hidegben tehette, mindegyre 
végezte a maga csillagászati megfigyeléseit.

Ez újabb megfigyeléseinek az eredményére vonat
kozólag egyetlen kérdést sem intéztek hozzá. Úgyse igen 
felelt volna. Néhány nap múlva bizonyos elégedetlenséget 
észleltek rajta a társai. Néha még szitkozódott is. Serva- 
dacot, Timasseffet és Prokopot sokat foglalkoztatta a kér
dés, hogy Rosette vájjon miért olyan izgatott. Talán ki
sült, hogy a számításai nem elég pontosak ? Az üstökös
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talán letért az útjáról s azzal fenyeget, hogy nem érint
kezik majd a kellő másodpercnyi időben a földdel ?

Ez a kérdés nagyon közelről érdekelte őket. Minden 
reménységöket a tudósba helyezték, mit gondoljanak hát 
róla, hogyha ilyen csüggedtnek látják ? Pedig mind kétség
beesettebb lett. A számításaiba hiba csúszott és valósággal 
a haját tépte, de a hibát sehogy sem tudta megtalálni.

— A menybolt mekanizmusában történt volna valami 
hiba ? Ez lehetetlen! Csak én tévedhettem! És mégis . . . 
Egyszerre csak hangos, örömteli kiáltást hallatott: Meg
van ! Megvan !

Ben Zouf hallotta a kiáltást és beszaladt Servadachoz.
— A tudós ur azt kiáltotta, hogy «megvan, megvan!»
— Igen ám, csakhogy azt lenne jó tudni, hogy mi 

van meg, — felelt Servadac és mindenekelőtt ez az, amit 
meg kell tudnunk.

Ez alatt Rosette visszament az observatóriumáb'a és 
egyre mormolta:

— Persze, nem is lehet máskép! . . . Oh, a gazem
ber! Ha igazam van, drágán fog fizetni érte! Majd csak 
kiszedem belőle!

Ha ebből nem lehetett is sokat érteni, egy dolog mégis 
feltűnt, hogy ettől a naptól fogva a tudós viselkedése 
Izsákkal szemben nagyon megváltozott. Szinte kereste a tár
saságát, amin Izsák csudálkozott a legjobban. Résen is 
volt, mert attól félt, hogy a tudós pénzt akar kölcsön kérni 
tőle. Hiszen adott volna ő szívesen, de jó kamatra, de hát 
kinek jutna eszébe, hogy egy tudósnak adjon pénzt kölcsön ?

Időközben a dolog úgy változott, hogy neki magának 
is pénzt kellett költenie. Kapzsiságában jóformán minden 
élelmiszerét eladta, anélkül, hogy magáról kellően gondos
kodott volna. Legnagyobb hijját a kávénak érezte, és ezt 
végre már sehogy sem tudta nélkülözni. Nagy és hosszas 
megfontolás után egy igen nagy dologra szánta magát. Leg
először is felkereste Ben Zoufot.

— Ben Zouf ur, — szólt barátságos hangon. — Egy 
nagy kérésem volna. Szükségem lenne egy font kávéra.

— Tyhü, ez nagy eset! — felelt Ben Zouf fejcsó
válva. — Igazán nem tudom, hogy adhatok-e. Mindenesetre 
meg kell kérdeznem a kegyelmes úrtól.

Rosette Palmyrin, aki mindig^ lesett Izsákra, éppen 
akkor jött, amikor ez a beszélgetés folyt

— Hát maga, Izsák, mindenét eladta ? No ne búsuljon, 
majd csak megkapja amennyire szüksége van. Aztán meny
nyi is lenne az?



Izsák alighogy e szavakat kimondta, Rosette már torkon 
ragadta. Valóságos verekedés támadt közöttük és Ben Zouf még 
csak annál jobban egymásra ingerelte a két ellenfélt. Csakhogy 
a lármára Servadac, Timaseff és Prokop előkerült. Nagynehezen 
szétválasztották a verekedőket.
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— Csak egy font kell! . . . Ennyi nekem jó sokáig 
elég lesz.

— És mivel mérik majd a kávét ?
— A mérlegemmel, amit a nagyságos ur is ismer.
— Nagyszerű üzletet fog csinálni, Izsák mester. Égy 

font kávé helyett hetet kap. A tudós még nagyon szeretett 
volna valamit kérdezni tőle, de attól tartott, hogy Izsák 
úgy se fogja neki az igazat megmondani. Végre Ben Zouf 
visszajött.

— Azt üzeni a főkormányzó ur, hogy nincs kávé csak 
pénzért. Úgyis elvetted minden pénzünket. Ide hát az ara
nyaiddal !

— Másnak ingyen adják, nekem pénzért! Irgalom, ke
gyelem !

— Adsz-e pénzt érte vagy sem ? Annyi az ára, ameny- 
nyiért nekünk adtad. Különben se sokat gondolj vele, az 
aranyaidnak úgy se lesz értékök a földön.

— Már, hogy az aranynak ne volna értéke ? Lehetetlen 
dolog az, Ben Zouf ur. De tiz frank egy font kávéért, 
talán mégis sok lesz.

Ben Zouf nem engedett és Izsáknak végre mégis csak 
ki kellett szurkolni az aranyat.

— De ugy-e, az én mérlegemen méri ?
— Mi más csudával mérhetném ?
Ben Zouf fogta a mérleget, ráakasztott egy serpenyőt 

és beleszórta a kávét. Izsák le nem vette szemét a mutató
ról. Amikor a font, illetve hét font kávé ki volt mérve, 
Izsák igy szólt:

— Tessék a mutatót egy kicsit meglökni az ujjával.
— Minek ?
— Hát hogyha a mértékem nem egészen pontos, súgta 

Izsák halkan. Izsák alig hogy e szavakat kimondta, Ro
sette már torkon ragadta. Valóságos verekedés támadt köz
tük és Ben Zouf még csak annál jobban egymásra inge
relte a két ellenfélt. Csakhogy a lármára Servadac, Timas
seff és Prokop előkerült. Nagynehezen szétválasztották a 
verekedőket.

— Mi történt ? — kérdezte Servadac Hektor.
— Ez a bitang, gazember, — szólt a tudós, — hamis 

mérleget adott. Hamisan mérte a portékáját és amikor az 
üstökösömet az ő mérlegével mértem meg, nagyobb’ jsulyt 
kaptam, mint amilyen a valóságban. Ezt a számítást vet
tem az uj számitásaim alapjául és igy nem egyezik meg a 
kettő egymással. Sokáig azt hittem, hogy nincs is a helyén.

— Micsoda ... a Gallia ?
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— Ugyan, dehogy! A Nerina, a mi holdunk.
— És a Gallia 7
— A Gallia mindig ott van, ahol lennie kell, — felelt 

Rosette. Egyenesen a földnek tart s vele mi is . . .

XVI.

Amelyben Servadac kapitány és Ben Zouf elmegy, de úgy 
jön meg, ahogy elment.

A dolog csakugyan úgy állt, hogy Hakhabut Izsák már 
régtől fogva, amikor még a parti árusítást űzte, hamis 
mérleget használt. Csakhogy a naptól kezdve, hogy belőle 
is. vevő lett, a szerencse ellene fordult. Nem kevesebbel, 
mint 250 gr.-mal hamisította meg mérlegét és Rosettenek 
most ezen az alapon kellett megcsinálni a számításait. 
Miután az utálatos emberkét jól elverte, mindjárt hozzá is 
látott a munkához.

Most már csak két és fél hónap választotta el a Gallia 
lakóit attól a naptól, amelyen találkozni reméltek a föld
del. Október 7. óta az üstökös megint belekerült a teles
kópikus bolygók zónájába, amelyből a Nerinát magával 
vitte. A légmérséklet türhetőbb lett és nem volt már csak 
10—12 fok hideg. A tenger felületét még mindig kemény 
jégréteg takarta.

Most eszökbe jutottak az angolok is. Abban bizonyo
sak voltak, hogy a kegyetlen hidegtől megóvták magukat. 
Servadac újból bizonyságát adta nagylelkűségének, ami
kor kijelentette, hogy bár nagyon kellemetlen fogadtatásban 
részesült, hajlandó érintkezésbe lépni velők, hogy elmondja 
nekik mindazt, amiről valószínűleg sejtelmük sincs. Bár 
Timasseff és Prokop is helyeselte ezt, de itt volt még a 
kérdés, hogyan jussanak Gibraltárba ?

Másra nem is gondolhattak, minthogy a tenger vastag 
jégkérgén tegyék meg az utat. Ha már egyszer beállt az 
olvadás, úgyis le kellett mondani az érintkezésről, mert a 
hajókra már nem számíthattak. A gőzbárkához szén kellett, 
már pedig a kis szenüket arra tartogatták, hogyha eset
leg Gurbi-szigetre kellene menniük. Itt volt még a vitor
lás szán, amelyen oly nagyszerűen megtették az utat For- 
menterára és vissza. Csakhogy ehhez szél kellett, már pe
dig szélnek most nyoma sem volt.

Kénytelenek voltak hát gyalog, illetve korcsolyán tenni
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meg az utat, mely volt vagy 65 mérföld. Servadac kapitány 
vállalkozott erre; tizenkét-tizennyolc mérföldet megtehettek’ 
egy nap alatt. Nyolc nap alatt tehát megjárhatja az utat. 
Egy iránytű, kevés hideg hús és spiritusz kávéfőző ; ennél 
több felszerelésre nincs is szüksége. Timasseff és Prokop 
vele akart menni, de Servadac nem egyezett bele. Nekik 
a telepesekkel kellett maradniok, igy abban egyeztek meg, 
hogy csak Ben Zouf menjen vele.

Másnapra, november 2-ára határozták az indulást. Ser
vadac mindenekelőtt az angoloknak akart hasznára lenni, 
de titokban volt ám egy másik oka is a menetelének, amely
ről nem szólt senkinek. Az indulás előtt való este a kapi
tány igy szólt a szolgájához:

— Találnál-e még a raktárban megfelelő szövetet, hogy 
egy háromszinü zászlót összeállíts ?

— Hogyne, kapitány ur, — felelt Ben Zouf.
— Akkor hát csináld még ugy, hogy ne lássa senki 

és csomagold a táskádba.
Ben Zouf nem kérdezősködött, csak engedelmeskedett 

Vájjon mi volt a Servadac szándéka és mért nemi szólt a 
társainak ? Mielőtt ezt részletesebben tárgyalnánk, előbb egy 
más dologra kell kitérnünk. Amióta ugyanis a Gallia a 
földhöz közeledett, Timasseff és a kapitány közt, szinte ön
tudatlanul, megint feszültebb lett a viszony, mintha csak 
most jutna megint eszökbe, hogy ők tulajdonképpen ve- 
télytársak egy szép asszony kegyéért.

Ezek után pedig rátérhetünk a dologra. Volt a ka
pitánynak ugyanis egy terve, melyet ha elárul, ez csak 
újabb féltékenykedésre adhatna okot. Amint tudjuk, az 
angolok még még mindig Albionnak tartják megszállva Gib
raltárt és ez ellen senkinek semmi kifogása. De Gibraltár
ral szemben ott van Ceuta. Az összeütközés előtt az Spanyol
országé volt és uralkodott a tengerszoros egyik oldala fe
lett. Ceuta most gazdátlan és azé, aki elsőnek teszi rá lábát. 
Nos, hát ezt akarta Servadac birtokba venni és kitűzni rá 
a francia lobogót. Amikor elindultak, a kapitány ezt el 
is mondta hű legényének.

Jó melegen felöltözve, felszerelve a legszükségesebb kis 
utikészlettel, útnak indultak a sima jégen és nemsokára el
tűntek mögötte Melegföld magaslatai. Az utjok minden baj 
nélkül telt el; a légmérséklet még éjszaka is tűrhető volt és 
három nappal az indulás előtt, november 5-én már csak 
néhány kilométernyire voltak Ceuta szigettől. Reggel volt 
és az eddiginél is jobban siettek, hogy csak minél előbb
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rátegyék a lábukat a sziklára. Egyszerre csak, vagy három 
kilométernyire a céltól, Ben Zouf hirtelen megállt.

— Nézze csak, kapitány ur, — igy szólt, — amott a 
sziklán mozog valami.

— Rajta, siessünk, lássuk mi az! — szólt a kapi
tány. — Ha későn jöttünk volna !

Ahogy előbbre mentek, Ben Zouf megint megszólalt:
— Semmi az, kapitány ur, csak egy telegráf!
— Hát ha telegráf, akkor azt valaki odaépitette. És 

még mozog is, amint látom, már pedig akkor valaki moz
gatja.

Servadac csalódottan fordult északra és ott meglátott 
egy második ilyen telegráfot, amolyan szemafor-félét, Gib
raltár sziklacsucsán, mely felelni látszott a másiknak a jel
adására.

— Már elfoglalták Ceutát, — szólt Servadac mogorván 
és most jelzik a jöttünket. — így hát nem tehetünk mást, 
mint hogy beletörődünk a megváltozhatatlanba.

Éppen nem a legjobb kedvben érkeztek Ceuta alá. Hir
telen egy őr jelent meg.

— Ki az?
— Jó barát! Franciaország!
— Anglia !
Ezt a pár szót váltották egymással, amikor négy ka

tona jelent meg a sziget legmagasabb pontján.
— Mit kivannak ?
— A felebbvalójukkal szeretnék beszélni, — felelt Ser

vadac.
— Ceuta parancsnokával ?
— Azzal, ha Ceutának már van parancsnoka!
Rövid idő múlva Ceuta parancsnoka teljes díszben meg

jelent. Servadac Oliphant őrnagyra ismert benne. Most már 
tisztában voltak mindennel. Az angolok elfoglalták Ceutát, 
azután őrházat vájtak a sziklába, ellátták fűtőanyaggal és 
élelmiszerrel és rendes őrséget tartottak itt. Különben se 
voltak valami nagy elhagyatottságban, hiszen Gibraltár csak 
két és fél mérföldnyire volt tőlük. A sakjátszmát meg egy
általán nem kellett abban hagyniok, mert az egyes húzá
sokat távirati utón közölték egymással.

— Oliphant őrnagy úrhoz van szerencsém ? — szólt 
Servadac kapitány tisztelegve.

— Oliphant őrnagy, ceutai kormányzó vagyok. És ki
hez van szerencsém ?

— Servadac kapitány. Melegföld főkormányzója va
gyok. És engedje meg, hogy csudálkozásomnak adjak ki-
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fejezést, amikor spanyol terület parancsnokának mondja ma
gát. Azok a spanyolok; akik Melegföldön vannak, ezt a 
jogot egyszerűen megvitathatnák.

— Csakhogy éppen ők adták el Angliának a földet, 
megdönthetetlen szerződéses formában s az árát angol 
pénzben fel is vették érte.

— Ezért volt hát a spanyoloknak annyi arany pénzök. 
Most már az olvasó is emlékezhetik rá, hogy a két tiszt 
Gibraltárból titkon ellátogatott Ceutára és akkor történt meg 
az alku. így hát Servadacnak már nem volt érvelni valója 
és óvakodott tőle, hogy szándékát elárulja.

— Szabad-e tudnom, — szólt Oliphant őrnagy, — mi
nek köszönhetem megtisztelő látogatását ?

— Azért jöttem őrnagy ur, — felelt Servadac, — hogy 
szolgálatot tegyek önnek és embereinek, önnek talán nincs 
tudomása a történtekről és nem tudja, hogy a ceutai szikla 
és Gibraltár most egy üstökösön bolyong a naprendszerben ?

— Ugyan ? — szólt az őrnagy hitetlen mosolylyal.
Servadac most röviden elmondta az események lefo- 

lyását és a következő szavakkal fejezte be beszédét, hogy 
megkérdezte, nem volnának-e hajlandók Melegföldre el
jönni, hogy ott telepedjenek meg ?

— Nagyon le vagyok kötelezve, kapitány ur, — felelt 
az őrnagy hidegen, de nekünk semmiesetre sem szabad el
hagynunk a helyünket. Hogy ezt megtehessük, parancsot 
kellene kapnunk a kormányunktól.

— Amint tetszik! — felelt Servadac. — Önök tehát 
semmiesetre sem akarják elhagyni Ceutát meg Gibraltárt ?

— Semmi esetre, mert ez a két pont uralkodik a Föld
közi tenger fölött. De bocsánat, kapitány ur, Murphy briga
déros éppen most közölte velem távirati utón egy húzá
sát, megengedi . . .

Servadac tisztességtudóan viszonozta az őrnagy köszön
tését. Az angol katonák bevonultak a «várukba» s a két 
hóditó magára maradt a szikla lábánál. Visszafelé indul
tak hát, anélkül, hogy alkalmuk lett volna kitűzni a fran
cia lobogót. November 9-én megint Melegföldön voltak.

Éppen kapóra jöttek, hogy tanúi legyenek Palmyrin 
dühös kitörésének. De volt is rá oka. Mennyit kínlódott a 
Nerinával. Már-már azt hitte, hogy befejezheti számításait, 
de a Nerina tegnap óta nem jelent meg többe a Gallia lát
határán. Átszelve a teleskópikus bolygók körét egy ha
talmasabb csillag egyszerűen — elfogta.

Verne: Servadac Hektor. 13
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XVII.

Melyben a földre való visszatérés fontos kérdéséről és Prokop 
hadnagy egy merész tervéről van szó.

Amikor Servadac kapitány megjött, elmondta Timas- 
seffnek, milyen eredménynyel járt az angoloknál tett 
látogatása. Elmondta, hogy a spanyolok eladták Ceutát, de 
a maga tervét természetesen elhallgatta. Miután az angolok 
nem akarnak eljönni Melegföldre, már nem is törődnek töb
bet velők.

Ennél sokkal komolyabb kérdés foglalkoztatta őket, az 
üstökösnek a földdel való találkozása. Az első összeütközés
nél itt se emberben, sem állatban nem esett kár. Hogy 
a földön mi történt, azt meg fogják tudni majd, ha oda visz- 
szatérnek. De vájjon ilyen szerencsés vége lesz-e majd a 
második összeütközésnek is ?

November 10-én ezzel a nagyon fontos kérdéssel kezd
tek foglalkozni. Timasseff, Servadac, Prokop és Ben Zouf 
vett részt a tárgyaláson. A tudóst hiába hívták ; a Nerina 
eltűnése óta vigasztalhatatlan volt. A tanácskozáson Ser
vadac szólalt fel elsőnek.

— Uraim, — igy szólt. — Ma november 10. van és 
ha régi mesterem számításai nem csalnak, ötvenegy nap 
múlva ez az üstökösünk újra találkozni fog a földdel. Az a 
kérdés már most, hogy tekintettel erre a találkozásra, nem 
kellene-e valamelyes óvintézkedéseket megtennünk ?

— Feltétlenül, — szólt Prokop hadnagy, — mert bizo
nyos, hogy az ujabb összeütközésnél is mindenféle veszély 
fenyeget bennünket. Mindenekelőtt foglalkozzunk azzal, hogy 
vájjon milyen módon is történik majd ez az összeütközés. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a két csillagzat egymás 
felé tart s hogy a találkozás pillanatában a gyorsaságuk 
54,000 mérföldet tesz ki óránkint. A két égitest mármost 
vagy ferde, vagy rendes irányban találkozik egymással. Az 
első esetben megtörténhetnék, hogy a Gallia csak megérin
tené a földet, csakúgy, mint előszörre, elragadna belőle né
hány darabot és folytatná útját a világűrben, mi pedig 
alig remélhetnénk, hogy még valaha találkozunk földi em
berekkel.

— Ez ugyan viz lenne a Rosette ur malmára, de nem 
a mienkre, — szólt Ben Zouf.

— Foglalkozzunk most azzal az eshetőséggel, — szólt 
Timasseff, hogy a Gallia az összeütközés után a földhöz ta
padna.
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— Helyes, nézzük már most a közvetetten összeütközés 
következményeit, folytatta Prokop. Tekintve a gyorsaságot 
s a föld nagyságát, én az összeütközést oly erősnek képze
tem, hogy annak következtében a Gallián senki sem maradhat 
életben. Mert, ha az összeütközés ezen a ponton történik, 
ahol most vagyunk, szükségképen agyonzuzódunk. Ha pedig 
ellenlábasai teszünk annak a pontnak, az összezuzódáson kí
vül még a megfulás veszedelme is fenyeget. A Gallia lég
körének ugyanis el kell vegyülnie a föld légkörével és a 
hatvan láb magas hegyen — a Gallia ugyanis ilyen lesz 
a föld felületén — aligha találunk már éltető levegőt Ámde 
feltéve, hogy ennek a két esetnek egyike sem következnék 
be, ami körülbelül kizárt dolog, még meg van egy harmadik 
eshetőség is : hogy elégünk !

— Elégünk ? — ismételte Servadac csudálkozva.
— Igenis. A Galliának az akadály folytán megakasz

tott gyorsasága meleggé kell, hogy változzék és az üstökös 
néhány ezer hőfok alatt teljesen áttüzesedik és kigyul.

Prokop hadnagynak igaza volt és a társai minden kü
lönösebb csudálkozás nélkül hallgatták előadását.

— így hát, — szólt Servadac kapitány, — vagy össze- 
zuzódunk, vagy megfulunk, vagy elégünk; ez a sors vár 
reánk, bármilyen formában történjék is az összeütközés.

— Mindazonáltal van a menekülésnek módja, — szólt 
erre Prokop hadnagy és azt hiszem, bármennyire kockáza
tosnak tessék is az az első percben, mégis meg keltene kísé
relnünk. A menekülés egyedüli módja a léghajó.

— Ugyan, hagyjon fel ezzel az elkoptatott dologgal! 
Már a regényekben se igen merik alkalmazni, — szólt 
Servadac.

— Hallgassanak meg, uraim, — folytatta Prokop, — 
Feltéve, hogy az összeütközés pillanatát pontosan ismerjük, 
miért ne emelkedhetnénk már egy órával előbb a levegőbe ? 
A légkör aztán a saját gyorsaságával elragad bennünket, 
így remélhetjük, hogy a Gallia légköréből átkerülünk h 
föld légkörébe, amellett, hogy a lökésből esetleg mit sem 
érez.

— Kitűnő gondolat, — szólt Timasseff — és meg fogjuk 
valósítani.

— A menekülés eshetősége még mindig úgy arány
lik azért, mint egy a kilencvenkilenchez. Mert a léghajó 
is meg fog gyulladni, csakúgy, mint az üstökös, Mindazon
által mégis azt tartom jobbnak, ha a Galliát még az össze
ütközés előtt elhagyjuk.

— Mindenesetre megkockáztatjuk a dolgot, —_szólt
13*
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Servadac kapitány. — De, hogy akarja megcsinálni a lég
hajót ?

— Hidrogén helyett meleg levegővel töltjük meg a 
gömböt, miután egy óránál tovább nem igen kell a levegőben 
maradnunk. A burkolatot megcsináljuk a Dobryna vitor
láiból, melyek könnyű, erős vászonból készültek.

— Éljen, nagyszerű! — szólt Timasseff.
Nagyon merész terv volt, amit Prokop hadnagy kifej

tett, de mert, hogy mindenkép a pusztulás fenyegette őket, 
nem volt okuk éppen ettől a tervtől visszarettenni. A fő
dolog már most az volt, hogy pontosan megtudják az össze
ütközésnek nem csupán az óráját, hanem lehetőleg a per
cét s a másodpercét is. Servadac elvállalta, hogy ő majd 
megtudja ezt a tudóstól.

A hadnagy vezetése alatt máris hozzáláttak a légha
jónak, melyet «Montgolfiére»-nek neveztek el, az előálli- 
tásához. Annak meglehetősen nagynak kellett lennie, hogy 
Melegföldnek minden lakója elférjen benne, ami huszon
három személy, az angolok nélkül, akikre több ügyet vetni 
nem akartak. Prokop, arra való tekintettel, hogy szükség 
esetén még tovább is fentarthassa a gömböt a levegőben, 
bizonyos mennyiségű száraz lombot és szalmát is fel akart 
vinni, hogy a gömb belsejében tovább is melegen tart
hassa *a levegőt.

Egy hónap telt el a szükséges munkálatokkal, ame
lyekből mindenki — még* a gyermekek is — kivették részü
ket. Az egész idő alatt Servadac még egyszer sem talált al
kalmat árra, hogy a legfontosabb kérdésre nézve felvilá
gosítást szerezzen a tudóstól, Rosette Palmyrin tisztára 
megközelíthetetlen volt. Ezalatt a Gallia mindinkább köze
ledett a naphoz és a föld korongja szinte szemmel láthatólag 
nőtt. November folyamán az üstökös 35.4 millió mérföldnyi 
utat tett meg és december 1-én 46.8 millió mérföldnyire 
volt a naptól.

Az idő enyhült, a jég olvadni kezdett és most bekö
vetkezett az a régen előrelátott esemény, mely a Gallia 
két hajóját elpusztította. Arra gondolni sem lehetett, hogy a 
jármüveket megmentsék és a helyüket, amennyire lehetett, 
a «Montgolfiérenek» kellett pótolnia. Bizony fájdalmas csa
pás volt e^ a kis telepnek, úgy érezték, mintha a régi föld
nek egy szeretett darabja semmisült volna meg. Az Izsák 
jajveszékelését tisztára lehetetlen leírni és a veszteségéért 
különösen Servadacot s az embereit okozta.

December 4-én a «Montgolfiére» készen volt. Gondo
san összevarrva és bekátrányozva tartóssággal kecsegtetett
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annál is inkább, hogy csak nagyon rövid útról volt szó, 
amit megakartak vele tenni.

Ezalatt a Gallia újból átszelte a Mars pályáját, mely 
36.6 millió mérföldnyire volt. Ettől tehát nem volt mit 
tartaniok. És éppen ezen a napon, december 15-én, a Gallia 
lakói mégis azt hitték, hogy elérkezett a végórájok. Amolyan 
«földrengés» féle volt. A vulkán megingott és mindannyian 
kimenekültek a hegyből. Ekkor rettenetes orditozást hal
lottak és a szerencsétlen tanárt látták a sziklán megje
lenni eltört távcsövével. Senki sem gondolt arra, hogy meg
sajnálja, mert a sötétség dacára egy másik kis bolygót 
láttak a Gallia körül keringeni: egy darabja volt a boly
gónak. Valamely belső feszültség következtében egy nagy 
darabja levált és a világűrbe ragadta a Ceuta és a Gib
raltár-beli angolokat.

XVIII.

Amelyből megtudjuk, a Gallia-lakók hogyan készülnek el arra 
hogy egész csillagzatukat madártávlatból nézzék.

Ennek a fontos eseménynek vájjon mi következményei 
lehettek a Galliára nézve ? A kapitány és társai alig mer
tek erre a kérdésre felelni.

A nap újra megjelent a szemhatáron és most any- 
nyival korábban, mert a felére kisebbedése folytán, a Gallia 
hamarabb fordult meg a tengelye körűi és a nap most már 
tizenkét óra helyett csak hat óráig tartott. Ha Rosette most 
ehhez akarta volna szabni a naptárát, junius 238-ról vagy 
december 325-ről beszélhetett volna.

Ámde változott-e a Gallia gyorsasága ? Erre csak Ro
sette Palmyrin tudott volna felelni, valamiképpen rá kellett 
hát kényszeríteni, hogy nyilatkozzék. A legközelebbi na
pokban látták, hogy a tanár tisztára emberevő hangulatban 
volt. Ezt jó jelnek vették, mert ha olyasmi történik, járni 
a Galliának a földre, való visszatértét kérdésessé teszi, ez 
neki csak öröm lett volna. Ebbe vetették hát minden bi
zalmukat, bárha a bizonyosságot minden áron meg kellett 
szerezniük. Végre Servadac megkapta az alkalmat arra, 
még pedig a következő körülmények között:

December 18-án megtörtént, hogy Ben Zouf megsér
tette a tudóst, amikor becsmérlően nyilatkozott az üstö
kösről és úgy veszekedtek, hogy a Gallia meg a Montmartret 
vágták az egymás fejéhez. Ekkor került oda Servadac és el-
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határozta, hogy kihasználja a kedvező alkalmat Szándéko
san pártját kezdte hát fogni Ben Zoufnak. Elképzelhetjük, 
hiogy felfortyant erre a tudós.

— Bocsánat, tanár ur, — szólt erre Servadac és úgy 
tett, mintha nagyon dühös lenne, ön olyan hangon beszél, 
amit nem tűrök, ön mindig elfelejti, hogy a Gallia főkor
mányzója áll előtte. Mivel pedig a földre visszatérnünk le
hetetlen, ön lesz szives és alkalmazkodni fog az itt szoká
sos törvényekhez.

— És miért ne térhetne a Gallia vissza a földhöz ? 
— kérdezte a tudós dühösen, de egyben a legnagyobb meg
vetés hangján.

— Mert a tömegje csökkent s ilyformán változást szen
vedett a gyorsasága is. Mindnyájunknak ez a meggyőző
dése és most vegye ezt tudomásul ön is.

— Önök annyit tudnak az ég mekanikájához, mint a 
tyuk az abc-hez!

— Vigyázzon !
— Ugyan, még nem felejtettem el, hogy valamikor 

szégyenére volt az osztályomnak ! — szólt a tudós és a 
dühe már nem ismert határt.

— Hallgat-e már végre !
— Nem én, még ha százszor kapitány is ! Mondhatom, 

nagyszerű fizikusok ! Azt hiszik, mert hogy a Gallia kisebb 
lett, öz befolyással van a gyorsaságára ! Mintha ez nem 
tisztán al kezdő gyorsaságától, a naptól függne ! No de 
hát csak kerüljünk a földre, majd szerzek magamnak elég
tételt az itt ért sérelmekért.

— Csakhogy a föld szerencsére jó messzire van tő
lünk.

— Akármilyen messzire van is, — szólt Rosette dia
dalmasan, — a pályáját mégis metszeni fogjuk a deczem
ber 31-ről januárius 1-re virradó éjszakán és hajnali két 
óra negyvenhét perc és harmincöt hattized másodperckor 
meg is érkezünk oda ! . . .

— Ajánlom magam, kedves tanár ur, csak éppen ezt 
akartam tudni, — szólt a kapitány — és ezzel elment.

Most tehát már tudták, amit tudniok kellett. Volt te
hát még tizenöt földi napjok az érkezésig. Az «elutazás» 
előkészületeit tehát valósággal lázas sietséggel tették meg. 
Hiszen már alig várták, hogy a Galliát elhagyják. Persze, 
arról megfeledkeztek, hogy az ilyen légi utazás még ked
vezőbb körülmények között is mennyi veszedelemmel jár. 
Csak Timasseff és Prokop gondolt komolyan e merész vál-



199

lalkozás veszedelmére. Mindazonáltal egy pillanatig se ha
boztak volna ők sem.

A jégkéreg már teljesen elolvadt a tenger színéről és 
a gőzcsolnakon, a kevés kőszénmaradványnyal eljárogat
tak Gurbi-szigetre, ahol már forró nyár uralkodott. Ott 
szedték össze a száraz lombot és szalmát a Montgolfiére 
felmelegítésére. Ha a léghajó nem lett volna olyan nagy 
méretű, legszívesebben ide szállították volna. így innen vit
tek Melegíöldre mindent, amire még szükségük lehetett, hi
szen a mindennapi szükségletre máris a két hajó romját 
tüzelték el. Izsák tiltakozott ez ellen, amennyiben az ő 
hajójáról volt szó, de Ben Zouf azzal csitította el, hogyha 
még ki meri nyitni a száját, 50,000 frankot kell a helyéért a 
léghajó kosarában fizetnie.

Elérkezett a december 25. Már mindennel készen vol
tak az útra. A karácsonyt még ünnepélyesebb hangulat
ban töltötték, mint az elmúlt évben ; újévre meg már azt 
remélték, hogy a földön lesznek. Most, hogy közeledett az 
időpont, amikor visszatérnek a földre, Timasseff és Ser
vadac napról-napra mindinkább elhidegült egymáshoz; fel
támadt bennök a régi féltékenység. Ezt leszámítva, mind
annyian boldogok voltak a gondolatra, hogy visszakerülnek 
a földre.

Csak egy elégedetlen volt köztük, Rosette Palmyrin. 
Napról-napra mind rosszkedvübb lett és kijelentette, hogy a 
világért sem hagyja el az üstökösét.

Az utolsó napok valósággal lázas izgatottságban tel
tek. A léghajó készen állt az indulásra. így telt el decem
ber 26., 27., 28. és 30. Már csak negyvennyolc földi órát 
kell a Gallián tölteniük. Beköszöntött a december 31. is. 
Nem hiányzott hát már csak huszonnégy óra, akkor aztán 
a ritkított, meleg levegővel telt «Montgolfiére» felemelke
dik a. Gallia, légkörébe. Az persze ritkább volt a földénél, 
de hát itt éppen a nehézkedés csekély voltánál fogva, a 
léghajó mégis könnyebben fog felszállni.

A Gallia most 24 millió mérföldnyire, tehát a föld
nél valamivel távolabb volt a naptól. A föld és az üstökös 
közt a távolság már alig volt több 1 és egynegyed millió 
mérföldnél. Miután a két égitest egymás felé igyekezett, 
ezt a távolságot 52,000 mérföld gyorsasággal tették meg 
Óránkint, melyből vagy 34,000 a Galliára és közel 18,000 
a földre esett.

Végre hajnali két órakor az üstökös lakói elkészül
tek az indulásra; negyvenhét perc és harmincöt másod
perc múlva meg fog történni az összeütközés. A «Montgol-
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fiére» már egy óra óta ott lebegett megtöltve az árbocai 
közt. A kötélhálóhoz erősített kosár már csak az utasokat 
várta. A Gallia most 15,000 mérföldnyire volt a földtől. 
Legelsőnek Izsák ült a kosárba. Ekkor Servadac meglátta, 
hogy nehéz zsák lóg az oldalán. Megkérdezte tőle hogy 
hát abban mit visz ?

— Csak a kis vagyonkámat, főkormányzó ur. Alig 
nyom hatvan fontot.

— Már pedig ezt a hatvan fontot itt kell hagynia, a 
«Montgolfiére» csak éppen arra van berendezve, hogy mind
nyájunkat elbírjon.

— Irgalom ! könyörgött Izsák. De hiába volt minden 
panasza, meg kellett válnia keservesen szerzett pénzétől.

Másként állt a dolog a tudóssal. Ez semmi áron sem 
akart megválni az üstökösétől. De bármennyire ellenkezett 
is, két erős matróz becipelte és ott is tartotta a helyén a 
kosárban. A két lovat, meg a Nina kecskéjét persze fel 
kellett áldozni és az állatok közül csak a Nina galambja 
kapott helyet; ki tudja, nem vehették-e még hasznát Timas
seff és Prokop is elfoglalta a maga helyét. Utolsónak szállt 
be Servadac. A köteleket bevonták és a Montgolfiére méltó
ságteljesen emelkedett a levegőbe.

XIX.

Melyben felvannak jegyezve a léghajó utasainak az érzései 
és egyéb dolgok.

A Montgolfiére elért 2500 méternyi magasságot és Pro
kop ebben a magasságban akarta megtartani. A kosár 
utasai körüljártatták tekintetüket Alattuk a Gallia-tenger- 
nek nagy része terült el. Nyugaton hiába keresték volna 
Ceuta és Gibraltár szárazulatokat. Délen emelkedett a vul
kán. Mindenütt alattuk az az idegenszerü látvány, mig kö
rülöttük leírhatatlan tisztaságban csillogott a menybolt. De 
északnyugaton, a nap ellenlábasaként egy uj csillag boly- 
gott, mely alig volt több egy óriás meteorkőnél. Ez a 
tömeg most uj pályán keringett egyedül s a távolsága 
máris néhány ezer mérföld lehetett.

A hajókosár felett, kissé ferde irányban, teljes nap
pali fényben látszott a földteke. Ugy látszott, hogy egyene
sen nekirohan a Galliának és elfoglalta az égnek egy je
lentékeny részét Ez a fényes korong megkápráztatta a sze-



Timasseff és Prokop is elfoglalta a maga helyét. Utolsónak 
szállt be Servadac. A köteleket bevonták és a "Montigolfiére" 
méltóságteljesen emelkedett a levegőbe.
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met. A Gallia most legalább is félannyira volt tőle, mint 
a hold a közepes távolságában és ez a távolság is percről- 
perore kevesbbedett. Már-már látni lehetett a nagy tenger
partokat. A hegyeket és síkokat már meg lehetett külön
böztetni.

Hajnali két óra huszonhét perckor már alig válasz
totta el 18,000 mérföld az üstököst a földtől. A két csil
lagzat egyenesen egymásnak repült. Mind tisztábban lát
szottak a földön a képek. Egyszerre csak Prokop, Timas
seff és Servadac szinte egyszerre kiáltotta:

— Európa!
— Oroszország!
— Franciaország!
Nem csalódtak. A föld azt a részét fordította a Gallia 

felé, amelyen Európa szárazföldje teljes déli világításban 
volt látható. Most már mindenki csak a földreszállás gon
dolatával foglalkozott, és mindannyian megfeledkeztek az 
azzal járó veszedelemről. Igen, Európát látták maguk előtt 
különféle államával. Ha nem látták volna, akkor is meg
érezte volna mindenik, hogy hol, merre van a hazája.

Rosette Palmyrin kihajolt a hajókosárból. Ö nem lá
tott mást, csak a Galliát, mely 2500 méternyire lebeg alatta. 
Látni sem akarta a földet és csak az üstökösét nézte, melyet 
a világűr általános fénytömege szintén megvilágított.

Prokop hadnagy a kronométerével a kezében szám
lálta a perceket és másodperceket. A hajókosárban na
gyon keveset beszéltek. Servadac és Timasseff az egyre 
közeledő földet nézte. Vájjon hol fog a léghajó leszállní ? 
Vájjon olyan helyre-e, ahonnan könnyen eljuthatnak a föld 
lakottabb részeibe ? Vagy beleesik a tengerbe ? Mennyi ve
szedelem mindenfelől! Csakugyan Isten kezében vannak 
mindannyian.

— Két óra negyvenkét perc ! — jelentette Prokop had
nagy. — Még öt perc harmincöt s hattized másodperc, s 
a két égitest összeütközik . . . Már alig voltak egymástól 
5000 mérföldnyire.

Most felmerült egy újabb gondolat. Feltéve, hogy a 
léghajó utasai közül egy sem éli túl az összeütközést; ha 
a két légkörnek egymással való elvegyülésekor a rettenetes 
légforgatag elragadja a léghajót — elvesszen minden em
léke ennek a naprendszerben való utazásnak ? Nem ! Ser
vadac kapitánynak volt egy szerencsés gondolata. Kité
pett egy lapot a jegyzőkönyvéből. Arra ráírta az üstökös 
nevét, megjelölte a két év előtt elszakadt földrészeket, fel
írta társainak a nevét is és mindent hitelesített az aláirá-
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sával. Azután elkérte Ninától a postagalambot, a nya
kába kötötte a kis cédulát és útnak eresztette.

Még két perc s vagy 1800 mérföld volt hátra! A két 
égi test őrületes gyorsasággal közeledett egymáshoz. 2 óra
46 perckor a távolság már csak 1020 mérföld volt. 2 óra
47 perckor, 56.3 másodperckor 162 mérföldet tett ki a 
gyorsaság másodpercenkint. Ekkor sistergéses zúgáshoz ha
sonló zaj hallatszott. A Gallia levegője okozta ezt a zajt, 
melyet a föld magához szívott a Montgolfiérrel együtt. A 
gömb annyira megnyílt, hogy attól tartottak, megpukkad. 
Rémülten kapaszkodtak mindannyian a hajókosárba.

Hirtelen óriási felhőtömeg keletkezett. Az utasok már 
semmit se láttak, se fönt, se lent. Mintha rettenetes láng 
csapkodna körültök, amig csak egyszerre, anélkül, hogy 
tudták volna, hogyan, lent voltak a földön. Kábultan hagy
ták el a földet, kábultan tértek oda vissza. A léggömbnek 
pedig nyoma se volt sehol. Ugyanakkor eltűnt a Gallia is, 
miután most is csak megérintette a földet és már is mesz- 
sze keleten keringett.

XX.

Amely a regények szabályának ellenére nem a hős házassá
gával végződik.

— Kapitány ur, ez Algiria!
— Ez pedig Mostagenem!
Ez volt Servadac és Ben Zouf első beszéde, amikor 

eszméletre tértek. Csudálatos módon éppen semmi bajuk 
sem volt. Tehát miután két esztendeig járták a naprend
szert, arra a pontra kerültek vissza, ahonnan elindultak. 
Alig voltak két kilométernyire Mostagenemtől. Fél órával 
később mindannyian bementek a városba.

Feltűnt nekik, hogy a föld felületén a legnagyobb nyu
galom uralkodott. Ugylátszott a földön semmi rendkívüli 
dolog sem történt és nem is vártak semmi rendkívülit.

— Ezer ördög, itt úgy látszik, semmit se tudtak az 
üstökösről! — szólt Servadac.

Nyilván nem is sejtették az összeütközést, különben 
nagy lett volna a rémület a föld minden részében. iMas- 
cara kapujában Servadac két kartársával találkozott A szó
szoros értelmében a nyakukba borult.
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— Servadac ! — kiáltott az egyik. — Honnan jön sze
gény barátom az érthetetlen eltűnése után ?

— Megmondhatnám, kedves ezredesem, de úgy sem 
hinné el. Azért hát csak szorítsák meg régi bajtársuknak 
a kezét, aki soha sem felejtette el önöket és tegyük fel, 
hogy nagyon nehéz álmom volt.

Hiába kérdezték, Servadac nem akart megmondani sem
mit. Csak még egy kérdést intézett a két katonatiszthez, 
tiszthez.

— És X-né asszony ? . . .
— Férjhezment, — volt a felelet. — Vesztett játéka 

van annak, aki nincs itt.
— Igaz, — szolt Servadac. — Ostobaság volt két évig 

ismeretlen világokban bolyonganom. De igy legalább nem 
kell önnel megverekednem, gróf ur, — szólt Timasseffhez 
fordulva. És ami a fő, nem kell befejeznem a versemet.

— Boldog vagyok, hogy most már őszinte szívvel meg
szoríthatom a kezét, — felelt a gróf.

A vetélytársak e perctől kezdve igaz barátokká lettek. 
Szinte érthetetlen volt azonban elöttök, hogy a Földközi 
tenger mentén minden a maga rendes helyén volt. így hát 
egyelőie mélyen hallgattak az eseményekről. Másnap a kis 
társaság elvált egymástól. Az oroszok Timasseffel és Pro- 
koppal visszamentek Oroszországba; a spanyolok a hazá- 
jokba. Izsák valósággal észrevétlenül tűnt el és hogy őszin
ték legyünk, ezt éppen senki sem sajnálta.

Servadac Hektor és Ben Zouf, akár megtették, akár 
nem ezt a valószínűtlen utat a naprendszeren át, ezután is el
választhatatlan volt egymástól. Egyszer együtt sétáltak a 
Montmartren és az átélt kalandjokról beszélgettek.

— Talán ez az egész história nem is igaz! — szólt 
Ben Zouf.

— Ezer ördög, már magam is kezdem hinni! — fe
lelt Servadac kapitány.

Hogy Pablóról meg Nináról se feledkezzünk meg, az 
egyiket Timasseff, a másikat Servadac neveltette. Idővel 
Servadac ezredes összeházasította őket, a hozományt s a 
kelengyét Timasseff gróf adta.

A fiatalok aztán nagyon boldogan éltek, ha nem ők 
lettek is az uj világ Ádámjává és Évájává.

Vége.
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